مبانى فقهى حقوق اسالمى ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان  ،9316ص 59-1

بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسالمی
اکبر احمدی
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استادیار گروه فقه و حقوق اسالمی ،واحد ورامین-پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران

چکیده
مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه
اسالمی بوده است .تشتت آراء بین فقهای اسالمی و تنوع استداللها همراه با عدم جامعیت
مباحث قبلی ،از دالئل نگارش این مقاله است .در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او
معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست .از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده
از منافع ،غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتقدند غاصب هم در منافع
مستوفات و هم غیر مستوفات ضامن است .عدم صدق غصب بر منافع ،مال نبودن منافع ،حدیث
الخراج بالضمان و قیاس از مهمترین ادلۀ قائلین به عدم ضمان است و از طرفی ّ
تقوم و مالیت عرفی
منافع در کنار قاعده حرم ت مال مسلمان ،جواز تعدی به مثل ،صدق غصب نسبت به منافع ،سیره
عقالء و ضمان تفویت ناشی از این سیره و قاعده الضرر در کنار روایات معتبر و اجماع از مهمترین
ا
ادلهی ضمان منفعت است مشروط بر اینکه معموال در برابر آن منفعت ،اجرت پرداخت شود.
کلیدواژهها :غصب ،ضمان ،منافع ،استیفاء شده ،غیر مستوفات.

 .1تاریخ وصول1331/2/3 :

تاریخ تصویب1331/6/22 :

 .2پست الکترونیکakbar9000@gmail.com :
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 .1تحریر محل نزاع
یکی از مباحث مهم و بسیار کاربردی در هر جامعهای ،تحدید دامنهی مسئولیت غاصب
نسبت به مالی است که غصب کرده است .در این میان مسئولیت غاصب نسبت به منافع
مال مغصوب از اهمیت ویژهای برخوردار است .برخی از فقهای اسالمی با دور شدن از
اهل بیت پیامبر(ص) و بر اساس رای شخصی ناشی از قیاس و استداللهای دیگر ،در این
مسأ له فتوا به عدم ضمان منافع و برائت ذمه غاصب نسبت به منافع حتی مستوفات دادهاند.
اما اجماع فقهاء امامیه بر این است که غاصب نسبت به منافع مال مغصوب ضامن
است .برای نمونه امام خمینی در تحریر الوسیله مینویسند :غاصب عالوه بر برگرداندن عین
باید منفعت آن در مدت غصب را نیز برگرداند (البته اگر منفعت داشته باشد) خواه استیفاء

کرده باشد خواه معطل مانده باشد و فوت شده باشد 1.در این تحقیق سعی شده تا حد امکان
تمام استداللهایی که موافقان و مخالفان ضمان مطرح کردهاند ،واکاوی گردد.
برای تبیین بهتر موضوع توضیح مختصری درباره مفردات آن داده میشود .مقصود از
ضمان همان معنای لغوی آن است که به بیان جوهری کفالت و به بیان فیومی التزام است.

2

کفالت معنایی عام دارد که میتوان از آن به مسئولیت و تعهد تعبیر کرد.
در خصوص منافع تذکر این نکته الزم است که هر چند منفعت در معنای لغوی خود
هر فائده و منفعتی را شامل میشود خواه این فائده با مرور زمان ،خود به خود معدوم شود
مثل منفعت سکونت در خانه و خواه فائدهای باشد که خود ،وجود عینی متصل به مال
مغصوب باشد مثل چاق شدن گوسفند و یا اینکه جدای از مال مغصوب باشد مثل شیری که

ّ
 .1خمینی ،سید روح الله موسوی ،تحریر الوسیلة ،قم ،مؤسسه مطبوعات دار العلم ،ج1023 ،2ق ،ص.171
 .2جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربیة ،لبنان ،دار العلم للمالیین ،ج1012 ،6ق،
ص2111؛ فیومی ،احمد بن محمد مقری ،المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافعى ،قم ،منشورات دار
الرضی ،ج ،2ص.360
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از گاو دوشیده شده است -که در زبان فقهاء از آنها ،به فوائد و زوائد تعبیر شده است 1-اما
در این تحقیق برای اجتناب از تطویل ،رویکرد اصلی ،بررسی ضمان منافع در مواردی است
خود منفعت ما بازاء مشخص و معین خارجی ندارد مثل منفعت سکونت در خانه یا
که ِ
سوار شدن بر مرکب .مقصود از منافع مستوفات ،منافعی است که از آن استفاده شده و به

عبارتی مورد بهره برداری قرار گرفته و منافع غیر مستوفات ،منافعی است که ضامن از آن
استفاده نکرده و معطل مانده و از دست مالک مال رفته است و حکم ضمان نسبت به هر دو
بررسی خواهد شد.
 .2اقوال فقهاء در مسأله و ادله هر یک
در ادامه بحث ،در ابتداء اقوال فقهاء در خصوص ضمان غاصب بیان میگردد و سپس
استدالل هر یک از دیدگاهها طرح و ارزیابی میشود .شایان ذکر است در اینجا مقصود از
ا
فقه اسالمی ،صرفا مذاهب خمسه میباشد.
 .1.2اقوال فقهاء در ضمان منافع
حنفیها معتقدند غاصب ضامن نیست چه در صورت استیفاء و چه عدم استیفاء.

2

شافعیها ،امامیه و حنبلیه در هر حال قائل به ضمان هستند 1.برخی از نویسندگان گفتهاند

 .1عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،تحریر األحكام الشرعیة على مذهب اإلمامیة (ط  -الحدیثة) ،قم ،مؤسسه امام
صادق علیه السالم ،ج 1022 ،0ق ،ص.102
 .2سرخسی ،شمس الدین ،المبسوط ،بیروت ،دار المعرفة ،ج ،11ص73؛ عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،تذكرة
الفقهاء (ط  -القدیمة) ،چ ،1قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم1311 ،ق ،ص311؛ طوسی ،ابو جعفر ،الخالف،
قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،ج1027 ،3ق ،ص022؛ مرغیانی ،ابو الحسن،
الهدایة شرح بدایة المبتدى ،المکتبة اإلسالمیة ،ج ،0ص22؛ ماوردی شافعی ،علی ،الحاوى الكبیر فى فقه مذهب
اإلمام الشافعى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،ج1013 ،7ق ،ص.162
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شافعیه فقط ضمان در منافع منفصل را قبول دارند و در منافع متصل قائل به ضمان نیستند.

2

اما مراجعه به کتب متعدد خالف این گفته را ثابت میکند و آنها نیز همچون امامیه در منافع
متصل قائل به ضمان میباشند.

3

مالک بن انس در صورت استیفاء قائل به ضمان و در صورت تعطیل قائل به عدم

ضمان میباشد 0.عالمه حلی در خصوص تبیین دیدگاه مالک مینویسد« :مالک معتقد
ا
است منافع به واسطه فوت شدن در دست غاصب مضمون واقع نمیشوند و صرفا در
صورت انتفاع و تفویت مضمون واقع میشوند و اصحاب مالک در خصوص این مسأله با
یکدیگر مخالفت کردهاند اما همه در مخالفت خود بر این نکته که غاصب ضامن منافع
نیست اصرار دارند .و دلیل آنها نیز قاعده الخراج بالضمان میباشد» 1.از آنجایی که دلیل

مالکیها برای ضمان با ادله حنفیها مشترک است و از طرفی قول دیگر ضمان به شکل
مطلق است ،بررسی استداللی اقوال در دو قسمت ادلهی ضمان و ادلهی عدم ضمان
پیگیری میشود و شمولیت آنها نسبت به منافع مستوفات و غیر مستوفات ارزیابی میشود.

 .1شیخ طوسی ،الخالف ،ج ،3ص022؛ عالمه حلی ،تذكرة الفقهاء ،ص311؛ ماوردی ،الحاوى الكبیر ،ج،7
صص 113و 162؛ شافعی ،محمد بن إدریس أبو عبد الله ،األم ،بیروت ،دار المعرفة ،ج1333 ،0ق ،ص.11
 .2ابهری ،حمید و ایزدي فرد ،علی اکبر« ،ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسالمی و حقوق مدنی ایران» ،مجلۀ
فقه و مبانى حقوق اسالمى ،شمارۀ  ،2سال  ،03پاییز و زمستان  ،1313ص.10
 .3مرغیانی ،الهدایه شرح البدایه ،ج ،0ص 13؛ رافعی قزوینی ،عبد الکریم بن محمد ،الشرح الكبیر للرافعى ،ج،11
ص 201؛ زنجانی ،محمود بن أحمد ،أبو المناقب ،تخریج الفروع على األصول ،بیروت ،مؤسسة الرسالة 1331 ،ق،
ص.223
 .0مرغیانی ،الهدایة شرح بدایة المبتدى ،ج ،0ص22؛ ماوردی ،الحاوى الكبیر ،ج ،7ص162؛ بابرتی ،محمد بن
محمد ،العنایة شرح الهدایة ،ج ،13ص.021
 .1عالمه حلی ،تذكرة الفقهاء ،ص.311
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 .2.2ادلهی قائلین به عدم ضمان
 .1.2.2ماهیت غصب

ا
علمای حنفی بر اساس تعریفی که از غصب ارائه نمودهاند معتقدند اساسا غصب منافع،

تحقق پیدا نمیکند و به تبع آن ضمانی حاصل نمیشود همانطور که مدعی شدهاند تعریف
غصب نسبت به زمین صدق نمیکند پس غصب (ضمانی) زمین نیز معنا ندارد 1.به تعبیر
دیگر آنها بین مفهوم غصب و غصب ضمان آور نسبت عموم و خصوص مطلق را مطرح
کردهاند ،اما از آنجایی که جمهور فقهاء و همچنین فقهای امامیه غصب را اثبات ید به ناحق

میدانند ،معتقدند غصب نسبت به زوائد نیز تحقق پیدا میکند 2.لذا در این استدالل،
ماهیت غصب بررسی میگردد.

3

از لحاظ لغوی ،جوهری غصب را گرفتن نا حق یک چیز میداند .فقهای امامیه
ا
متقدم نیز غالبا بر همان معنای لغوی و عرفی غصب بسنده کردهاند و تعریف خاصی ارائه
نکردهاند .و متأخرین همچون محقق حلی در تعریف آن نوشتهاند« :استقالل به سلطنت بر

مال غیر به ناحق» 0.امام خمینی نیز غصب را استیالء و سلطنت ناحق بر مال و حق غیر
میداند.

1

اما فقهای حنفی بر خالف مذاهب دیگر تعریف متفاوتی مطرح کردهاند .سرخسی در
تعریف غصب موجب ضمان میگوید :غصب استیالء و سلطنت بر مال غیر است به این

 .1ابن حزم الظاهری ،علی بن أحمد بن سعید ،المحلى ،بیروت ،دار اآلفاق الجدیدة ،ج ،1ص100؛ سمرقندی،
عالء الدین ،تحفة الفقهاء ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،ج1021 ،3ق ،ص.13
 .2حمد شراره ،عبد الجبار ،أحكام الغصب فى الفقه اإلسالمى ،بیروت ،مؤسسة األعلمی1331 ،ق ،ص.03
 .3جوهری ،الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربیة ،ج ،1ص .130
 .0محقق حلی ،جعفر بن حسن ،المختصر النافع فى فقه اإلمامیة ،قم ،مؤسسة المطبوعات الدینیة ،ج1011 ،2ق،
ص.211
 .1امام خمینی ،تحریر الوسیلة ،ج  ،2ص172؛ همو ،زبدة االحکام ،ص.132
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شکل که برای خودش یدی را اثبات کند به نحوی که ید او (سلطنت او) موجب تفویت ید
مالک گردد.

1

سمرقندی نیز میگوید :غصب ضمان آور عبارت است از :زائل کردن ید و سلطنت

مالک (یا صاحب ید) از مال به سبب فعلی (انجام فعلی) در عین 2.وی بعد از این تعریف
میگوید اما اثبات ید بر مال غیر به شکل ناحق بدون اینکه موجب زائل شدن ید گردد
غصبی است که موجب رد (برگرداندن) است نه ضمان و به همین علت ما قبال گفتیم که اگر
کسی در خانه کسی بدون اذن مالکش سکنی گزیند و صاحب خانه را از آن اخراج کند
(البته اگر در آن باشد) از نظر ابوحنیفة و ابویوسف (البته طبق نظر اولش) ،مرتکب غصب

موجب رد شدهاست و موجب ضمان نخواهد بود و البته طبق نظر شافعی و محمد 3در
صورتی که خانه خراب شود ضمان الزم است و این مسأله معروف است.

0

بنابراین میتوان گفت غصب موجب ضمان از نظر ابوحنیفة سه رکن دارد -1 .اثبات ید
به ناحق  -2ازاله ید مالک  -3انجام فعلی در عین .اما ثبوت رکن دوم و سوم محل تأمل
است و حتی برخی از فقهای حنفی من جمله محمد بن حسن شیبانی رکن سوم را شرط
وقوع غصب ضمانی نمیدانند .در نتیجه طبق اشتراط قید سوم ،غصب ضمانی در خانه و
زمین معنا پیدا نمیکند و در صورت عدم اشتراط این قید ،غصب موجب ضمان تحقق پیدا
میکند و به همین جهت محمد بن حسن شیبانی در مسأله خانه و زمین ،قائل به ضمان
شدهاست و به بیان دیگر صرف اثبات ید را برای ضمان کافی دانسته است 1.اما از آنجایی که
فعل در عین در زمین تصور نمیشود چرا که ید مالک زائل نمیشود مگر به اخراج او از
 .1سرخسی ،المبسوط ،ج ،11ص10
 .2سمرقندی ،تحفة الفقهاء ،ج ،3ص13
 .3مقصود ،محمد بن حسن شیبانی است که از شاگردان درجه یک ابوحنیفه بوده است.
 .0همان.
 .1ماوردی ،الحاوى الكبیر ،ج ،7ص167؛ بغدادی ،أبی محمد بن غانم بن محمد ،مجمع الضمانات فى مذهب
االمام األعظم أبى حنیفة النعمان ،ج ،1ص.217

بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسالمی 11/

زمین و این فعلی است در خود مالک نه در عقار و مثل این میماند که مالک از گله خود

غصب ضمان آور تحقق پیدا نمیکند 1.و از جهت دیگر ابوحنیفه در
دور شود ،بنابراین
ِ

استحکام این نظریه گفته است که غصب فقط در اموری که قابلیت نقل و جابجایی را دارند
صدق میکند و در نتیجه غصب در زمین معنا ندارد.

2

به هر حال طبق تعریف احناف ،غصبی موجب ضمان است که موجب تفویت ید
مالک نسبت به مغصوب شود و از آنجایی که منافع در دو وقت باقی نمیمانند نمیتوان
گفت که این منفعت در دست مالک بوده و به غاصب منتقل شدهاست تا اینکه سلطه
غاصب بخواهد موجب تفویت سلطه مالک گردد ،در نتیجه غاصب ،ضامن منافع نیست.

3

پس در حقیقت مفاد این استدالل این است که غصب ضمانی در خصوص عین
ا
محقق میشود اما غصب ضمانی نسبت به منافع صدق نمیکند و طبیعتا غاصب ضامن نیز
نخواهد بود.
اما تعریف ارائه شده برای غصب ضمان آور ،صحیح نیست و خالف شرع و عرف
است .لذا ابن حزم اعتقاد ابوحنیفة مبنی بر عدم صدق غصب در زمین را دروغی از ناحیه او
و حنفیها میداند و میگوید« :غصب عبارت است از گرفتن چیزی به ناحق و از روی ظلم
و ما از طریق بخاری این روایت را داریم که پیامبر فرمودند هرکس یک وجب از زمینی را به
ناحق بگیرد ،در روز قیامت آن زمین او را تا زمین هفتم در خود فرو می برد .پس صحیح
است که بگوییم زمین نیز ناحق گرفته میشود پس صحیح است که بگوییم زمین غصب

میشود» 0.امام خمینی نیز در تحریر الوسیله روایات متعددی که تصریح به عنوان غصب

 .1مرغیانی ،الهدایة شرح بدایة المبتدى ،ج ،0ص.22
 .2ماوردی ،الحاوى الكبیر ،ج ،7ص.131
 .3سمرقندی ،تحفة الفقهاء ،ج ،3صص  13و 32؛ سرخسی ،المبسوط ،ج ،11ص.71
 .0ابن حزم ،المحلى ،ج ،1ص.100
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زمین دارد را بیان نمودهاند.

1

به هر حال قید «فعل فی العین» نه از منظر عرفی و نه از منظر شرعی دلیلی ندارد.
بلکه خالف آن در شرع و عرف ثابت شده است .چرا که عرفا در صورتی که شخصی به
ناحق دست بر روی زمین کسی گذاشته باشد ،به شکل حقیقی گفته میشود فالنی خانه یا
زمین فالنی را غصب کرده است و در روایات نیز عنوان غصب زمین به کار رفته است و
عالوه بر روایتی که ابن حزم ذکر کرده است ،ماوردی روایاتی را ذکر کرده است که بیان کنند
صدق عنوان غصب در زمین است.

2

از طرفی الزم تعریف احناف ،آن است که اگر شخصی مال غیر را از مرتهن و یا امانت
دار و یا مستأجر به ناحق بگیرد ،غاصب محسوب نشود چرا که او ید مالک را زائل نکرده
ا
است و همچنین اگر شخصی مال مغصوب را از غاصب عدوانا بگیرد باز نیز نباید غاصب

محسوب بشود چرا که ید مالک زائل بوده و ازالة زائل معنا ندارد 3.از این رو برخی از
ْ
ُ
َ ْ
متأخرین حنفی سعی کردهاند با قید أو َیق ُص ُر َید ُه إن لم َیک ْن فی َی ِد ِه از این اشکال رهایی
0
یابند.
نتیجه آنکه ،ماهیت غصب طبق دیدگاه صحیح به هیچ وجه دلیل بر عدم ضمان منافع
مال مغصوب محسوب نمیشود.
 .2.2.2نبود مماثلت بین منافع و اعیان
یکی از استداللهایی که فقهای حنفی برای اثبات عدم ضمان در منافع مال مغصوب ارائه
 .1امام خمینی ،تحریر الوسیلة ،ج  ،2ص .172
 .2ماوردی ،الحاوى الكبیر ،ج ،7ص.131
 .3غزالی ،محمد بن محمد أبو حامد ،المستصفى فى علم األصول ،بیروت ،دار الکتب العلمیة1013 ،ق ،صص 16و
.17
 .0شیخ نظام و جمعی از علمای هند ،الفتاوى الهندیة فى مذهب اإلمام األعظم أبى حنیفة النعمان ،بیروت ،دار
الفکر ،ج1011 ،1ق ،ص.113
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کردهاند ،این است که اعیان همچون پولها و اموال خارجی ،مثل برای منفعت نیستند و در
نتیجه نمیتوان به آیۀ اعتداء به مثل ،برای اثبات ضمان استدالل کرد .به بیان دیگر یکی از
آیاتی که فقهاء برای اثبات ضمان از آن استفاده میکنند قسمتی از آیه  130سوره بقره است
ْ َ ََ ُ َ ْ ُ ََ
ْ
َ
ْ َ ََ ُ
که میفرماید :ف َمن اع َتدی عل ْیک ْم فاع َتدوا عل ْی ِه ِب ِمثل َما اع َتدی عل ْیک ْم ،طبق این آیه شریفه
ِ
ِ
اگر شخصی مال کسی را از بین ببرد باید مثل (یا قیمت آن را در برخی مواقع) به مالک

بپردازد 1.حال ممکن است برای اثبات ضمان منافع به این آیه استدالل شود و گفته شود که
با از بین بردن منفعت میتوان از استیفاء کننده منفعت ،مالی را بابت اعتدا مطالبه کرد چرا
که درخواست مال مصداق اعتدای به مثل است که طبق آیه شریفه تجویز شده است و در
نتیجه ضمان ثابت میشود .اما بسیاری از فقهای حنفی تصریح کردهاند که بین منفعت و
مال مماثلتی نیست تا بتوان ضمان را با آیه اعتداء اثبات کرد .سرخسی در این خصوص
مینویسد« :و بنابراین اصل ،ما گفتیم که منافع به واسطه عدوان محض مضمون واقع
نمیشوند چرا که ضمان عدوان طبق نص ،به مثل تعیین شده است و بین عین و منفعت نه از
نظر صورت و نه از نظر معنا مماثلتی نیست چرا که الزم ضروری مثل بودن چیزی برای غیر
خودش این است که آن غیر هم مثل آن باشد در حالی که در حالت عدوان و ظلم هیچ گاه
عین به منفعت مضمون واقع نمیشود (و برای جبران خسارت عین از منفعت استفاده
نمیشود) پس معلوم میشود بین عین و منفعت مماثلتی وجود ندارد و همچنین منفعت با
ا
منفعت نیز مضمون واقع نمیشود زیرا سنگهایی که با هم در یک رده (مثال در یک سقف)
استفاده میشوند ،منغعت هیچ یک از آنها مثل منفعت سنگ دیگری نیست با اینکه از حیث
صورت و معنا شبیه یکدیگرند در نتیجه عدم ضمان منفعت به واسطه عین ،در حالی که بین
آنها شباهت صوری و معنوی نیز وجود ندارد اولویت دارد .اما اینکه صورت عین و منفعت
شبیه یکدیگر نیست روشن است .اما از نظر معنا نیز مشابهت نیست زیرا منفعتها
 .1طوسی ،ابو جعفر ،محمد بن حسن ،المبسوط فى فقه اإلمامیة ،تهران ،المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة،
ج1317 ،3ق ،ص.62
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َ
ع َرضهایی هستند که در دو وقت باقی نمیمانند ولیکن عین باقی میماند و بین چیزی که

باقی نمیماند و چیزی که باقی میماند تفاوت زیادی از نظر معنا وجود دارد» 1.نزدیک به
این عبارات را َب َزدوی در اصول خود 2و عبد العزیز بخاری در شرح آن آورده است 3و فقهای

حنفی دیگر نیز نظیر این استدالل را بیان کردهاند 0.ممکن است در اینجا به این استدالل
اشکال شود که اگر عین نمیتواند در برابر منفعت قرار بگیرد و معاوضه و معادله بین آنها
ا
معنا ندارد پس چرا مثال در عقد اجاره عین عدل منفعت قرار گرفته است؟ در اینجا گفته
شده این مس اوات و معادله بین منفعت و اجاره به حکم نص خاص است و در نتیجه قابل

تعلیل نیست 1.بزدوی نیز میگوید ضمان در قراردادها بر اساس توان متعاقدین و تراضی آنها
به خاطر حاجت و نیاز آنها تشریع شده است ،در نتیجه تفاوتی که بین عین و منفعت وجود
دارد ،اعتبار نشده و لحاظ نگشته است پس اعتبار این تفاوت در ضمان ناشی از قراردادها با
یک اصل) باطل میگردد اما اصلی که این اعتبار را در ضمان ناشی از عدوان و ظلم باطل
کند وجود ندارد.

6

در پاسخ به این استدالل میگوییم همانطور که شما به واسطه اصل و نص ،تفاوت
فاحش و زیاد بین عین و منفعت را در عقود فاسد و صحیح ندیده میگیرید ما هم بر اساس
نصوص و اجماع این تفاوت را نادیده گرفته و ضمان منفعت ،به پرداخت معادل مالی آن را،
 .1سرخسی ،المبسوط ،ج ،1ص.16
 .2بزدوی الحنفیی ،علی بن محمد،أصول البزدوى  -كنز الوصول الى معرفة األصول ،کراچی ،مطبعة جاوید بریس،
صص.32-31
 .3بخاری ،عالء الدین عبد العزیز بن أحمد ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوى ،بیروت ،دار الکتب
العلمیة ،ج1011 ،1ق ،ص.211
 .0غزنوی حنفی ،أبی حفص عمر ،الغرة المنیفة فى تحقیق بعض مسائل اإلمام أبى حنیفة ،بیروت ،مکتبة اإلمام أبی
حنیفة1311 ،م ،ص.113
 .1سرخسی ،المبسوط ،ج ،2صص .113-112
 .6بزدوی ،أصول البزدوى  -كنز الوصول الى معرفة األصول ،ص.32
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جایز میدانیم؛ و از طرفی مثل ،منحصر در مثل صوری و معنوی نیست بلکه عقالء در
اموال ،مثل قیمتی را نیز پذیرفتهاند و در نتیجه همچون شیخ طوسی میگوییم :مثل دو مثل
است یکی مثل از نظر صورت و دیگری مثل از لحاظ قیمت پس از آنجایی که برای

منفعتها مثل صوری نیست بر معتدی مثل آن از حیث قیمت واجب میگردد 1.فقهای بعد
ا
2
از شیخ مانند ابن زهرة و ابن ادریس نیز عینا این عبارت را ذکر کردهاند.
همچنین میتوان این نکته را اضافه کرد که همانطوری که طبق گفته برخی از فقهای

حنفی ،3مال از نظر شرعی مثل نفس است {در بحث قتل} و لو به عنوان مثل غیر معقول،
پس مال هم می تواند شرعا مثلی برای منفعت تلقی گردد .و به بیان دیگر اگر حفظ و صیانت
خون مسلمان و ممانعت از هدر رفتن آن موجب تشریع مثلیت مال برای نفس و جان انسان
شدهاست ،احترام مال مسلمان نیز میتواند موجب شرعی بودن مماثلت مال و منفعت
گردد.
 .3.2.2مال نبودن منفعت
یکی دیگر از استداللهایی که فقهای حنفی برای اثبات عدم ضمان منافع مال مغصوب
آوردهاند ،این است که منفعت مال نیست لذا نمیتواند موجب ضمان گردد .سرخسی در
اصول خود مینویسد« :و همچنین گفتیم منافع به واسطه اتالف و غصب مضمون واقع
نمیشوند ،چرا که لزوم ضمان مستلزم مالیت و قیمت پذیری تلف شده میباشد» 0.و از
آنجایی که منافع عرضهایی هستند که در دو وقت باقی نمیمانند پس احراز نسبت به آنها
 .1شیخ طوسی ،الخالف ،ج ،3صص.023 -022
 .2حلبی ،ابن زهره ،حمزة بن علی حسینی ،غنیة النزوع إلى علمى األصول و الفروع ،قم ،مؤسسه امام صادق علیه
ّ
السالم1017،ق ،ص211؛ حلی ،ابن ادریس ،محمد بن منصور بن احمد ،السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،ج1012 ،2ق ،ص.011
 .3بزدوی ،أصول البزدوى  -كنز الوصول الى معرفة األصول ،ص.32
 .0سرخسی ،المبسوط ،ج ،2ص.112
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معنا ندارد در حالی که مالیت سابق بر وجود نیست و بعد از وجود به سبب احراز و تمول به
وجود میآید و این معنا نسبت به چیزی که در دو وقت باقی نمیماند ،تصور نمیشود.

1

اولین اشکالی که بر این تحلیل در ذهن خود نمایی میکند این است که اگر منفعت
مال نیست پس چطور میتوان منفعت را مهر قرار داد و شرط مهر قرار دادن مال بودن است و
از طرفی چگونه در عقد اجاره بابت منفعت اجرت و مال داده میشود ،در حالی که منفعت
تمول و تقوم ندارد؟
در اینجا فقهای حنفی جوابی محل تأمل دادهاند .آنها معتقدند این ،یک استثناء از
اصل حقیقی اولی است و از باب ضرورت و نیاز است و حکم خاصی است که با نص
خاص ثابت شده و تسری آن به فرض غصب و اتالف صحیح نیست .غزنوی دلیل این
مالیت در عقد ،را تراضی میداند 2.و سرخسی معتقد است ّ
تقوم منفعت به واسطه عقد ،از
ِ
آنجایی است که شرع با عقد ،منفعت را در حکم محرز و متقوم قرار داده است و آن از باب
ضرورت و نیاز است و چنین حاجتی در عدوان (غصب) وجود ندارد 3.و این حکم مانند
حالل شدن مردار در حال قحطی و اضطرار است ،در نتیجه تعدی از آن به محل دیگر جایز
نیست.

0

در جواب به این استدالل حنفیها ،جوابهای متعددی میتوان داد.
ّ
ا
اوال تعریف ارائه شده برای مال مسلم نمیباشد .در بین لغویها جوهری معنایی را
ُ
ٌ
برای مال بیان نمیکند و به نوشتن "المال معروف") اکتفاء میکند 1.اما ابن اثیر مال را شرح
ّ
ْ ُ
ّ
داده و مینویسد« :ال َمال فی األصل :ما یملك من الذهب و الفضة ،ثم أطلق علی کل ما
 .1سرخسی ،المبسوط ،ج ،1ص.17
 .2غزنوی ،الغرة المنیفة فى تحقیق بعض مسائل اإلمام أبى حنیفة ،ص.112
 .3سرخسی ،المبسوط  ،ج ،11ص. 73
 .0همان ،ج ،2ص.113
 .1جوهری ،الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربیة ،ج  ،1ص .1121

بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسالمی 21/

َ ُ
المال عند العرب علی اإلبل ،ألنها کانت أکثر
یقتنی و یملك من األعیان .و أکثر ما یطلق
َ
أ ْم َو ِال ِه ْم» 1.بنابراین هر عینی که نگهداری شود و مملوک واقع شود ،مال به حساب خواهد
آمد .با این تعریف منفعت و حق از تعریف مال خارج میشود چون عین نیستند .اما عدهای
معتقدند که وظیفه لغوی صرف بیان موارد استعمال یک لغت است نه بیان ماهیت آن 2.و به
لحاظ اینکه یقتنی و یملک نسبت به منفعت صادق است ،پس منفعت نیز مال محسوب
خواهد شد و آوردن قید احراز یا ذخیره سازی برای مال دلیل و شاهدی ندارد هر چند که فهم
غالبی از مال چیزی است که تجسم خارجی داشته باشد .لذا میتوان گفت تبیین شافعی از
ا
َ َ
ٌ ُ
3
مال به صواب نزدیکتر است .وی میگویدَ « :وال َیق ُع ْاس ُم َم ٍال إال علی ما له ِق َیمة ُی َباع بها»
یعنی اسم مال واقع نمیشود مگر بر چیزی که دارای ارزشی است که به خاطر آن فروخته
میش ود .البته با این نکته که مقصود از بیع ،داد و ستد و معامله است نه بیع به معنای خاص.
طبق این تعریف ،منفعت هم مال است چون ارزشی دارد که میتوان آن را اجاره داد و یا
اینکه آن را مهر قرار دارد .و بهترین دلیل برای اینکه منفعت هم نوعی مال است آیه  20سوره
نساء است که می فرمایدَ :أ ْن َت ْب َت ُغوا ب َأ ْم ُ ْ ُ ْ
َ ََْ ُ
ساف ِح َین .زیرا این آیه به ضمیمه
ِ ِ
والکم مح ِص ِنین غیر م ِ
ادلهای که بیان میکند میتوان منفعت را مهر قرار داد ،اثبات میکند که در این بیان قرآنی
0

اموال شامل منافع نیز میباشد.
ا
ثانیا بر فرض که بپذیریم عنوان مال فقط بر اعیان صادق است و شامل منافع
نمیگردد ،برای اثبات ضمان نسبت به منافع مال مغصوب ،اثبات مال بودن منافع الزم
نیست بلکه همین قدر که اثبات شود منفعت دارای تقوم و ارزش عقالیی و عرفی است
 .1جزری ،ابن اثیر ،مبارك بن محمد ،النهایة فى غریب الحدیث و األثر ،قم ،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،ج،0
ص.373
 .2نجفی ،کاشف الغطاء ،عباس بن علی ،المال المثلى و المال القیمى فى الفقه اإلسالمى ،مؤسسه کاشف الغطاء،
ص.11
 .3شافعی ،االم ،ج ،1ص.162
 .0همان ،ص.26
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ا
میتواند موجب ضمان گردد .عالمه حلی هم دقیقا به این نکته اشاره کردهاند آنجا که در
اثبات مضمون بودن منافع نوشتهاند« :و ألنها متقومة فان المال یبذل لتحصیلها» 1پس همین
مقدار که ارزش منفعت اثبات شد با قطع نظر از صدق عنوان مال میتواند موجب ضمان
گردد.

ا
ثالثا ،عقد اجاره چیزی را که مال نیست مال نمیکند چون مال بیشتر از اینکه یک امر

شرعی باشد ،یک امر عرفی و عقالیی است پس اگر شارع عقد اجاره را امضاء کرده به
معنای تأیید مالیت عرفی منافع و ارزش آنهاست نه اینکه یک حالت استثنایی و اضطراری به
حساب بیاید.
ا
رابعا ،اگر به حکم شرع ،منفعت در عقد نکاح و اجاره در حکم محرز است،
همانطور که در آینده خواهیم دید به حکم شارع منافع مال مغصوب نیز در حکم محرز
است.
 .4.2.2قاعده الخراج بالضمان
یکی از مستندات دیدگاه عدم ضمان ،قاعده الخراج بالضمان میباشد .طبق این تفسیر هر
کس که ضامن عینی باشد مالک خراج آن (یعنی منافع آن) میباشد .این تفسیر از جانب
ابوحنی فه به وضوح در صحیحة ابی والد حناط که در بحث روایات خواهد آمد ،مشهود
است.

ا
سرخسی میگوید« :و ما قبال در بحث کسب بیان کردیم که خراج در برابر ضمان

است پس همچنین است در منفعت ولیکن این تعلیل در مورد خانه قاصر است چرا که نزد
ابوحنیفة و ابویوسف ساکن خانه (غاصب) ضامن خانه نیست» 2در نتیجه نمیتوان گفت که

منافع خانه برای اوست.
 .1عالمه حلی ،تذكرة الفقهاء ،ص.311
 .2سرخسی ،المبسوط ،ج ،11صص.12-76
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استدالل به این قاعده به ابن حمزه هم که از فقهای امامیه است نسبت داده شده است
آنجا که فاضل مقداد مینویسد« :و أما منافعه فهی مضمونة مع التفویت ،خالفا البن حمزة
محتجا بأن الخراج بالضمان و نقض بالغاصب مع ضمانه قطعا» 1اما میتوان گفت که فتوای

ابن حمزه در فرض بیع فاسد است 2و با بحث ما که غصب است متفاوت است و فرض
ا
متصور و ممکن است .به هر حال حنفیها
اختالف بین غصب و مقبوض به عقد فاسد
معتقدند منافع عین تابع ضمان عین است و زمانی که عین و رقبه مضمون واقع شد ضمان
منفعت در آن تداخل می کند مانند کسی که عینی را در برابر ثمنی می خرد و نسبت به عین

ضامن میشود 3پس ضمان نسبت به منافع آن در خود ضمان عین تداخل میکند.

0

برای بررسی جامع این استدالل ،ابتداء سند روایت و سپس مفاد آن را بررسی
میکنیم.
 .1.4.2.2بررسی سندی حدیث
ابوداود و ترمذی و ابن ماجه نقل کردهاند مردی برده ای را خریداری میکند و از آن بهره
برداری میکند سپس در آن عیبی را مییابد و آن را به فروشنده بر میگرداند پس فروشنده
نزد پیامبر رفته میگوید ای رسول خدا همانا از بنده من استفاده کرده {پس اجرت آن منافع
را بدهد} پس رسول خدا فرمودند خراج و منافع آن در برابر ضامن بودن خریدار میباشد.

1

ّ
ّ
 .1حلی ،مقداد بن عبد الله سیوری ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،قم ،انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی،
ج1020 ،2ق ،ص.32
 .2طوسی ،ابن حمزه ،الوسیلة إلى نیل الفضیلة ،قم ،انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی1021 ،ق ،ص.211
 .3یعنی اگر عین از بین برود خسارت آن از جیب مشتری میباشد.
 .0ماوردی ،الحاوى الكبیر ،ج ،7ص.162
 .1سجستانی أزدی ،سلیمان بن األشعث أبو داود ،سنن أبى داود ،بیروت ،دار الفکر ،ج ،3ص210؛ ترمذی ،محمد
بن عیسی ،الجامع الصحیح سنن الترمذى ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی ،ج ،3ص111؛ ابن ماجه ،محمد بن
یزید ،سنن ابن ماجه ،بیروت ،دار الفکر ،ج ،2ص.710
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مؤلف جامع ترمذی سند را قابل قبول میداند و ابوداود نیز میگوید سند حدیث آن
قدر هم خوب نیست .اما در بین علمای اهل سنت دو واکنش متناقض در خصوص سند
حدیث دیده میشود .حاکم نیشابوری معتقد است این روایت صحیح السند است ولیکن

با این وجود بخاری و مسلم آن را نقل نکردهاند 1.اما ابن حزم درباره این مستند حنفیها
َا
َ ْ َُ
اف َو ُم ْس ِل ُم بن
مینویسد :حدیثی است که صحیح نیست و نقل آن منحصر به مخلد بن خف ٍ
ا
َ
ِْ
الزن ِج ّی میباشد 2.در بین امامیه نیز آقای خویی صراحتا میگویند این قاعده اساس
خ ِال ٍد
صحیحی ندارد و مستند آن یک نبوی ضعیف السند میباشد 3.از تعبیر عالمه حلی که
میگوید" 0خبر" نیز ضعف حدیث فهمیده میشود.
 .2.4.2.2فقه الحدیث
اما از نظر داللی نیز مفاد این حدیث محل اختالف میباشد .همانطور که گفته شده
ابوحنیفة این تعلیل را عام میداند و حتی در مورد ضمان ناشی از غصب نیز جاری میداند.
اما بسیاری از فقهاء ،به ویژه شافعیه و امامیه با این تفسیر مخالف هستند و مقصود از این
حدیث را با قطع نظر از صحت سندش ناظر به ضمان ناشی از ملک میدانند .یعنی اگر
کسی مالی را خرید و تحویل گرفت به واسطه قبض در ضمان او میآید پس منافع آن نیز
برای او خواهد بود .لذا عالمه حلی میگوید این خبر در مورد بیع واقع شده است و غاصب

در آن داخل نمیشود چون انتفاع از مغصوب به اجماع فقهای امامیه جایز نیست 1.شیخ
طوسی نیز ضمان را در حالت ملک فرض کرده و مینویسد« :معنای الخراج بالضمان این
 .1حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرك على الصحیحین ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،ج1011 ،2ق،
ص.11
 .2ابن حزم ،المحلى ،ج ،1ص.136
 .3خویی ،سید ابو القاسم موسوی ،مصباح الفقاهة (المكاسب) ،ج ،6ص.211
 .0عالمه حلی ،تذكرة الفقهاء ،ص.311
 .1همان.
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است که منافع برای کسی است که تلف مال از ملک او باشد و از آنجایی که مبیع از ملک
مشتری تلف میشود – چرا که ضمان به واسطه قبض به او منتقل شدهاست -پس خراج نیز
برای او خواهد بود».

1

از نظر شافعیها هم تفسیر حنفیها قابل قبول نیست و نمیتوان غصب را با مورد

روایت قیاس کرد 2.ابن حزم نیز قیاس غصب بر بیع را از مصادیق قیاس حرام بر حالل
3

می داند البته اگر قیاس را جایز بدانیم و اال به اعتقاد او نیز قیاس از اساس باطل است.
ا
البته جدای از بحث این روایات قطعا تفسیر ابوحنیفه با فقه امامیه که متصل به اهل
ا
بیت نبوت است سازگار نیست چرا که امام صادق علیه السالم صریحا در صحیحة ابی والد
حناط ،غاصب را نسبت به منافع ضامن میدانند و قضاوت ابوحنیفه را باعث قطع رحمت
ا
الهی از آسمان و زمین میدانند 0و اساسا این فتوای ابوحنیفه مسبب حالل شدن اموال مردم
ا
و از بین رفتن حرمت آنها میباشد مخصوصا در این روزگار که منافع اموال ارزش ویژهای
پیدا کرده است و شاید هم از همین روست که حنفیهای متأخر بر خالف فتوای اولیه خود
این حکم را در سه مورد از باب استحسان و جلوگیری از تضییع اموال وقفی و اشخاص یتیم
استثناء کردهاند که عبارتند از  -1مغصوب مال وقفی باشد  -2مغصوب مال یتیم باشد و -3
مغصوب مالی باشد که برای استفاده از منافع آن مهیا و آماده شده باشد.

1

 .1شیخ طوسی ،المبسوط فى فقه اإلمامیة ،ج ،2ص.126
 .2محمد بن نصر مروزی ،أبو عبد الله ،اختالف العلماء ،بیروت ،عالم الکتب ،ج1026 ،1ق ،ص202؛ جوزی،
جمال الدین ،المنثور ،ج ،2ص.122
 .3ابن حزم ،المحلى ،ج ،1ص.136
 .0کلینی ،ابو جعفر ،محمد بن یعقوب ،الكافى ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،ج1027 ،1ق ،صص.231-232
 .1ابن عابدین ،محمد أمین بن عمر ،تنقیح الفتاوى الحامدیة ،ج ،6ص12؛ حیدر ،علی ،درر الحكام شرح مجلة
األحكام ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،ج ،1ص017؛ سبحانی تبریزی ،جعفر ،مصادر الفقه اإلسالمى و منابعه،
بیروت ،دار األضواء1013 ،ق ،ص.302
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 .5.2.2منع از جمع بین ضمان عین و منفعت
حنفیه گفتهاند چون غاصب ضامن عین است بنابراین ضامن منفعت نیست چرا که طبق
اصول شریعت هر چیزی که موجب ضمان عین است مسقط ضمان منفعت است (همچون
بیع) و هر چیزی که موجب ضمان منفعت است مسقط ضمان عین است (همچون اجارة).
بنابراین ،اصول شریعت از جمع بین ضمان عین و منفعت منع میکند و در بحث غصب
ضمان منافع با ضمان عین قابل جمع نیست.

1

ماوردی در جواب به این استدالل از قول شافعی این طور جواب میدهد که جمع
ضمان عین با ضمان منفعت غیر ممکن نیست مانند اینکه شخصی مکانی را اجاره کرده
باشد و در آن دو آهنگر را (بر خالف قرارداد اجاره) جا داده باشد در این صورت مستأجر هم
ضامن اجرت است هم ضامن عین .پس اگر حنفیها این مورد را به عنوان نقض بپذیرند که
ا
چه بهتر اما اگر به عنوان نقض نپذیرند و به همان قاعده ادعایی خود عمل کنند و صرفا
ضمان عین را بپذیرند ،در حقیقت به هر مستأجری این اختیار را دادهاند که از منافع عین
استفاده کند و با تعدی و ستم ،اجرت را از خودش ساقط کند .پس در این صورت حق
الزمی با ظلم ساقط شده در حالی که ظلم و تعدی ،حقی را اثبات میکند و نمیتواند
مسقط حقی باشد و در اعتقاد به این مسأله نقصی به اصول شریعت وارد میشود که قابل
قیاس با اجتناب از التزام به یک دلیل محرز نیست .سپس این نکته نیز باید اضافه شود که
اشکالی ندارد یک فعل از دو جهت موجب دو حق شود .آیا نمیبینید قتل هم موجب دیه
است هم موجب کفاره و اینها دو حق هستند یا قتل صید مملوک ،هم موجب قیمت صید و
هم مستلزم مجازات است و سرقت موجب قطع و رد مال است ،پس به همین شکل غصب

موجب ضمان اجرت و ضمان عین است 2.البته این اصل ادعایی حنفیه همانطور که
گذشت با اصول مکتب اهل بیت علیهم السالم نیز تناقض دارد.
 .1ماوردی ،الحاوى الكبیر ،ج ،7ص.162
 .2همان ،ص.162
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 .6.2.2قیاس
حنفیها از طریق قیاسهای متعددی در صدد اثبات عدم ضمان منافع مال مغصوب
برآمدهاند که به یکی از آنها اشاره میشود.
قیاس منافع مستخدم با مستمتع :احناف گفتهاند منفعت دو نوع است یکی منفعت
استمتاع که موجب مهر است و یکی منفعت استخدام و به کار گیری که موجب اجرت است
و از آنجایی که غاصب ضامن منفعت استمتاع نیست و پرداخت مهر الزم نیست در منفعت
استخدام نیز غاصب ضامن اجرت نیست .پس در اینجا دو مقدمه وجود دارد -1 .استخدام
یک نوع انتفاع و بهره برداری است پس الزم است به سبب غصب همچون استمتاع مضمون
واقع نشود -2 .هر چیزی که مهر به سبب آن مضمون واقع نمیشود ،اجرتها هم به سبب
آن مضمون واقع نمیشود همچون جنایت.

1

اما هر دو مقدمه این قیاس باطل است زیرا اوال همانطور که خواهد آمد بیشتر امامیه
بلکه تمام آنها و بسیاری از مذاهب دیگر معتقدند کسی که زنی را بر زنا مجبور میکند
ضامن مهر است و از طرفی دلیل عقلی یا شرعی بر صحت مالزمه دوم وجود ندارد.
در خصوص مقدمه اول ،ماوردی در الحاوى مینویسد :کسی که از زنی به زور

استمتاع کند ضامن مهر است 2.قرطبی نیز در بحث اکراه بر زنا مینویسید مالک ،لیث و
شافعی معتقدند هم حد واجب میشود هم صداق 3.از نظر امامیه نیز قول مشهور این است
که در صورت اکراه بر زنا مهر المثل آن زن بر زانی الزم میشود 0.هر چند شیخ طوسی به

 .1همان ،ص.162
 .2همان ،ص.162
 .3قرطبی ،أبو عمر یوسف بن عبد الله ،االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،ج،7
2222م ،ص.106
 .0خویی ،سید ابو القاسم موسوی ،مبانى تكملة المنهاج ،قم ،مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئی ،ج1022 ،2ق،
ص.267
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عنوان تنها مخالف در خالف و مبسوط تصریح به نفی مهر کرده است 1اما ابن ادریس حلی
به درستی این قول را نقد کرده و معتقد است شیخ از این قول خود در جای دیگری از کتاب
مبسوط و خالف عدول کرده است.

2

 .3.2ادلهی قائلین به ضمان
 .1.3.2آیه اعتداء
ضمان منافع ،آیه 130سوره بقره است که به آیه اعتداء معروف
یکی از مهمترین دلیلهای
ِ
ْ
ْ
ْ
ا
ا
ْ َ َ ُُ ُ
مات ق ٌ
صاص
است .در این آیه شریفه خداوند میفرماید :الش ْه ُر ال َحر ُام ِبالشه ِر الحر ِام و الحر
ِ
َْ َا ا
اُ ا
ََ ُ َ ْ ُ ََ
ْ
َ
ََ ُ
ْ
ْ
ف َمن اع َتدی عل ْیک ْم فاع َتدوا عل ْی ِه ِب ِمثل َما اع َتدی عل ْیک ْم َو اتقوا الل َه َو اعل ُموا أن الل َه َم َع
ِ
ِ
3
ْال ُم ات َ
قین (.)130
ا
ظاهرا در بین امامیه اولین فقیهی که به این آیه شریفه برای اثبات ضمان منافع احتجاج
کردهاست ،شیخ طوسی میباشد .ایشان بعد از اینکه میگویند منافع همچون اعیان به سبب
َ
غصب مضمون واقع میشوند ،مینویسند« :دلیل ما قول خداوند است که می فرماید "ف َمن
ِ
ََ ُ َ ْ ُ ََ
ْ
ََ ُ
ْ
ْ
اع َتدی عل ْیک ْم فاع َتدوا عل ْی ِه ِب ِمثل َما اع َتدی عل ْیک ْم" و مثل نیز دو نوع است مثل از نظر
ِ
صورت و مثل از حیث قیمت و از آنجایی که برای منافع مثل صوری نیست ،بر غاصب مثل
قیمی منافع الزم میگردد» 0.بر این اساس زمانی که غاصب از منافع مغصوب استفاده

می کند در واقع نسبت به مالک آن تعدی و تجاوز کرده و بنابراین طبق آیه شریفه مالک آن

 .1شیخ طوسی ،الخالف ،ج ،1ص.333
 .2ابن ادریس ،السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى ،ج ،3ص036
 .3این ماه حرام در مقابل آن ماه حرام و شکستن ماههای حرام را قصاص است .پس هر کس بر شما تعدی کند .به
همان اندازه تعدیاش بر او تعدی کنید و از خدا بترسید و بدانید که او با پرهیزگاران است)130( .
 .0شیخ طوسی ،الخالف ،ج ،3صص .023 – 022
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مال مجاز است که به مثل آن تعدی ،تعدی کند و از آنجا که برای منافع مثل صوری وجود
ندارد ،سراغ مثل قیمی می رویم و قیمت منافع را از غاصب مطالبه میکنیم.
ماوردی شافعی نیز در توجیه فتوای شافعی ،به آیه مزبور استدالل کرده و میگوید :پس
زمانی که تعدی بر مالک با از بین بردن منافع مال جایز نیست ،عمومیت آن موجب یک ِمثل

مشروع می شود که عبارت است از اجرت آن منافع؛ زیرا قیمت منافع ،یکی از دو مثل
میباشد.

1

در نتیجه غاصب چه از منافع استفاده کرده باشد و چه معطل گذارده باشد تعدی به
مثل برای غاصب مجاز است که نتیجه آن گرفتن اجرت المثل منافع در طول مدت غصب
است.
 .2.3.2مالیت و تقوم منافع به ضمیمه احترام مال مسلمان

امام خمینی یکی از ادله اصلی ضمان منافع را قاعده احترام مال مسلمان میدانند 2.عالمه
حلی نیز در تعلیل ضمان ،به ارزش منافع اشاره میکند و میگوید :منافع دارای ارزش و

قیمت هستند چون برای به دست آوردن آنها مال داده میشود 3.عده زیادی از فقهای شافعی
ّ
نیز تصریح کردهاند که منافع مال هستند و شاید از نظر دقی بین عنوان متقوم و مال تفاوت
ا
وجود داشته باشد و اشکاالتی که بعضا بر صدق عنوان مال بر منافع مطرح شده بر عنوان
ا
متقوم به هیچ شکل وارد نشود .ماوردی در توضیح مال بودن منافع میگوید« :دلیل مال
بودن منافع این است که هر آنچه که وصیت تملیکی بدان جایز است فی حد نفسه مال
است (و وصیت تملیکی به منفعت قطعا درست است) و از طرفی وصیت به منافع نیز از

 .1ماوردی ،الحاوى الكبیر ،ج ،7ص.162
 .2امام خمینی ،كتاب البیع ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره ،ج1021 ،1ق ،ص.071
 .3عالمه حلی ،تذكرة الفقهاء ،ص.311
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موصی محاسبه میشود پس معلوم است که همچون اعیان ،منافع نیز مال هستند 1.ابو
ثلث ِ

المناقب زنجانی نیز از قول شافعی میگوید صدق عنوان مال بر منافع نسبت به خود اعیان

از اولویت برخوردار است زیرا مالیت اعیان به خاطر منافع آنهاست و به همین خاطر بیع
اعیان بدون منافع آنها جایز نیست 2.مرحوم نجفی نیز در بیان این استدالل میگوید« :چرا
که منافع شرعا مال محسوب میشوند» 3.قید شرعی در این عبارت این سؤال را بر میانگیزد

که آیا منافع ،مال عرفی نیستند؟ آنچه که این سؤال را پر رنگتر میکند این است که صاحب
جواهر در سطرهای بعدی ،بعضی از منفعتها را مال عرفی محسوب نمیکند .به بیان دیگر
در تقسیم صاحب جواهر منفعت اموال بر دو قسم است منفعتهایی که مردم ،عین را
معموال برای آن اجاره میدهند و اجرت میگیرند و منفعتهایی که مردم مال خود برای آن
اجاره نمیدهند .منفعتهای قسم اول عرفا مال هستند و قسم دوم همچون منافع درخت،
ا
گوسفند ،کتاب و درهم و دینار مال نیستند .ظاهرا صاحب جواهر قید عرفی را درون عنوان
ا
شرعی لحاظ کرده است بدین شکل که اگر بر چیزی عرفا مال صدق نکند شرعا نیز مال
ا
ا
صدق نمیکند و اگر هم بر آن شرعا ،مال صدق کند طبیعتا عرفا نیز مال صدق میکند.
به هر حال با اینکه صاحب جواهر به ضرس قاطع ،منافع را مال میداند از برخی

عبارات شیخ انصاری تشکیک در صدق حقیقی عنوان مال استظهار میشود 0.شاید بتوان
گفت عنوان مال اطالقات متعددی دارد که استعمال حقیقی آن از نظر لغوی در اعیان است
ا
و در این صورت صدق مال بر منافع ،حقیقی نیست اما از نظر عرفی منافع قطعا مال هستند
 .1ماوردی ،الحاوى الكبیر ،ج ،7ص.162
 .2زنجانی ،تخریج الفروع على األصول ،ص.221
 .3نجفی ،محمد حسن ،جواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالم ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی ،ج1020 ،37ق،
ص.167
 .0انصاری دزفولی ،مرتضی ،كتاب المكاسب ،قم ،منشورات دار الذخائر ،ج1011 ،1ق ،صص333-337؛
جزائری ،سید محمد جعفر مروج ،هدى الطالب فى شرح المكاسب ،چ ،1قم ،مؤسسة دار الکتاب ،ج1016 ،3ق،
ص.211
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و به همین خاطر میتواند در عقد بیع ،ثمن واقع شود و در عقد نکاح صداق شود و یا در
ا
وصیت متعلق وصیت تملیکی قرار گیرد.
ا
اما نکتۀ مهمی که در این بحث بعضا مغفول مانده و صاحب جواهر نیز متعرض آن
نشده است ،این است که دلیل ضمان چیست و دامنه ضمان طبق آن چقدر است .به عبارت
دیگر صرف اینکه منافع ،مال و متقوم باشند دلیل بر ضمان نیست بلکه باید دلیل دیگری به
مالیت و تقوم منافع ضمیمه شود .این دلیل طبق بیان شیخ انصاری میتواند قاعده ضمان
مال مسلمان و احترام مال مسلمان و حالل نبودن تصرف در آن بدون طیب نفس و رضایت

مالک ،باشد 1.اما از حیث شمولیت نسبت به منافع غیر مستوفات این دلیل تا حدی قاصر
ا
است .شیخ انصاری معتقد است احترام مال مسلمان صرفا مستلزم حالل نبودن تصرف در
آن و اتالف بال عوض آن است که فقط در فرض استیفای منفعت صدق میکند 2.البته
مرحوم سید کاظم یزدی در کالم شیخ مناقشه کرده و معتقدند قاعده حرمت مال مسلمان

شامل تمام افعال و تصرفات متعلق به مال مسلمان است 3.اما انصاف این است که پذیرش
ا
این عموم و تسری حکم ضمان به تمام منافع بر اساس قاعده احترام ،مخدوش است و صرفا
در موارد استیفای منفعت و یا مواردی که انتفاع مقدر الحصول بود و تفویت شده است،
ضمان محرز است .در حقیقت از آنجایی که مالیت هر مالی به منافع آن است در صورت

استیفای آن با قطع نظر از صدق حقیقی عنوان مال ،بر اساس قاعده حرمت مال مسلمان
می توان حکم به ضمان کرد .البته این در صورتی است که از روایات حرمت مال مسلمان -

 .1شیخ انصاری ،كتاب المكاسب ،ج ،1ص.331
 .2همان ،ص.333
 .3یزدی ،سید محمد کاظم طباطبایی ،حاشیة المكاسب ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان1021 ،ق ،ج ،1ص.36
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همانطور که از نظر نگارنده بعید نیست -بتوان ضمان را نیز استفاده کرد و اال اگر به صرف
بیان حکم تکلیفی اکتفاء شود 1این قاعده در بحث حاضر مفید فائده نخواهد بود.

همچنین در اینجا میتوان از قاعده "من اتلف مال الغیر بال اذن منه فهو له ضامن" 2نیز

استفاده کرد؛ با این بیان که اتالف مال فقط با از بین بردن عین خارجی آن نیست بلکه از بین
بردن منافع مال نیز اتالف آن مال محسوب میشود لذا اگر شخصی مالی را در جایی قرار
دهد که مالک نتواند از منافع آن استفاده کند در واقع مرتکب اتالف مال شده؛ پس گویا قوام
اتالف مال به اتالف منافع است و اگر اتالف منافع برای مدت محدودی باشد میتوان گفت
برای همان مدت مرتکب اتالف مال شده و به همان مقدار ضامن است و در صورتی که
منافع استیفاء نشده باشد به واسطه ممانعتی که از طرف غاصب صورت گرفته مسبب از بین
رفتن منافع میباشد و باز نیز ضامن خواهد بود.

3

 .3.3.2اثبات ید و حدیث علی الید ما اخذت
یکی از احادیث معروف در مباحث مسئولیت مدنی ،حدیثی است که به حدیث علی الید
ََ ْ
ََ َ ْ
معروف است .طبق نقل عوالی اللئالی متن حدیث از این قرار است «علی ال َی ِد َما أخذت
َ ُ
1
ح اتی ت َؤ ِد َی» 0.این حدیث از طریق سمرة بن جندب به پیامبر اکرم (ص) نسبت داده شده.
کالم سید مرتضی در االنتصار به وضوح نشان میدهد که این حدیث را اهل سنت از پیامبر
 .1حکیم ،سید محسن طباطبایی ،نهج الفقاهة ،قم ،انتشارات  22بهمن ،ص36؛ مغنیه ،محمد جواد ،فقه اإلمام
الصادق علیه السالم ،قم ،مؤسسه انصاریان ،ج1021 ،1ق ،ص.1
 .2بجنوردی ،سید حسن ،القواعد الفقهیة ،قم ،نشر الهادی ،ج1013 ،2ق ،ص.21
 .3یزدی ،سید مصطفی محقق داماد ،قواعد فقه ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی ،ج1026 ،1ق ،ص.72
 .0احسایی ،ابن ابی جمهور ،محمد بن علی ،عوالى اللئالى العزیزیة ،قم ،دار سید الشهداء للنشر ،ج1021 ،1ق،
ص.220
 .1نوری ،محدث ،میرزا حسین ،الوسائل و مستنبط المسائل ،بیروت ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،ج،10
1021ق ،ص.1
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نقل کردهاند و این کالم از اهل البیت علیهم السالم نقل نشده است 1.ابن ابی شیبة در
مصنف خود این حدیث را اینگونه نقل کرده است« :عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن

النبی قال علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» 2.حاکم نیشابوری این حدیث را بر اساس معیار
بخاری صحیح میداند.

3

اما سند این حدیث از جهات متعددی ضعیف است که مهمترین آنها شخص سمرة
است که تقابل او با پیامبر معروف است و از نظر امامیه ضعیف است و از جهت دیگری
کسی که این کالم را از سمرة نقل کرده حسن بصری است که اساسا سمره را ندیده است

پس حسن بصری نمیتوانسته این حدیث را از سمره شنیده باشد 0.در نتیجه حدیث مرسل
نیز میباشد.

1

عدهای از امامیه گفتهاند ضعف سندی این حدیث با عمل مشهور جبران میشود .اما
نکته قابل تأمل در این دیدگاه این است که شهرت در صورتی میتواند جابر ضعف سند
باشد که عملی باشد یعنی فقهاء فتوایی داده باشند و در مقام استدالل ،به حدیث ضعیفی
استناد کرده باشند در حالی که فقهای متقدم همچون شیخ طوسی و سید مرتضی به این
ا
حدیث استناد نکردهاند بلکه صرفا از باب تأیید یا در مقام احتجاج بر عامه آن را مطرح
کردهاند .امام خمینی رحمة الله علیه نیز این مسأله را به شکل مفصل بررسی نمودهاند و
 .1سید مرتضی ،االنتصار فى انفرادات اإلمامیة ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم1011 ،ق ،ص.317
 .2ابن أبی شیبة الکوفی ،أبو بکر ،الكتاب المصنف فى األحادیث و اآلثار ،ریاض ،مکتبة الرشد ،اول ،ج،0
1023ق ،ص.316
 .3حاکم نیشابوری ،المستدرك على الصحیحین ،ج ،2ص.11
 .0شریعت اصفهانی ،شیخ الشریعة ،قاعدة ال ضرر ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم1012 ،ق ،صص  31و .37
 .1مامقانی ،محمد حسن ،غایة اآلمال فى شرح كتاب المكاسب ،قم ،مجمع الذخائر اإلسالمیة ،ج 1316 ،2ق،
ص211؛ محقق داماد ،قواعد فقه ،ج ،1ص63؛ شیرازی ،سید محمد حسینی ،إیصال الطالب إلى المكاسب ،تهران،
منشورات اعلمی ،ج ،6ص.0
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استناد را محرز نمیدانند بلکه معتقدند ذکر این حدیث توسط متقدمین از باب احتجاج و

معارضه بوده است 1.اما ایشان با این وجود یکی از مستندات ضمان منافع را قاعده ید

میدانند 2و شاید در اثبات این قاعده به دلیل دیگری احتجاج کرده باشند.

اما با قطع نظر از صحت این حدیث ،عدهای از فقهاء برای اثبات ضمان منافع مال
مغصوب به عموم این حدیث استناد کردهاند با این بیان که هر چیزی که به ناحق در دست ما
قرار بگیرد بر عهده ماست حال میخواهد عین باشد که مستقیم گرفته (اخذ) میشود یا

منافع عین باشد که به تبع عین در دست ما قرار میگیرد 3.اما شیخ انصاری این استدالل را
نمیپذیرد و میگوید صله موصول (اخذت) شامل منافع نمیشود (چون اخذ و گرفتن منافع
معنا ندارد) و حصول منافع در دست غاصب بواسطه قبض عین ،موجب صدق قبض نسبت
ِ
به خود منافع نمیشود مگر اینکه اخذ را به معنای لغوی خودش نگیریم و کنایه از هر نوع
استیالئی بدانیم که در این صورت استیالی بر منافع به تبع عین معنا پیدا خواهد کرد اما

مشکل اینجاست که حمل اخذ بر معنای کنایی مزبور مشکل است 0.اما مرحوم تبریزی
معنای استیال را صحیح میدانند و برای اخذ خارجی تالی فاسد میآورند زیرا اخذ برای

اموال غیر منقول همچون باغها و درختان معنا ندارد 1.اما در این حدیث ،همچنان اشکاالت
قابل تأ ملی وجود دارد مثل اینکه صدق مال به شکل حقیقی بر منافع محرز نیست مضاف
بر اینکه ظاهر مای موصول در این حدیث یک عین خارجی است و ضمیر مفعولی در تودیه
 .1امام خمینی ،كتاب البیع ،ج ،1صص.370-372
 .2همان ،ص.071
 .3کرکی ،محقق ثانی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد فى شرح القواعد ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم،
1010ق ،ج ،1صص 32- 31؛ بهبهانی ،محمد باقر بن محمد اکمل ،حاشیة مجمع الفائدة و البرهان ،قم ،مؤسسة
العالمة المجدد الوحید البهبهانی1017 ،ق ،ص.621
 .0شیخ انصاری ،كتاب المكاسب ،ج ،1ص.333
 .1تبریزی ،جواد بن علی ،إرشاد الطالب إلى التعلیق على المكاسب ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان ،ج1016 ،2ق،
ص.162

بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسالمی 31/

(و ترده در برخی نقلها) قرینهای است برای تأیید این ظهور .لذا استناد به این حدیث برای
ضمان منافع عالوه بر اشکال سندی اشکال داللی نیز خواهد داشت و جالب اینجاست که
ا
ظاهرا خود فقهای اهل سنت برای اثبات ضمان منافع به این حدیث استناد نکردهاند بلکه
صرف غصب و اثبات ید بر مال غیر را بدون توجه به این حدیث موجب ضمان دانستهاند و
شاید شیوع این حدیث در بین امامیه هم مبتنی بر همین نکته باشد که غصب در حقیقت
اثبات ناحق ید بر مال غیر است و قطعا موجب ضمان است و مفاد حدیث علی الید هم
معادل همین معناست .در نتیجه میتوان گفت که غصب فی حد ذاته موجب ضمان است
(با قطع نظر از حدیث علی الید) و غصب هم اثبات ید بر مال غیر است پس همانطور که
غصب اعیان موجب ضمان است غصب منافع هم موجب ضمان است این توضیح را
می توان از عبارات برخی از فقهای بزرگ نیز استظهار کرد .سید مرتضی نسبت به منافع
مستوفات میگوید چون این شخص ،به ناحق از منفعت استفاده کرده پس غاصب منفعت
است و در نتیجه ضامن است 1.محقق خراسانی نیز در حاشیه مكاسب مینویسد :دلیل بر
ضمان منافع همان دلیل بر ضمان اعیان است چرا که ضمان منافع از آثار و لوازم ضمان
اعیان است و از این حیث بین مستوفات بودن یا نبودن منافع فرقی نیست و ظاهر این است
که دلیل اصلی برای ضمان منافع به طور کلی در باب غصب همین است و اگر اجماعی هم

باشد گمان ما این است که همین وجه مدرک آن اجماع باشد 2.شاید بتوان قاعده الغاصب

یوخذ باشق االحوال را در تأیید این گفتار اضافه کرد هر چند که ماخذ صحیحی برای این
قاعده یافت نشده است.

3

 .1شریف مرتضی ،علی بن حسین  ،المسائل الناصریات ،تهران ،رابطة الثقافة و العالقات اإلسالمیة1017 ،ق،
صص.311 -317
 .2آخوند خراسانی ،حاشیة المكاسب ،ص.30
 .3روحانی ،سید صادق ،فقه الصادق علیه السالم ،قم ،دار الکتاب  -مدرسه امام صادق علیه السالم ،ج،13
1012ق ،ص.021
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 .4.3.2روایات
یکی از مهمترین دلیلها در بحث حاضر ،روایاتی هستند که در فرض مسأله وارد شدهاند.
بر اساس این روایات ،به قطع و یقین غاصب نسبت به منافع مستوفات ضامن است اما مفاد
روایات و شمول آنها نسبت به منافع غیر مستوفات محل بحث و تأمل است که در هر مورد
جداگانه بررسی میشود .در این قسمت دو روایت بررسی میگردد.
 .1صحیحة ابی والد حناط
ا
این صحیحة یکی از احادیث جالب در فقه مقارن است و در عین حال کامال مرتبط با
موضوع است .در اینجا خالصه حدیث ذکر میشود .در این صحیحة ،ابی والد میگوید که
استری را کرایه کردم تا به قصر ابن هبیره (به دنبال فرد بدهکاری) بروم و برگردم و نزدیکی پل
کوفه با خبر شدم که شخص بدهکار به سمت نیل حرکت کرده و زمانی که به نیل (مصر)
رسیدم مطلع شدم که آن شخص به بغداد رفته پس پی او رفتم و او را یافتم و بعد از تصفیه
حساب به کوفه برگشتم؛ رفت و برگشت من پانزده روز طول کشید پس به مالک استر عذر
خود را گفتم و خواستم از او حاللیت بگیرم پس به او  11درهم دادم و او از گرفتن آنها از
روی نارضایتی امتناع کرد پس به ابوحنیفة به عنوان حکم رضایت دادیم و داستان را برایش
تعریف کردیم .پس ابوحنیفة به من گفت :با قاطر چه کردی؟ گفتم سالم به او پس دادم
مالک گفت بله بعد از  11روز .ابوحنیفه گفت :از این مرد چه میخواهی؟ مالک گفت:
کرایه استرم را میخواهم چرا که  11روز مرا از آن منع کرده پس ابوحنیفه گفت :من برای تو
حقی نمی بینم چرا که او ابتداء اجاره کرده و سپس مخالفت کرده و در اثر مخالفت ضامن
قیمت استر شده و در نتیجه کرایه ساقط میشود؛ پس از نزد او خارج شدیم و مالک شروع
ا
به استرجاع (گفتن انا لله و انا الیه راجعون) کرد .نهایتا من به او مالی دادم و حاللیت
طلبیدم؛ پس آن سال به حج مشرف شدم و به جعفر بن محمد (امام صادق علیه السالم)
داستان را گفتم .امام فرمودند به خاطر این حکم و امثال آن آسمان بارانش را و زمین برکتش
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را دریغ میکند .پس عرض کردم نظر شما چیست فرمودند بر تو اجرت المثل کرایه استری
که از کوفه به نیل و از نیل به بغداد و از بغداد به کوفه میرود ،الزم است ...

1

در این حدیث شریف امام صادق(ع) شخص غاصب را به شکل صریح نسبت به
منافع مستوفات ضامن میدانند و تفاوت رهروان ابوحنیفه و تابعین اهل البیت را ترسیم
میکنند .اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که طبق صحیحة ،حکم ضمان
نسبت به منافع غیر مستوفات چیست و از این صحیحة چه چیزی استفاده میشود.
شیخ انصاری در جواب این پرسش میگویند« :آنچه از ظاهر صحیحه ابی والد
فهمیده میشود این است که ضمان به منافع استفاده شده از استری که به محل غیر مجاز
برده شده ،اختصاص دارد».

2

اما قریب به اتفاق شارحین کتاب مکاسب ،این کالم شیخ انصاری را غیر قابل قبول

میدانند 3.به دلیل این که در روایت برای این استر ،منفعت غیر مستوفاتی تصور نکرده تا
بتوانیم از سکوت و ترک استفصال امام ،عدم ضمان در منافع فائته را بفهمیم .البته باید توجه
داشت که امام علیه السالم در مقام بیان اجرت المثل دقیقا همان مواردی را خود غاصب در
مقام استیفاء بیان کرده ،الزم میدانند و فرض اینکه غاصب دائما و بدون استراحت در
جستجوی بدهکار و در حال استفاده از استر بودهاند غیر بعید و حداقل محتمل است مگر
اینکه به قرینه تعجیل غاصب ،آنطور که مرحوم سید یزدی گفتهاند ،این احتمال مردود
شود.

0

 .1کلینی ،الكافى ،ج ،1صص.231 – 232
 .2شیخ انصاری ،كتاب المكاسب ،ج ،1صص.021 – 022
 .3شیخ جواد تبریزی ،إرشاد الطالب إلى التعلیق على المكاسب ،ج ،2ص162؛ تبریزی ،میرزا فتاح شهیدی ،هدایة
الطالب إلي أسرار المكاسب ،تبریز ،چاپخانه اطالعات ،ج1371 ،2ق ،ص232؛ نائینی ،میرزا محمد حسین
غروی ،المكاسب و البیع (للمیرزا النائینى) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
ج1013 ،1ق ،ص.331
 .0سید یزدی ،حاشیة المكاسب ،ج ،1ص.36
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به هر حال اگر این روایت نافی ضمان در منافع فائته نباشد حداقل مثبت آن نیست و به
کمک اطالق یا عموم نمیتوان ضمان را برای منافع غیر مستوفات نیز اثبات کرد پس این
روایت فقط برای اثبات ضمان منافع مستوفات مفید میباشد .و میتوان گفت فارغ از
عناوین اتالف مال غیر و حرمت مال مسلمان ،طبق این صحیحة ،استیفای منفعت موجب
ضمان میباشد.
 .2روایت زرارة
َ
َ
َ
ْ
ا
َ
َ ْ َ
ا
َ َ َ
َ
َ
ِعد ٌة ِم ْن أ ْص َح ِاب َنا ع ْن أح َمد ْبن ُم َح ام ِد ْبن ِع َیسی ع ْن أ ِبي ع ْب ِد الل ِه الف ار ِاء ع ْن ح ِر ٍیز ع ْن ُز َر َار َة
ِ
ِ
َ ُ ُ
ٌ َ
الر ُج ُل َی ْش َتري ْال َجار َی َة م َن ّ
َق َالُ :ق ْل ُت َألبي َج ْع َفر ع ا
وق ف ُی ِولد َها ث ام َی ِجي ُء َر ُجل ف ُی ِق ُیم
الس
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َُ ّ َْ َ ََ ُ َ ُ َ ِ ُ ُ ا ََْ َ َ َ
ْ َ ِ َ َ َ َ َ ا َ َ َ ُ ٍُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َِ ْ َ َ َ َ َ
البینة علی أنها ج ِاریته لم تبع و لم توهب قال فقال ِلي یرد ِإلی ِه ج ِاریته و یعوضه ِمما انتفع قال
َ َا
َ ُ َْ َ 1
کأن ُه َم ْع َن ُاه ِقیمة الول ِد.
در این روایت امام میفرمایند مشتری (غاصب) عالوه بر رد مال ،عوض آنچه را که از
آن منتفع شده است را میپردازد و از این کالم معصوم فهمیده میشود که مسئولیت غاصب
فقط در قبال منافعی است که بهره برده نه منافعی که در دست او فوت شده .پس این حدیث
نسبت به منافع مستوفات مثبت ضمان و نسبت به غیر مستوفات نافی ضمان است.

2

از نظر سندی این حدیث ضعیف است چرا که ابی عبدالله الفراء در کتب رجالی
ترجمهای ندارد و مجهول است .هر چند مرحوم تبریزی اعتبار سندی این حدیث را بعید
نمیداند 3و شاید این شخص را به خاطر روایتی که صفوان بن یحیی از او دارد 0به ضمیمه

 .1کلینی ،الكافى ،ج ،1ص.216
 .2شیخ انصاری ،كتاب المكاسب ،ج ،1ص.331
 .3تبریزی ،إرشاد الطالب إلى التعلیق على المكاسب ،ج ،2ص.163
 .0طوسی ،تهذیب األحكام ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،ج1027 ،7ق ،ص.13
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قاعدهای که میگوید« :ثالثة ال یروون و ال یرسلون اال عن ثقة » 1که یکی از سه نفر صفوان
بن یحیی است ،توثیق میکنند .به هر حال ایشان با فرض اعتبار حدیث نیز داللت حدیث
بر نفی ضمان منافع فائته را نمیپذیرند زیرا در این حدیث فرض فوت منفعتی نشده است
بلکه مقتضای عادت در مثل این کنیز استفاده از منافع آن میباشد 2و امام نیز غاصب را

نسبت به آنها ضامن اعالم کردهاند.
 .5.3.2سیره عقالء و ضمان تفویت
تعدادی از فقهای متأخر برای اثبات ضمان منافع مغصوب به سیره عقالء به عنوان دلیل
اصلی یا حداقل موید استناد کردهاند 3و حتی مرحوم تبریزی معتقدند که دلیل اصلی ضمان
نسبت به منافع فائته همان سیره عقالء میباشد و نزد عقال فرقی بین منافعی که در دست

غاصب فوت میشود یا از آن استفاده میشود ،نیست 0.ادعای عدم احراز سیره نسبت به
فوت منفعت با مالحظه موارد غصب همچون جایی که غاصب دست بر خانهای گذاشته که
در آن سکونت نکرده یا باغی که از منافع آن استفاده نکرده ،دفع میشود.

1

اما ممکن است گفته شود عقالء در چه مواردی و بر اساس چه نکتهای معتقد به
ضمان هستند آیا میتوان سیرهای را که مفاد آن ضمان غاصب نسبت به تمام منافع فائته
است ،اثبات کرد .مرحوم بجنوردی معتقدند« :لب و عصاره این سیره این قاعده است که هر
ا
ا
اصال این کالم به شیخ طوسی بر میگردد .شیخ طوسیُ ،
العدة فى أصول الفقه ،قم ،چاپخانه ستاره ،ج،1
 .1ظاهرا
1017ق ،ص.110
 .2تبریزی ،إرشاد الطالب إلى التعلیق على المكاسب ،ج ،2ص163
 .3بجنوردی ،القواعد الفقهیة ،ج ،0ص61؛ تبریزی ،إرشاد الطالب إلى التعلیق على المكاسب ،ج ،2ص162؛
رحمانی محمد« ،قاعدة االتالف عند االمام الخمینی (ره)» ،مجله فقه اهل البیت ،شماره  ،02سال 1311 ،11ش،
ص101؛ امام خمینی ،كتاب البیع ،ج ،1ص.071
 .0تبریزی ،إرشاد الطالب إلى التعلیق على المكاسب ،ج ،2ص.162
 .1همان.
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کس مال غیر را تفویت کند نسبت به آن ضامن است و شارع نیز از این سیره ردع نکرده و
بلکه از برخی روایات امضاء و تأیید این سیره نیز فهمیده میشود .شکی نیست که منافع غیر
مستوفات نیز مال هستند و غاصبی که عین را حبس کرده منافع آن را بر مالک تفویت کرده

است» 1.اما برخی از معاصرین صریحا عنوان تفویت را جزء عناوین موجب ضمان
نمیدانند و معتقدند دلیلی نداریم که تفویت موجب ضمان باشد.

2

به هر حال به نظر میرسد اثبات جریان این سیره در بین عقالء به نحوی که در مرأی و
منظر معصوم بوده باشد قدری مشکل است .چگونه میتوان ادعا کرد که سیره عقالی عالم،
بر مسئولیت غاصب است در حالی که ابوحنیفه و یاران او و مالک که قطعا جزء عقالی این
عالم نیز هستند مخالف این سیره بودهاند و حتی برخی همچون ابوحنیفه ضمان در فرض
استیفاء را نیز نپذیرفتهاند .حتی بر فرض پذیرش این سیره باید به قدر متیقن آن اکتفاء کرد و
گرفتن اطالق و عموم از آن امکان ندارد .چرا که بین فوات و تفویت تفاوت وجود دارد و
ادعای وجود سیره نسبت به منافع فائته مشکل است .مضاف بر اینکه حکم برابر برای
مستوفات و فائته خالف انصاف و حکم خود عقالست.
 .6.3.2قاعده الضرر
یکی از ادلهای که در این بحث میتواند مورد توجه قرار بگیرد ،قاعده الضرر است .بر
اساس این استدالل گفته میشود اگر غاصب از منافع مالی استفاده کند یا نکند و ضامن
محسوب نشود موجب تضرر مالک خواهد بود و از آنجا که ال ضرر و ال ضرار (فی
االسالم) پس غاصب ضامن خواهد بود .به تعبیر دیگر به کمک قاعده الضرر حکم عدم
ضمان نفی میشود و ضمان اثبات میشود .اما آنچه در این استدالل مورد مناقشه جدی قرار
 .1بجنوردی ،القواعد الفقهیة ،ج ،0ص.61
 .2خلخالی ،سید محمد مهدی موسوی ،فقه الشیعة  -كتاب اإلجارة ،تهران ،مرکز فرهنگی انتشارات منیر1027 ،ق،
ص.321
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دارد ،اجرای قاعده ال ضرر در حکم عدم ضمان است .در بین فقهاء این سؤال مطرح است
که آیا قاعده الضرر میتواند در احکام عدمی نیز اجرا شود یا خیر.
عدهای از فقها به پیروی از نظر شیخ انصاری معتقدند قاعده ال ضرر «اثبات ضمان»
نمیکند؛ چون نقش ال ضرر این است که حکمی را بردارد ،نه اینکه حکمی را ثابت کند .به
نظر محقق نایینی نیز ،قاعده ال ضرر نقش بازدارنده دارد ،نه نقش سازنده .ایشان تا آنجا بر
این نظر اصرار ورزیده که عقیده دارد چنانچه ال ضرر نقش اثباتی در احکام داشته باشد،
الزم میآید که فقه جدیدی تأسیس گردد.

1

اما جمعی از فقهاء با این دیدگاه مخالفند و معتقدند جعل حکم نیز به کمک قاعده ال

ضرر امکان دارد 2.در حقیقت جواب به پرسش باال در وهله اول به تفسیر و تبیین ما از قاعده
ال ضرر بر میگردد .لذا در این خصوص میگوییم تفسیر معروف از قاعده ال ضرر ،نفی

حکم ضرری است یعنی شارع مقدس حکمی که موجب ضرر باشد تشریع نکرده است 3و

عدم حکم ،حکم محسوب نمیشود .اما برخی همچون آقای سیستانی معتقدند عدم صدق
حکم بر عدم جعل حکم ،مانع از تمسک به قاعده الضرر نمیشود ،زیرا مفاد قاعده این
است شارع به عنوان مقنن مسبب تحمل ضرر نمیشود و این معنا همانطور که در موارد
ا
جعل حکمی که از آن بعضا ضرر الزم میآید مصداق پیدا میکند ،همچنین در موارد عدم
ا
جعل حکمی که احیانا از آن ضرر الزم میآید نیز مصداق پیدا میکند و صرف عدم جعل
حکم توسط کسی که قانونگذاری در دست اوست ،تسبیب به ضرر محسوب خواهد شد
بلکه حتی ممکن است گفته شود عدم حکم در چنین مواردی خود ،حکم محسوب میشود
 .1محقق داماد ،قواعد فقه ،ج ،1ص.113
 .2طباطبایی ،سید علی بن محمد ،ریاض المسائل ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،ج ،2ص322؛ سیستانی،
سید علی حسینی ،قاعدة ال ضرر و ال ضرار ،قم ،دفتر آیة الله سیستانی1010 ،ق ،صص 230-231؛ جزائری ،هدى
الطالب فى شرح المكاسب ،ج ،3ص.271
 .3انصاری دزفولی ،مرتضی ،فرائد األصول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
ج ،2ص.130
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همان طور که اگر شخصی برای یک نفر از دو فرد هم مقام بایستد و برای دیگری قیام نکند،
صرف عدم قیام ،توهین به آن شخص شمرده میشود 1.از طرفی الزمه الضرار دو چیز

میباشد -1 :تحریم تکلیفی ضرر زدن به دیگران ،چرا که این تحریم اولین قدم برای تحقق
نیافتن ضرر و اضرار در عالم خارج است .و  -2مشروعیت به کارگیری وسایل یا روشهای
اجرایی در مقابل ضرر زدن انسانها به یکدیگر ،چرا که صرف تحریم قانونی اضرار مادامی
که با راهکارهای اجرایی تأکید و تضمین نشود باعث نمیشود که مسلمانان به یکدیگر ضرر

نزنند 2.حکم ضمان میتواند ضمانت اجرایی برای حکم حرمت اضرار به دیگران قرار
بگیرد .پس هر جا که فوت منافع به واسطه ممانعت غاصب ضرر محسوب شود میتوان به
کمک این قاعده مسئولیت غاصب را اثبات نمود و به تعبیر دیگر در چنین مواردی تفویت
منفعت صدق میکند و غاصب ضامن خواهد بود.
شیخ طوسی نیز در المبسوط دلیل ضمان منافع غیر مستوفات را تفویت میدانند وی
مینویسد« :اگر اجزای لباس به سبب عدم استفاده از بین بروند مثل اینکه استفاده خود را
قطع کند و آنها را مدتی بدون استفاده نزد خود نگه دارد ،در این صورت اجرت این لباسها
بر اوست چرا که غاصب این منفعت را از مالک تفویت کرده است» 3سید مرتضی نیز برای

ضمان اجرت المثل زمین مغصوبی که بال استفاده مانده به تفویت استدالل میکنند.

0

در تقویت ضمان ناشی از تفویت و ضرر ،میتوان به نقش عنوان تضییع در ضمان
اس تناد کرد که نسبت به اتالف از شمولیت بیشتری برخوردار است .امام خمینی بر اساس

 .1سیستانی ،قاعدة ال ضرر و ال ضرار ،صص.233-231
 .2همان ،صص.131-133
 .3شیخ طوسی ،المبسوط في فقه اإلمامیة ،ج ،3ص.72
 .0شریف مرتضی ،المسائل الناصریات ،ص.311
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برخی روایات میگویند هر کسی که مال غیر را تضییع کند ضامن است 1و این عنوان در
منافع فائته صدق میکند.
شایان ذکر است که هر چند برخی ضمان ناشی از تفویت را مبتنی بر سیره عقالء
کردهاند اما از نظر نگارنده ابتناء ضمان تفویت بر قاعده ال ضرر متقنتر به نظر میرسد.
 .7.3.2اجماع
آخرین دلیلی که در این مجال برای ضمان منافع میتوان ذکر کرد ،اجماع امامیه است.
عالوه بر اجماع منقولی که فقهاء متعددی نقل کردهاند ،نگارنده نیز بر اساس تتبعی که در

فتاوای فقهای شیعه داشته است فتوای مخالفی ندیده است؛ 2هر چند شیخ انصاری در

بحث ضمان منافع فائته مقبوض به عقد فاسد ،میگوید دیدگاه مشهور ضمان است 3،اما
ا
این عبارت با بیان سابق منافاتی ندارد زیرا ظاهرا مخالفی که مقصود شیخ بوده ،ابن حمزه
بوده ،و ابن حمزه نیز در همان مسأله بیع فاسد بر اساس قاعده الخراج بالضمان قائل به عدم

ضمان شده است 0.در نتیجه فتوای ابن حمزه در مورد مال مغصوب نیست و مخالفت در
بیع فاسد لطمهای به اجماع نمیزند هر چند که ابن ادریس گفته است که مقبوض به بیع
فاسد نزد اصحاب ما در حکم مال مغصوب است 1.به هر حال ،موضوع مخالفت ابن حمزه
با موضوع بحث ما متفاوت است و مخالفت در باب بیع فاسد اشکالی بر اجماع منعقد در
مال مغصوب وارد نمیکند.
 .1امام خمینی ،كتاب البیع ،ج ،1صص 061و .066
 .2شیخ طوسی ،الخالف ،ج ،3ص023؛ عالمه حلی ،تذكرة الفقهاء ،ص 311؛ ابن ادریس ،السرائر الحاوى
لتحریر الفتاوى ،ج ،2ص073؛ شریف مرتضی ،المسائل الناصریات ،صص 311 - 317؛ شیخ انصاری ،كتاب
المكاسب ،ج ،1ص.022
 .3شیخ انصاری ،كتاب المكاسب ،ج ،1ص.331
 .0ابن حمزه ،الوسیلة إلى نیل الفضیلة ،ص.211
 .1ابن ادریس ،السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى ،ج ،2ص.326
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البته به نظر میرسد که این اجماع مدرکی است و در چنین شرائطی کاشفیت آن از
ا
رای معصوم خیلی روشن نیست .ثانیا از آنجا که اجماع ،دلیل لبی است دارای اطالق
نمیباشد و باید به قدر متیقن اکتفاء کرد.
 .3شروط ضمان
ماوردی شافعی برای ضمان منافع دو شرط را بیان کرده است .اول اینکه منفعت از چیزهایی
باشد که قابل معاوضه در عقد اجاره باشد ،پس اموالی که اجاره آنها صحیح نیست مانند
نخل ،درخت ،درهم و دینار ،برای آنها بواسطه غصب اجرتی لحاظ نمیشود .دوم اینکه
غصب مدت زمانی که برای آن عرفا اجرت لحاظ میشود ادامه پیدا کند و اگر زمانش به
قدری کوتاه باشد که برای آن اجرتی لحاظ نمیشود ،بواسطه غصب اجرتی ثابت نمیشود.

1

شیخ طوسی در موارد متعددی به شرط اول تصریح میکند وی مینویسد :خالصه،
هر منفعتی که با عقد اجاره مضمون واقع میشود به سبب غصب نیز مضمون واقع میشود

2

و به تعبیر دیگر مالی که منفعت قابل اجاره ندارد منفعتی ندارد 3.محقق حلی نیز در شرایع

میگوید غاصب ،ضامن منفعت اموالی است که معموال اجرت دارد و اجاره داده میشود.

0

از عبارت سرائر نیز استفاده میشود که مضمون بودن منافع ،در فرضی است که بتوان آن
ّ
منافع را اجاره داد 1.سبزواری نیز در عبارت کل منفعة یملك بعقد اإلجارة این نکته را بیان
ا
میکند 6.عالمه هم هر چند در تذکره قید اجاره را صریحا نیاورده 1اما مثالهایی که مطرح
کرده به نوعی میتواند مشیر به همین قید باشد.
 .1ماوردی ،الحاوى الكبیر ،ج ،7ص.162
 .2شیخ طوسی ،المبسوط فى فقه اإلمامیة ،ج ،3ص.60
 .3همان ،ص.61
 .0محقق حلی ،شرائع اإلسالم فى مسائل الحالل و الحرام ،ج ،3ص.133
 .1ابن ادریس ،السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى ،ج ،2ص.073
 .6مؤمن ّقمی ،علی ،جامع الخالف و الوفاق ،قم ،زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السالم1021 ،ق ،ص.300
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ا
در اینجا این سؤال مطرح میشود مگر قبال گفته نشد که منافع مضمون هستند پس
چرا در اینجا میگویید منفعت قابل اجاره .دلیل این تقیید چیست؟ در پاسخ میتوان گفت
ا
مالیت منفعت در صورتی است که قابل اجاره باشد و در صورتی که معموال اجاره داده
نمی شود مالیتی نیز نخواهد داشت و از طرفی در این صورت ضرر نیز صدق نخواهد کرد
مضاف بر اینکه مالیت و ضرر در صورتی است که مال قابل اجاره برای مدتی نزد غاصب
َ ْ َ َ َ
ْ
مانده باشد .قید طول مدت نیز از عبارت شهید اول که میگویدَ « :و َیض َم ُن ْأج َرت ُه ِإن کان ل ُه
َ َ َ
ُ ْ ٌَ ُ ْ ا
ول ال ُمد ِة ْاس َت ْع َمل ُه أ ْو ال» 2استفاده میشود.
أجرة ِلط ِ
منفعت مالی در
صاحب جواهر در تشریح دلیل شرط اول مینویسد« :زمانی که برای
ِ
عرف و عادت اجرت نباشد همچون گوسفندان ،درختان و امثال اینها -از اموالی که به
ا
خاطر منفعتشان اجاره داده نمیشوند -پس عرفا مال نیستند هر چند معتقد باشیم اجاره آنها
برای برخی منافعشان صحیح است و از طرفی ،اصل ،نسبت به منافع این اموال ،برائت ذمه
غاصب است بلکه ممکن است گفته شود حتی اگر غاصب از منافع چنین اموالی استفاده
کند ضامن نیست مثل اینکه لباسهای خود را بر روی درخت پهن کند یا حیوان خود را به
درخت ببندد بله اگر این اموال را برای چنین منافعی اجاره دهد اجرت برای کسی است که
مالش غصب شده».

3

نتیجه
نتیجه بررسی ادلهی قائلین به ضمان و ادلهی قائلین به عدم ضمان نشان میدهد که نظریهی
عدم ضمان منافع مال مغصوب به هیچ وجه از دیدگاه امامیه قابل قبول نیست .چرا که تمام
 .1عالمه حلی ،تذكرة الفقهاء ،ص.311
 .2عاملی ،شهید اول ،محمد بن مکی ،اللمعة الدمشقیة فى فقه اإلمامیة ،بیروت ،دار التراث  -الدار اإلسالمیة،
1012ق ،ص.222
 .3نجفی ،جواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالم ،ج ،37ص.167
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ادلهی اقامه شده برای عدم ضمان ،مخدوش است و از طرفی جواز تعدی به مثل مطابق
قرآن کریم ،داللت روایات صحیحه ،مالیت منافع ،حرمت مال مسلمان و ضمان ناشی از
اثبات ید بر مال غیر به انضمام قاعدهی ال ضرر و اجماع ،ادلهای هستند که ضمان و
مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب را اثبات میکنند .البته یکی از شرایط اصلی
ا
ضمان منافع این است که منفعت مزبور از مواردی باشد که معموال در برابر آن اجرت گرفته
میشود پس به کمک این ادله ،ضمان منافع پول ثابت نمیشود .از حیث شمولیت ضمان
نسبت به منافع فائته ،قاعده الضرر و ضمان ناشی از تفویت به ضمیمه اجماع ،اهمیت
ا
بیشتری دارند .و نهایتا میتوان گفت در فقه امامیه ،غاصب به اجماع فقهاء نسبت به منافع
مستوفات و غیر مستوفات با وجود شرائط سابق الذکر ضامن است.
منابع
قرآن مجید.
ابن أبی شیبة الکوفی ،أبو بکر ،الكتاب المصنف فى األحادیث واآلثار ،چ ،1ریاض ،مکتبة الرشد ،اول،
ج1023 ،0ق.
ابن حزم الظاهری ،علی بن أحمد بن سعید ،المحلى ،بیچا ،بیروت ،دار اآلفاق الجدیدة ،ج ،1بیتا.
ابن عابدین ،محمد أمین بن عمر ،تنقیح الفتاوی الحامدیة ،بیچا ،بی جا ،بینا ،بیتا ،ج.6
ابن ماجه ،محمد بن یزید ،سنن ابن ماجه ،بیچا ،بیروت ،دار الفکر ،بیتا ،ج.2
ابهری ،حمید و ایزدی فرد ،علی اکبر« ،ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسالمی و حقوق مدنی
ایران» ،مجلۀ فقه و مبانى حقوق اسالمى ،شمارۀ دوم ،سال چهل و سوم ،پاییز و زمستان .1313
احسایی ،ابن ابی جمهور ،محمد بن علی ،عوالى اللئالى العزیزیة ،چ ،1قم ،دار سید الشهداء للنشر،
ج1021 ،1ق.
انصاری دزفولی ،مرتضی ،كتاب المكاسب ،چ ،1قم ،منشورات دار الذخائر1011 ،ق ،ج.1
همو ،فرائد األصول ،چ ،1قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،ج،2
بیتا.
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آخوند خراسانی ،محمد کاظم بن حسین ،حاشیة المكاسب ،چ ،1تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی1026 ،ق.
بابرتی ،محمد بن محمد ،العنایة شرح الهدایة ،بیچا ،بیجا ،بینا ،ج ،13بیتا.
بجنوردی ،سید حسن ،القواعد الفقهیة ،چ ،1قم ،نشر الهادی ،ج1013 ،2ق.
بخاری ،عالء الدین عبد العزیز بن أحمد ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوى ،بیروت ،دار
الکتب العلمیة،ج1011 ،1ق.
بزدوی الحنفیی ،علی بن محمد ،أصول البزدوى  -كنز الوصول الى معرفة األصول ،بیچا ،کراچی ،مطبعة
جاوید بریس ،بیتا.
بغدادی ،أبی محمد بن غانم بن محمد ،مجمع الضمانات فى مذهب االمام األعظم أبى حنیفة النعمان،
بیچا ،بی جا ،بینا ،ج ،1بیتا.
بهبهانی ،محمد باقر بن محمد اکمل ،حاشیة مجمع الفائدة و البرهان ،چ ،1قم ،مؤسسة العالمة المجدد
الوحید البهبهانی1017 ،ق.
تبریزی ،جواد بن علی ،إرشاد الطالب إلى التعلیق على المكاسب ،چ ،3قم ،مؤسسه اسماعیلیان ،ج،2
1016ق.
تبریزی ،میرزا فتاح شهیدی ،هدایة الطالب إلى أسرار المكاسب ،چ ،1تبریز ،چاپخانه اطالعات ،ج،2
1371ق.
ترمذی ،محمد بن عیسی ،الجامع الصحیح سنن الترمذى ،بیچا ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی،
بیتا ،ج.3
جزائری ،سید محمد جعفر مروج ،هدى الطالب فى شرح المكاسب ،چ ،1قم ،مؤسسة دار الکتاب ،ج،3
1016ق.
جزری ،ابن اثیر ،مبارك بن محمد ،النهایة فى غریب الحدیث و األثر ،بیچا ،قم ،مؤسسه مطبوعاتی
اسماعیلیان ،اول ،ج ،0بیتا.
جوزی ،جمال الدین ،المنثور ،بیچا ،بی جا ،بینا ،ج ،2بیتا.
جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربیة ،چ ،1لبنان ،دار العلم للمالیین ،ج 1
و  1و 1012 ،6ق.
حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرك على الصحیحین ،چ ،1بیروت ،دار الکتب العلمیة ،ج،2
1011ق.
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حکیم ،سید محسن طباطبایی ،نهج الفقاهة ،چ ،1قم ،انتشارات  22بهمن ،بیتا.
حلبی ،ابن زهره ،حمزة بن علی حسینی ،غنیة النزوع إلى علمى األصول و الفروع ،چ ،1قم ،مؤسسه امام
صادق علیه السالم1017 ،ق.

ّ
حلی ،ابن ادریس ،محمد بن منصور بن احمد ،السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى ،چ ،2قم ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،ج 2و 1012 ،3ق.

ّ
حلی ،عالمه ،حسن بن یوسف ،تذكرة الفقهاء (ط  -القدیمة) ،چ ،1قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم،
1311ق.
همو ،تحریر األحكام الشرعیة على مذهب اإلمامیة (ط  -الحدیثة) ،چ ،1قم ،مؤسسه امام صادق علیه
السالم ،ج 1022 ،0ق.

ّ
حلی ،محقق ،نجم الدین ،شرائع اإلسالم فى مسائل الحالل و الحرام ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان ،دوم،
ج1021 ،3ق.
همو ،جعفر بن حسن ،المختصر النافع فى فقه اإلمامیة ،چ ،6قم ،مؤسسة المطبوعات الدینیة ،ج،2
1011ق.
ّ
ّ
حلی ،مقداد بن عبد الله سیوری ،التنقیح الرائع لمخصر الشرائع ،چ ،1قم ،انتشارات کتابخانه آیة الله
مرعشی نجفی ،ج1020 ،2ق.
حمد شراره ،عبد الجبار ،أحكام الغصب فى الفقه اإلسالمى ،چ ،1بیروت ،مؤسسة األعلمی1331 ،ق.
حیدر ،علی ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،بیچا ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،ج ،1بیتا.
خلخالی ،سید محمد مهدی موسوی ،فقه الشیعة  -كتاب اإلجارة ،چ ،1تهران ،مرکز فرهنگی انتشارات
منیر1027 ،ق.
ّ
خمینی ،سید روح الله موسوی ،تحریر الوسیلة ،چ ،1قم ،مؤسسه مطبوعات دار العلم ،ج 1023 ،2ق.
همو ،زبدة األحكام ،چ ،1تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی1020 ،ق.
همو ،كتاب البیع ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره ،اول ،ج 1021 ،1ق.
خویی ،سید ابو القاسم موسوی ،مبانى تكملة المنهاج ،چ ،1قم ،مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئی ،ج،2
1022ق.
همو ،مصباح الفقاهة (المكاسب) ،بیچا ،بی جا ،بینا ،ج ،6بیتا.
رافعی قزوینی ،عبد الکریم بن محمد ،الشرح الكبیر للرافعى ،بیچا،بیجا ،بینا ،ج ،11بیتا.

بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسالمی 03/
رحمانی محمد ،قاعدة االتالف عند االمام الخمینى(ره) ،مجله فقه اهل البیت (به عربی) ،شماره ،02
سال یازدهم1311 ،ش.
روحانی ،سید صادق ،فقه الصادق علیه السالم ،چ ،1قم ،دار الکتاب  -مدرسه امام صادق علیه السالم،
ج1012 ،13ق.
زنجانی ،محمود بن أحمد ،أبو المناقب ،تخریج الفروع علی األصول ،چ ،2بیروت ،مؤسسة الرسالة،
1331ق.
سبحانی تبریزی ،جعفر ،مصادر الفقه اإلسالمى و منابعه ،چ ،1بیروت ،دار األضواء1013 ،ق.
سجستانی أزدی ،سلیمان بن األشعث أبو داود ،سنن أبى داود ،بیروت ،دار الفکر ،ج ،3بیتا.
ّ
سرخسی ،محمد بن أحمد بن أبی سهل أبو بکر ،أصول السرخسى ،بیچا ،بیروت ،دار المعرفة ،ج 1و ،2
بیتا.
سرخسی ،شمس الدین ،المبسوط ،بیچا ،بیروت ،دار المعرفة ،ج ،11بیتا.
سمرقندی ،عالء الدین ،تحفة الفقهاء ،چ ،1بیروت ،دار الکتب العلمیة ،ج1021 ،3ق.
سیستانی ،سید علی حسینی ،قاعدة ال ضرر و ال ضرار ،چ ،1قم ،دفتر آیة الله سیستانی1010 ،ق.
شافعی ،محمد بن إدریس أبو عبد الله ،األم ،چ ،2بیروت ،دار المعرفة ،ج  0و 1333 ،1ق.
شریعت اصفهانی ،شیخ الشریعة ،قاعدة الضرر ،چ ،1قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم1012 ،ق.
شریف مرتضی ،علی بن حسین ،المسائل الناصریات ،چ ،1تهران ،رابطة الثقافة و العالقات اإلسالمیة،
1017ق.
همو ،االنتصار فى انفرادات اإلمامیة ،چ ،1قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم1011 ،ق.
شیخ نظام و جمعی از علمای هند ،الفتاوى الهندیة فى مذهب اإلمام األعظم أبى حنیفة النعمان ،چ،1
بیروت ،دار الفکر ،ج1011 ،1ق.
شیرازی ،سید محمد حسینی ،إیصال الطالب إلى المكاسب ،بیچا ،تهران ،منشورات اعلمی ،ج ،6بیتا.
طباطبایی  ،سید علی بن محمد ،ریاض المسائل  ،چ ،1قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،ج ،2بیتا.
طوسی ،ابن حمزه ،الوسیلة إلى نیل الفضیلة ،چ ،1قم ،انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی،
1021ق.
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طوسی ،ابو جعفر ،محمد بن حسن ،المبسوط فى فقه اإلمامیة ،چ ،3تهران ،المکتبة المرتضویة إلحیاء
اآلثار الجعفریة ،سوم ،ج 3و 1317 ،2ق.
همو ،الخالف ،چ ،1قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،ج 3و ،1
1027ق.
همو ،تهذیب األحكام ،چ ،0تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،ج1027 ،7ق.
هموُ ،
العدة فى أصول الفقه ،چ ،1قم ،چاپخانه ستاره1017 ،ق.
طوسی ،محمد بن علی ،ابن حمزه ،الوسیلة إلى نیل الفضیلة ،چ ،1قم ،انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی
نجفی1021 ،ق.
عاملی ،شهید اول ،محمد بن مکی ،اللمعة الدمشقیة فى فقه اإلمامیة ،چ ،1بیروت ،دار التراث  -الدار
اإلسالمیة1012 ،ق.
غزالی ،محمد بن محمد أبو حامد ،المستصفى فى علم األصول ،چ ،1بیروت ،دار الکتب العلمیة،
1013ق.
غزنوی حنفی ،أبی حفص عمر ،الغرة المنیفة فى تحقیق بعض مسائل اإلمام أبى حنیفة ،چ ،2بیروت،
مکتبة اإلمام أبی حنیفة1311 ،م.
فیومی ،احمد بن محمد مقری ،المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافعى ،چ ،1قم ،منشورات دار
الرضی ،بیتا.
قرطبی  ،أبو عمر یوسف بن عبد الله ،االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ،چ ،1بیروت ،دار الکتب
العلمیة ،ج2222 ،7م.
کرکی ،محقق ثانی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد فى شرح القواعد ،چ ،2قم ،مؤسسه آل البیت علیهم
السالم ،ج1010 ،1ق.
کلینی ،ابو جعفر ،محمد بن یعقوب ،الكافى ،چ ،0تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،ج1027 ،1ق.
مامقانی ،محمد حسن ،غایة اآلمال فى شرح كتاب المكاسب ،چ ،1قم ،مجمع الذخائر اإلسالمیة ،اول،
ج1316 ،2ق.
ماوردی شافعی ،علی ،الحاوى الكبیر فى فقه مذهب اإلمام الشافعى ،چ ،1بیروت ،دار الکتب العلمیة،
1013ق.
محمد بن نصر مروزی ،أبو عبد الله ،اختالف العلماء ،چ ،2بیروت ،عالم الکتب ،ج1026 ،1ق.
مرغیانی ،ابو الحسن ،الهدایة شرح بدایة المبتدى ،بیچا ،بیجا ،المکتبة اإلسالمیة ،ج ،0بیتا.

بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسالمی 11/
مغنیه ،محمد جواد ،فقه اإلمام الصادق علیه السالم ،چ ،2قم ،مؤسسه انصاریان ،ج1021 ،1ق.
مؤمن ّقمی ،علی ،جامع الخالف و الوفاق ،چ ،1قم ،زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السالم1021 ،ق.
نائینی ،میرزا محمد حسین غروی ،المكاسب و البیع (للمیرزا النائینى) ،چ ،1قم ،دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،ج1013 ،1ق.
نجفی ،کاشف الغطاء ،عباس بن علی ،المال المثلى و المال القیمى فى الفقه اإلسالمى ،بیچا ،بی جا،
مؤسسه کاشف الغطاء ،بیتا.
نجفی ،محمد حسن ،جواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالم ،چ ،7بیروت ،دار إحیاء التراث العربی،
ج1020 ،37ق.
نوری ،محدث ،میرزا حسین ،الوسائل و مستنبط المسائل ،چ ،1بیروت ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم،
ج 1021 ،10ق.
یزدی ،سید محمد کاظم طباطبایی ،حاشیة المكاسب ،چ ،2قم ،مؤسسه اسماعیلیان ،ج1021 ،1ق.
یزدی ،سید مصطفی محقق داماد ،قواعد فقه ،چ ،12تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی ،ج1026 ،1ق.

