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Abstract
The investigating of the financial value of a free man non-Must-

awfat benefits based on a valid legal criteria is a matter that results in 
issues such as surety of wasting a free man’s benefits, primal principle 
in the necessity of working of a bankrupt man, setting dowry these 
benefits and man renting and affect on the process of examining the 
evidences relevant to each of these branches. For finding the answer 
of this question, the conditions of financial value of an object are 
analyzed based on legal and conventional criteria and these benefits 
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considered as property by proving the existence of property legal 
criteria in discussed benefits. In continuing discussion, six objec-
tions about financial value of a man propounds and answers to the 
problems by relying on fulfillment of financial value conditions in 
these benefits, and in the meantime attests to some of jurists’ views. 
This study, by including two proofs namely validity of setting the 
dowry of these benefits and renting them, takes to financial value 
discussion of these benefits by the jurists and expresses the results 
which driven from financial value of these benefits such as surety 
of wasting a free man’s benefits and the possibility of setting these 
benefits against the object of sale. This study trying to inform the 
adherence of all Shi a̒ jurists to financial value of man’s benefits in 
the some branches such as ‘setting dowry of a free man’s benefits’ 
and ‘renting these benefits’ and disagreement of them in theoretical 
issues concerning these benefits.

Key Words: Benefits of a Free Man, Mustawfat Benefits (Second-
ary Benefits), Financial Value.
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چکیده
بررســـی مالیت منافع غیِرمســـتوفات انسان آزاد براســـاس معیارهای معتبر شرعی در 
مال انگارِی اشیاء، موضوعی است که نتیجه آن در مباحثی چون »ضمان فوت منافع انسان 
آزاد«، »اصـــل اولی در لزوم کارکردن مفلس«، »صداق قـــراردادن این منافع« و »اجاره 
انســـان« نمایان می شود و تأثیرات خود را در روند بررسی ادله مرتبط به هرکدام از این فروع 
خواهد گذاشت. به منظور یافتن پاسخ این مسئله، شرایط مالیت شیئ براساس ضوابط عرفی 
و شرعی تحلیل می شـــود و با اثبات وجود معیارهای شرعی مال در منافع موردبحث، این 
منافع مال به شـــمار می آید. در ادامه شش ایراد درباره مالیت منافع انسان مطرح و با استناد 
به تحقق شرایط مالیت در این منافع به اشکاالت پاسخ داده می شود و در این میان به برخی 
از عبارات فقیهان نیز استشهاد شده است. این تحقیق با انضمام دو مؤید یعنی صحت مهر 
قراردادن این منافع و درســـتی اجاره آن، و نیـــز در ادامه به بحث مال انگارِی این منافع نزد 
فقیهان و بیان ثمرات مترتب بر مالیت این منافع مانند ضمان فوت منافع انسان آزاد و امکان  

1 . تاریخ دریافت: 1398/04/20؛ تاریخ پذیرش: 1399/03/07
2 . دانش آموخته سطح سه مدرسی فقه و اصول مؤسسه آموزش عالی حوزوی تربیت مدرس قم و دانش پژوه سطح چهار 
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e.mehrkesh@gmail.com 3 . دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم- ایران؛
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قراردادن این منافع در برابر مبیع پرداخته شده است. این پژوهش در جریان بحث، از پایبندی 
تمام  فقهای شیعه به مالیت منافع انسان در فروعی مانند »مهر قراردادن منافع انسان آزاد« و 
گاهی  »اجاره این منافع« و اختالف نظر ایشان در مباحث نظری پیرامون مالیت این منافع آ

داده است.
کلیدواژه ها: منافع انسان آزاد، منافع مستوفات، مال.

مقدمه
منافع انسان در روند بررسی فقهی، تقسیماتی همچون انقسام به منافع انسان آزاد 
و منافع انسان مملوک یا انقسام به منافع مستوفات و منافع غیِرمستوفات را پذیراست.

بررســـی ارزش منافع مملوکین به چند جهت از بحث این نوشتار خارج است؛ 
نداشتن کاربرد در جامعه امروزی، اذعان به مالیت آن )شهیدثانی، 1410ق، 29/7؛ کرکی، 
1414ق، 82/۵؛  طباطبایـــی، 1418ق، 1۶/14؛ رشـــتی، 1311ق، 117؛ لنکرانـــی، 141۶ق، 121) و اظهار 
عدم اشـــکال در این مطلب )یزدی، 1421ق، ۵۵/1). منافع مستوفات به معنای منافعی که 
با به کارگیری انســـان، استفاده شده اســـت با توجه به اینکه تعدادی از فقیهان آن را 
نازل منزله مال دانســـته اند )اردبیلی، 1403ق، ج۵13/10؛ عاملی، 1419ق، 79/18؛ نجفی، 1404ق، 
38/37) و به تعبیر برخی دیگر از فقیهان »اشـــکال و شـــبهه ای در مالیت این منافع 
نیست« )رشتی، بی تا /19) و در کتب فقیهان آثار مال به طور جزم بر آن مترتب شده است 
)محقق حلی، 1408ق، 18۵/3؛ عالمه حلی، 1410ق، 44۵/1؛ شـــهیداول، 1414ق، 39۶/2؛ شهیدثانی، 
1413ق، 1۵7/12) در دایره این پژوهش قرار ندارد لذا منافع غیِرمســـتوفات انسان آزاد، 

به جهت اختالفی بودن آن، داخل در موضوع این پژوهش است. 
نگارش پیِش رو در صدد سنجش »ارزش نیروی کار استیفانشده انسان آزاد« و 
به بیان دیگر »مالیت منافع غیِرمستوفات انسان آزاد« است چه اینکه فرصت استفاده 
از این منافع از دست رفته باشد یا اینکه این منافع بالقوه بوده و به لحاظ آینده به آنها 
نظر شـــود. چنین منافعی در نظر تعدادی از فقیهان مالیت نداشته و در نگاه برخی 
دیگر، نمونه ای از مال به حساب آمده است. مشی فقیهان در مسایل مرتبط با مالیت 
منافع انسان  همچون »ضمان منافع غیِرمستوفات انسان آزاد«، »اجرای اصل برائت در 
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جهت اثبات عدم وجوب تحصیل درآمد بر عهده مفّلس«، »صداق قراردادن منافع 
انسان« و »اجاره این منافع« نیز موجب شده تا نظر فقیهان در این موضوع بیش ازپیش 

متشتت جلوه نماید.
نوشـــته حاضر با ارائه تعریفی از مال که برخاسته از عبارات لغویان، فهم عرفی و 
مالحظات شرعی اســـت، به اثبات مالیت منافع انسان آزاد می پردازد. سپس ضمن 
پاسخ گویی به اشکاالت مالیت منافع انسان آزاد، با موشکافی آرای فقیهان در مباحث 
مرتبط با این منافع، التزام عملی فقیهان شـــیعه بـــه مالیت این منافع را در عین وجود 

اختالف نظر در این مسئله اثبات می نماید.

پیشینه
صحبت درباره منافع انسان از مباحث مسبوق به سابقه در فقه است که از ابتدای 
تدوین کتب فقهی، در کتاب نکاح و اجاره به آن پرداخته شده است، با بسط مباحث 
فقهی در ابواب دیگری مانند بیع، دین، حج، زکات، غصب نیز سخن از منافع انسان 
به میان آمده است؛ اما تاکنون در کتب فقهی شیعه درباره مالیت آن، بحث مستقل 
و وافی اختصاص نیافته اســـت. در میان دیگر نوشته های فقهی که با عنوان مقاالت 
و رســـاله های علمی  نگارش یافته  است، مقاله ای با عنوان »مالیت منافع و اختالفات 
مترتب بر آن در مذاهب اهل سنت« نگاشته شده توسط آقایان ضیایی و حسامی  یافت 
گردید. مقاله مزبور ابتدا به بررسی مال، ملکیت و منافع از دیدگاه فقیهان عامه پرداخته 
سپس ادله عدم مالیت و مالیت منافع در نزد عامه را طرح کرده و در پایان اختالفات 
مترتـــب بر مالیت منافع را در مواردی مانند مهـــر، منافع مال مغصوب، ارث منافع، 
وصیت منافع، وقف منافع و عقود بیمار مشرف به مرگ در فقه عامه بررسی می کند. 
تمایز این اثر با پژوهش پیش رو در دو جهت اساســـی است: اول اینکه نگاه این 
مقالـــه به آثار علمای عامه بوده و پژوهش حاضر با تتبع در آثار علمای شـــیعه پیش 
می رود. دیگر اینکه اثر مزبور در مورد مطلق منافع و نگاشـــته حاضر در مورد منافع 

غیِرمستوفات انسان آزاد است.
از دیگر آثار نزدیک به موضوع این نوشـــتار که به اقتضای بحث، به این مســـئله 
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ورود داشـــته، مقاله »قاعده ضمان منافع با تکیه بـــر آرای امام خمینی  ؟هر؟ به قلم 
آقایان کالنتری خلیل آباد و صالح اســـت. این مقاله ابتدا قاعده »الخراج بالضمان« 
را به عنوان دلیل قایلین به عدم ضمان منافع طرح و رد می کند و ســـپس به عنوان ادله 
ضمان منافع، روایت »علی الید« و دالیل قائالن و نافیان داللت آن بر مدعا را آورده و 
با اتکا به پاسخ های مرحوم امام به نفی کنندگان داللت حدیث مزبور بر ضمان منافع، 
مفاد این روایت را شامل منافع دانسته است. در ادامه ضمن استناد به قاعده ید برای 
اثبات ضمان منافع، مالیت منافع مطرح می شود و با اتکا به تقابل مال با منافع در عقد 
اجاره، منافع نیز در شمار اموال محسوب شده است. همچنین قاعده اتالف و بنای 
عقال، سومین و چهارمین دلیل ضمان منافع است. بخش بعدی این مقاله به بررسی 
قلمرو قاعده ضمان منافع پرداخته و آن را شامل منافع مستوفات و غیِرمستوفات دانسته 
است و ضمان منافع انســـان آزاد نیز در صورت اجیربودن، استیفا و یا کسوب بودن 
انســـان آزاد، پذیرفته می شـــود. در پایان  هم کیفیت ضمان غاصب در منافع متعدد 

بررسی می شود.
اما پژوهش پیِش رو با رویکردی متفاوت از مقاله مزبور و با تمرکز بر مسئله مالیت 
منافع انسان آزاد، به منظور بسط نتایج به ابواب فقهی مرتبط با مالیت منافع انسان نوشته 
شده اســـت و به همین جهت، ثمره تنقیح مالیت منافع انسان در بحث ضمان منافع 
انسان نیز نمایان خواهد شد. این در حالی است که مسئله اصلی مقاله یادشده بررسی 

ضمان منافع و ازجمله منافع انسان است.

۱. مفهوم شناسی مال
۱-۱. لغت مال

مال در لغت گاهی با عباراتی مانند »ما َمَلْکَته من کلِّ شي ٍء« و دیگر تعابیر شبیه به 
آن تعریف شده است )فیروزآبادی، 141۵ق، ۶18/3؛ زبیدی، 1414ق، 703/1۵؛ ابن سیده، 1421ق، 
440/10؛ ابن منظور، 1414ق، ۶3۵/11(؛ گاهی با مصادیقش )مانند شتر( شناسانده شده است 
)صاحب بن عباد ، 1414ق، 3۵8/10؛ ابن اثیر، 13۶7، 373/4؛ فیومی، 1414ق، ۵8۶/2؛ ابن منظور، 1414ق، 
۶3۶/11) و گاهی به معروف بودن آن اذعان شـــده است )صاحب بن عباد ، 1414ق، 3۵8/10؛ 
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جوهـــری، 137۶ق، 1821/۵؛ فیومی، 1414ق، ۵8۶/2؛ ابن منظـــور، 1414ق، ۶3۵/11). در این میان 
برخی لغویان، مال را منحصر به اعیان دانسته اند )ابن اثیر، 13۶7، 373/4).

رهاورد تعریف های مطرح شده این است که معنای مال همان معنای شناخته شده 
نزد عرف اســـت و از آن به »تمام چیزهایی که انســـان آنها را مالک می شود« تعبیر 
می شود و اما اینکه در تبیین مال به مصادیق آن توجه شده و یا در اعیان منحصر شده 
است به جهت غلبه اموال اعراب گذشته در این موارد بوده است وگرنه شمول مال بر 
تمامی  اشـــیای قابل تمّلک  ـ به استناد احاله آن بر فهم عرف و عمومیت تعاریف ـ  به 

قّوت خود باقی است.
الزم به ذکر اســـت، نزد عقال علت تمّلک اموال، ارزش آنها است؛ ارزشی که 
مترتب بر منفعت و خاصیت اشـــیاء است؛ یعنی عقال به ســـبب ارزش اشیاء آنها را 

تحت تصرف خود قرار داده و مالکیت بر آنها اعتبار می کنند.

۱-۲. اصطالح مال
فقیهان در صـــدد بیان معنای اصطالحی مال نبوده  و برای آن تعریف جدایی از 
معنای عرفی آن ارائه نکرده اند. لذا تعبیر مال در کالم ایشـــان ناظر به همان معنای 
لغوی است و چنانچه معنایی برای مال ذکرشـــده باشد، منظور همان معنای لغوی 
مال اســـت نه معنای اصطالحی جدید، همان گونه که این مطلب از برخی عبارات 
استفاده می شود )عالمه حلی، 1414ق، 304/1۵-30۵؛ طبرسی، 1410ق، ۵00/2؛ حمدشراره، 139۵ق، 
۶9). بر همین اساس تعاریفی همچون »مایمیل الیه طبع اإلنسان« )آنچه طبع انسان به 
آن میل دارد( )کاشف الغطاء، 13۵9ق، 128/1؛ داماد، 140۶ق، 12۵/2(، »مایتنافس العقالء علي 
تحصیله« )آنچه که عقال برای تحصیلش رقابت می کنند( )حکیم، 141۵ق، 4۵/2) 
و یا »کل ما یتنافس العقالء علیه و یبذلون بإزائه شیئًا« )هر آنچه عقال برای رسیدن به 
آن رقابت می کنند و در ازای آن چیزی بذل می کنند( )جزایری، 141۶ق، ۶8/1) که در آثار 

فقهی مشاهده می شود در راستای ایضاح معنای لغوی  ارائه شده اند.
بااین حال فقیهان برای اشـــیایی که نزد عرف ارزشمند بوده ولی منفعت حالل 
ندارد، ملکیتی اعتبار نکرده اند. به این معنا که نمی توان آن را در معامله به عنوان عوض 
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قرار داد و به منزله بی ارزش عرفی قرار داده شـــده است )طوسی، 1387ق، 312/4؛ عالمه 
حلی، 1419، 4۶۵/2؛ شـــهیدثانی، 1413ق، 1۵8/8؛ عاملـــی، 1419ق، 8/13؛ نجفی، 1404ق، 9/31؛ 

کاشف الغطاء )اجاره(، 1422ق، 29؛ انصاری )مکاسب(، 141۵ق، 1۵۵/1؛ سبزواری، 1413ق، 147/2۵).
چنین قیدی )منفعت حالل داشـــتن( در اعتبار مال شرعی بااینکه به قصد جعل 
اصطالح نبوده است؛ ولی واقع این است که واژه مال در نوشته های فقیهان به همراه 
همین قید مدنظر است. با همین نگاه این دو عبارت: »أما عند الشرع فمالیة کل شي ء 
باعتبار وجود المنافع المخللة )المحلله( فیه، فعدم المنفعة المحّللة )کالخمر والخنزیر( 
لیس بمال« )اما در شـــرع؛ مالیت هر شیی به اعتبار منافع وجود محلله در آن است 
پس عدم وجود منفعت محلله )در یک شـــیی مانند شراب و خوک( سبب می شود 
آن شیی مال نباشد( )خویی )مصباح(، بی تا، 4/2(، »ألن المال إنما سمي مااًل لمیل النفس 
إلیه و کل ما فیه غرض عقالیي و لم یکن منهیًا عنه شرعًا فهو مال« )زیرا وجه تسمیه 
مال، میل نفِس انســـان به آن است و هر آنچه دارای غرض عقالیی است و شرعًا از 
آن نهی نشـــده، مال است( )سبزواری، 1413ق، 12۵/29) را در راستای تبیین حدود مال در 

شرع بر می شماریم.
نگارندگان بر این باورند چنین اعتباری سبب  می شود تا در فقه برای مال اصطالح 
جداگانه ای را بپذیریم و لذا »هر آنچه دارای ارزش پذیرفته  شـــده شـــرعی است و 

قابل تمّلک باشد« به عنوان تعریف اصطالحی مال ارائه می شود.

۲. معنای منفعت
۲-۱. معنای لغوی منفعت

منفعت اســـم مصدر ماده )ن، ف، ع( و مصدر آن »َنْفع« است )زبیدی، 1414ق، 
 48۵/11). »ضد الُضر« )ضد ضرر( عبارتی است که لغویان در تبیین معنای نفع بکار 
برده اند )جوهری، 137۶ق،  1292/3؛ ابن درید، 1988،  938/2 - خوری شـــرتونی، 1427ق، 4۶1/۵). 
تعدادی از لغویان »نفع« را به »خیر« یعنی »ســـبب رسیدن انسان به مطلوبش« معنا 

کرده اند )خوری شرتونی، 1427ق، 4۶1/۵؛ فیومی، 1414ق،  ۶18/2).
در یک جمع بندی نتیجه این اســـت که در تعریفی که نفع را به معنای ضد ضرر 
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دانسته است، »سود« و »فایده« را مدنظر داشته اند؛ زیرا ضد ضرر فراتر از عدم ضرر 
است و در آن جنبه افزایش نیز موردنظر است. تعریف دوم نیز این حیثیت را روشن 
می کنـــد؛ زیرا طبق این تعریف تجارتی که تاجـــر را به مطلوبش، یعنی افزایش مال 
رسانده باشد و عبادتی که عابد را به معبودش نزدیک ساخته باشد، نفع است و نیل به 
این اهداف، منفعت و همان »سود« و »فایده« است. درنتیجه منفعت، اسم مصدر 

از »نفع« و به معنای »سود و فایده« و جمع آن منافع است.

۲-۲. معنای اصطالحی منفعت
با مالحظه عبارات فقیهان در تفسیر منفعت به »فایده« )روحانی، بی تا،  1۶/2-17) و یا 
ذکر مصادیق سود و فایده در تبیین منفعت )قمی، 142۶ق،  470/9؛ فیاض، بی تا،  4۵3-4۵2/2) 
از آن حکایت دارد که فقیهان بدون جعل اصطالحی برای این لفظ، آن را در معنای 

لغوی اش بکار برده اند.

۳. مالیت منافع غیرمستوفات انسان آزاد
مال شرعی همان مال عرفی به انضمام حالل بودن منفعت آن است. براین اساس 
چنانچه عقال بر ارزش منافع انسان آزاد مهر تأیید نهند و امکان نقل ملکیت برای آن 
اعتبار نمایند، مال عرفی حاصل خواهد بود و اگر امکان صرف این منافع در جهات 

سائغ و مجاز شرعی فراهم باشد به لحاظ شرعی نیز مالیت آن تمام است.
با مالحظه رویکـــرد عرف می توان فرض فوق را صحیح دانســـت؛ کما اینکه 
در عبارات برخی از فقیهان به آن اشاره شده اســـت )خمینـــی، 1421ق، 419/1(؛ توضیح 
آنکه نحوه تعامل عقال با منافع انسان، از ارزشمندی این منافع حکایت می کند و به 
دیگر ســـخن، منافع انسان صاحب درآمدی که در طول روز می تواند از فرصت های 
خود اســـتفاده کرده و درآمد کسب کند نزد عرف مال محسوب می شود. در تأیید 
عرفی بودِن مالیت منافع انسان آزاد می توان به رواج اجاره این منافع نزد عقال جدای از 
صحت شرعی آن استناد نمود، همچنین قابلیت عرفِی نقل وانتقال این منافع در دیگر 

عقود از دیگر مؤیدات مال انگارِی منافع انسان نزد عقال است. 
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شایسته است دقت شود که مدعای این مقاله »مالیت بالفعل« این منافع است و 
به دیگر ســـخن این منافع »بالفعل مال« است ولی »مال بالفعل« نیست. به این بیان 
که در زمان تصور این منافع  )به طور مثال: زمان انعقاد قرارداد اجاره بر آن( این منافع 
نوعی از مال هستند )بالفعل مال هستند( لیکن در همان زمان، شیی خارجی ملموسی 
به نام منافع وجود ندارد )مال بالفعل نیستند(. لذا همان گونه که برخی بزرگان اشاره 
نموده اند؛ این منافع به جهت اینکه در زمان ارزش سنجی معدوم اند نیاز است تا تصور 
شده و در ذمه اعتبار شـــوند )عاملی، 1419ق، 83/18؛ اصفهانی، 1418ق، 317/1). منظور آن 
است که »مال بودن« حکمی  است که بر موضوع مشخصی در خارج بار می شود و 
بر همین اساس باید مرتبه ای از وجود برای این منافع به عنوان موضوع در میان باشد که 

همان »تصور این منافع و فرض آن در ذمه« است.
مطلب شایســـته ذکر آن است که عقال منافعی را مال تلقی می نمایند که قابلیت 
درآمدزایی داشته باشد بر همین اساس بین نیروی کار انسان صاحب حرفه، صنعت و 
شغل و توانا بر کسب وکار با شخص ناکارآمد یا ناتوان جسمی به گونه ای که امیدی بر 
تحصیل درآمد وی نباشد فرق است و تنها مالیت صورت اول پذیرفته است. عالوه بر 
این اگر جهات دیگری نیز مانع از اســـتیفای منافع انسان باشد باز نزد عرف مالیتی 
برای این منافع نیست که در این نوشته مجموع این قابلیت ها به »امکان استیفا« تعبیر 
می شود. حال اگر برای منافع انســـان جهات حالل و سائغ در استفاده از آن تصور 

گردد  –که در اغلب موارد چنین است – مالیت شرعی نیز حاصل خواهد بود.

۳-۱. اشکاالت بنیادین )غیِرنقضی( مالیت منافع غیِرمستوفات
۳-۱-۱. معدوم بودِن این منافع

تعدادی از فقیهان در مسئله فوت منافع اجیر )عام( توسط مستأجر، به منظور نفی 
ضمان به ادله ای تمسک کرده اند که یکی از این دالیل »عدم تحقق تفویت« است 
)شهیداول، 1414ق، 39۶/2؛ شـــهیدثانی، 1413ق، 1۵9/12؛ کرکی، 1414ق، 222/۶؛ اردبیلی، 1403ق، 
۵14/10). برخی در توضیح این دلیل ضمن عبـــارت »ألن منافع الحر ما لم توجد لم 
تکن مااًل و تفویتها لیس بتفویت مال« )زیرا منافع انسان آزاد مادامی که موجود نشده 
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است مال نیست و تفویت آن، تفویت مال نیست(، موجودنبودن منافع را علت اصلی 
تحقق نیافتن تفویت دانســـته اســـت؛ زیرا نبود این منافع، سبب نفی مالیت آن است 
)کاشف الغطاء )غصب(، 1422ق، 11). بر اساس این بیان با معدوم بودِن منافع، مالیتی برای آن 

اعتبار نمی گردد.

۳-۱-۲. پاسخ
ادعای فوق در صورتی تمام است که در این گونه منافع دست کم یکی از دو قید 
معتبر در تعریف مال انکار شود: »قابلیت تمّلک«، »ارزش معتبر شرعی«. قابلیت 
تمّلک این منافع نزد فقیهان شـــیعه، پذیرفته شده است؛ چراکه فقیهان شائبه ای در 
صحت اجاره منافع انســـان و صحت مهر قراردادِن آن ندارند1 و این دو فرع، شاهد بر 
قابلیت تملیک و تمّلک این منافع است. همچنین نمی توان ارزش معتبر شرعی این 
منافع را انکار نمود، زیرا چنانچه معدوم بودن، دلیل بر ارزش نداشـــتن و مال نبودِن 
چیزی باشد، نباید در مقابل مبیع کلی، پولی پرداخت شود و یا منافع اعیان مورد اجاره 
قرار گیرد؛  درحالی که خالف این رویه در ســـیره عقال حاکم است و اگر منفعت 

حاللی برای این منافع فرض شود این ارزش عقالیی، شرعی نیز هست. 
توضیح آنکه اموال دو قسم هستند: »موجود بالفعل« و »موجود بالقوه«. در قسم 
دوم دو شرِط »تصور آن مال و اعتبار آن در ذمه« و »امکان استیفاء« برای ارزش   یافتن 
آن کافی است. برای نمونه کسی که طلبکار است و شخص مدین متعهد به پرداخت 
دین نیســـت، چنانچه امکان وصول دین برای طلبکار باشد خود را صاحب آن مال 
می داند و حتی به پشتوانه آن وارد معامله می شود و در مقابل، کسی که طلبکار است 
و مدین نیز خود را مســـئول پرداخت این دین بداند ولی هیچ گونه راه وصولی برای 
طلبکار متصور نباشد، شخص طلبکار خود را مال باخته تلقی می کند، چون این طلب 
نزد وی فرض قابل تحققی ندارد. مصداق تام این قسم اموال، مطلق منافع است و برای 
وضوح بیشتر می توان به منافع عقار )اموال ثابت مانند زمین و خانه( اشاره کرد که نزد 

1. در ادامه مستندات به این ادعا اشاره خواهد شد.
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فقیهان غصب این منافع بدون اشکال موجب ضمان است )عاملی، 1419ق، 30/18) و این 
نشان می دهد فقیهان با چنین منافعی معامله مال نموده اند. همچنین در بیع کلی نیز 
مال معدوم را عوض قرار می دهند درحالی که در بیع باید عوض و معوض مال باشند 
)انصاری )مکاســـب(، 141۵ق، 10/4). موارد فوق روشن می سازد که تصور و اعتبار در ذمه 

مبیع و امکان استیفای آن، برای مالیتش کافی است.
در عبارات فقیهان نیز می توان پاسخ اشکال مطرح شده را یافت، برخی از بزرگان 
فقه در این رابطه می نویسد: »قول به معدوم بودِن منافع قطعًا باطل است بلکه این منافع 
یا موجود  هســـتند و یا مقدر الوجود  و به همین دلیل مال محسوب شده و مورد عقد 
قرار می گیرند؛ زیرا عقد یا بر شیی موجود و یا مقدر الوجود جاری می شود و شکی 
نیست که جایز اســـت اجرِت عمل )قبل از انجام دادن(، دین باشد، لذا اگر منفعت 

به موجودات ملحق نشود در معنای بیع دین به دین است« )عاملی، 1419ق، 83-82/18).
بـــه دیگر بیان »مطلق منافْع اعم از منافع اعیان یا منافع انســـان، در عالم فرض و 
اعتبار، یک ماهیت هستند )ماهیت اعتباری  هستند( و اعتبار نمودن تنها محتاج طرف 
اعتبار )شـــیئ اعتبارشده( در عالم فرض و اعتبار است و منافع ابتدا وجودشان فرض 
می شـــود سپس ملکیت اعتباری به آنها متعلق می گردد و در مبیع کلی همین فرض 
وجود، مصحح است، به جهت این که مال کلی، ملک اعتباری مالک قرار داده شود 

یا این که این مال کلی مملوک فرض گردد« )اصفهانی، 1409ق، 1۵9-1۵8).
برخی از محققان نیز بیانی در »کلی فی الذمه« دارند که دافع اشکال مطرح شده 
در این باب است. ایشـــان برای قراردادن کلی در ذمه به عنوان مبیع، »عدم مالیت و 
عـــدم ملکیت کلی به جهت عدم وجودش« را به عنوان ایـــراد مطرح کرده اند و در 
ادامه اشکال مذکور را در بیع دین جاری ندانسته اند، به این دلیل که دین، مال است 

باألخص اگر استیفای آن ممکن باشد و تبدیل مال به مال در آن صحیح باشد. 
سپس در جواب اشکال بر عدم مالیت کلی در ذمه اضافه می کنند: »مراد از مال 
چیزی است که استیفائش ممکن باشد و با مال تبادل شود و کلی در ذمه چنین است 
و اینکه اعتبار وجود برای آن نشده است بر مالیت آن ایرادی وارد نمی کند«. سپس 
در قراردادن عمل انسان آزاد به عنوان عوض، ایراد واردشده به مبیع کلی را به همراه 
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جوابش جاری می دانند )یزدی، 1421ق، ۵۵-۵4/1).
بیان اخیر بااینکه به منظور اثبات مالیت منافع معدوم انسان بوده و ازاین جهت مؤید 
این نوشته است ولی باید توجه داشت تصور این منافع و اعتبار آن در ذمه به انضمام 
امکان استیفا، زمینه ساز قرار دادن این منافع به عنوان عوض است و نه صرف امکان 
استیفا. البته می توان مدعی شد قید »تبادل با مال« در متن فوق تاب ادای این دو قید 
»تصور« و »اعتبار در ذمه« را دارد بلکه تبادل این گونه اموال همیشه بعد از تصور و 

اعتبار در ذمه است.

۳-۱-۳. عدم مالیت منافع انسان به تبع مال نبودِن خود انسان
تعدادی از فقیهان ضمن اســـتدالل بر عدم ضمان فوت منافع اجیر )عام( توسط 
مستأجر، به تحِت  ید واقع نشدِن انسان به سبب مال نبودِن آن تمسک نموده اند و از این 
مقدمه، تحت ید واقع نشدِن منافع انسان آزاد را نتیجه گرفته اند )عالمه حلی، 382/1388؛ 
شـــهیدثانی، 1410ق، 28/7؛  کرکـــی، 1414ق، 222/۶؛ طباطبایی، 1418ق، 1۶/14؛ محقق ســـبزواری، 

1423ق، ۶3۵/2؛ نجفی، 1404ق، 41/37). 
اینکه در اندیشـــه مستدلین چه بوده و آیا با این استدالل درصدد نفی مالیت این 
منافع بودند و ازاین جهت آن را مشمول قاعده علی الید ندانستند یا اینکه با صرف نظر 
از مالیت این منافع، تحِت ید واقع نشـــدِن انســـان را برای تحِت ید واقع نشدِن منافع 
کافی دانستند چندان روشن نیست. برخی از محققان به تحلیل اول اشاره می کنند و 
شامل نشدن قاعده ید بر منافع انسان آزاد را نتیجه مال نبودِن این منافع و مال نبودِن این 
منافع را به جهت مال نبودِن خود انسان آزاد دانسته اند )رشتی، بی تا، 111-112). بر اساس این 
تقریر؛ منافع انسان آزاد به سبب اینکه توسط انسانی که مال نیست به وقوع می پیوندد، 

قابلیت مال بودن را ندارد.

۳-۱-۴. پاسخ
ــت  ــی«، »قابلی ــر »ارزش عقالی ــوط ب ــت من ــد مالی ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون
تمّلــک« و »ســائغ بودِن منفعــت« اســت. بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه؛ فحص در ســیره 



146

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 22
بهار 1400

ــه  ــم آن اســت کــه عــرف عقــال در مال شــمردِن منافــع انســان وابســته ب عقــال مفِه
مالیــت محــل آن نیســت، بلکــه معیــار نــزد ایشــان، ارزش داشــتن منافــع اســت چــه 
ایــن منافــع مربــوط بــه انســان آزاد باشــد یــا عبــد و حیــوان و یــا هــر چیــز دیگــری که 
منفعــت دارد. حتــی محقــق مورداشــاره نیــز دربــاره مالیــت مطلــق منافــع )مســتوفات 
و غیرمســتوفات( بــه ایــن مســئله اذعــان نمــوده اســت: »میــزان در مالیــت منافعــی 
ــر  ــوک آن موهــوم و غی ــک و ممل ــا هــر دوی مال ــوک آن ی ــا ممل ــک آن ی کــه مال
موجــود هســتند ایــن اســت کــه نــزد عقــال بــا مــال مقابلــه شــوند. پــس هــر آنچــه 
در عــرف مقابلــه بــه مــال شــود حکــم بــه مالیتــش می شــود و شــرعًا و عرفــًا احــکام 
تکلیفیــه و وضعیــه مــال بــر آن جــاری می شــود و شــکی نیســت کــه منافــع در عادت 
این گونــه   هســتند )کــه حکــم مــال را بــر آنهــا مترتــب می کننــد(، مســتوفات باشــند 
یــا نباشــند« )رشــتی، بی تــا، 111). لیکــن دربــاره مالیــت منافــع غیِرمســتوفات انســان آزاد 
اشــکال فــوق را مطــرح کــرده اســت و به همین جهــت در پذیــرش مالیــت آن توقــف 
نمــوده اســت بلکــه ایشــان در ســطرهایی، از مبنــای خود دســت کشــیده و بــه مالیت 
ــزم شــده  اســت چنانچــه می نویســد: »و  ــز ملت ــع غیِرمســتوفات انســان آزاد نی مناف
فــی حکــم االســتیفاء االســتیجار و ایقــاع العقــد علیهــا فاّنهــا حینئــذ أیضــًا مــال فــی 
خصــال ذاتــه« )و در حکــم اســتیفا، اجــرای عقــد اجــاره بــر آن اســت زیــرا منافــع 
ــع بعــد  ــا/112)؛ »اّن المناف ــال اســت( )؟؟؟؟، بی ت ــًا م ــز ذات ــان نی ــن زم انســان آزاد در ای
فــرض وجودهــا فــی ضمــن عقــد یصیــر مــااًل یجــری علیهــا حکــم االمــوال شــرعًا 
و عرفــًا« )همانــا منافــع انســان آزاد بعــد از فــرض وجــودش در ضمــن عقــد، تبدیــل 
بــه مالــی می شــود کــه شــرعًا و عرفــًا حکــم امــوال بــر آن جــاری می گــردد( )رشــتی، 
بی تــا، 22). بــا دقــت در ایــن دو عبــارت واضــح می شــود: ایشــان مالیــت منافــع انســان 
آزاد را منــوط بــه مالیــت محــل ننمــوده اســت؛ بلکــه فــرض وجــود منافــع بــه همــراه 
انعقــاد قــرار داد را بــرای حصــول مالیــت ایــن منافــع کافــی دانســته و اشــاره ای بــه 
ــرای مالیــت منافــع نداشــته اســت. نتیجــه  اینکــه  مال نبــودن محــل و مانعیــت آن ب
ــن  ــزد ایشــان ارتباطــی بی ــار عقــالء اســت و ن ــع معــدوم، اعتب ــت مناف مــالک مالی

مالیــت منافــع و مالیــت محــل آنهــا وجــود نــدارد.
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۳-۱-۵. عدم مالیت منافع معدوم قبل از قرارگرفتن ضمن عقد
منافع غیرمستوفات انســـان آزاد تا زمانی که تحت عقدی واقع نشده اند مال به 
حســـاب نمی آید، بلکه بعد از انعقاد قرارداد بر این منافع، در زمره اموال محســـوب 

می شوند.
بیان باال در کلمات برخی از فقیهان مورد تصریح قرار گرفته است و از عبارات 
ایشان برداشت می شـــود مراد از قرارداد بر این منافع، انعقاد عقد اجاره است )نجفی، 
1404ق، 277/27؛ کاشـــف الغطاء ) غصب(، 1422ق، 12؛ رشـــتی، بی تا/20؛ کاشف الغطاء، 13۵9ق، 

.(217/1

۳-۱-۶. پاسخ
برای تحقیق اشکال مطرح شده الزم است مالحظه شود این ضمیمه به چه جهت 
اضافه شده است؟ اگر منظور از آوردن قید »در ضمِن عقدبودن« ترسیم جایگاهی 
است که عقال در آن موقعیت، منافع را فرض و در ذمه اعتبار می کنند تا معامله بر آن 
واقع بشـــود، پس عبارات مستشکلین، امری زاید بر تصور این منافع و اعتبار در ذمه 
را بیان ننموده  است و ایرادی از ناحیه این عبارات متوجه مدعای بحث نیست و تنها 
توضیح می دهند که حین معامله نیاز به تصور و فرض و اعتبار در ذمه منافع است؛ اما 
چنانچه مراد از قید فوق، انضمام شرطی زاید بر تصور منافع باشد  ـ همان گونه که ظاهر 
عبارات نیز چنین است ـ در پاســـخ آن باید یادآور شد معیار در مالیت عرفی اشیاء، 
»پذیرش عقالء« اســـت؛ بر این اساس هر ضمیمه ای را که عقال برای اعتبار مالیت 
بپذیرند، باید پذیرفته شود و با مراجعه به عقال واضح می گردد که نیازی به واقع شدن 
آن ضمن عقد نیســـت و صرف فرِض منافع و اعتبـــار آن در ذمه در صورت امکان 
اســـتیفا، برای اعتبار مالیت منافع انســـان کفایت می کند و با انضمام وجود منفعت 

حالل برای این مال عرفی، مال شرعی نیز حاصل است.
از مؤیدان مطلب فوق می توان به ســـید عاملی اشاره نمود که با عبارِت »قول به 
معدوم بودِن منافع قطعًا باطل است بلکه این منافع یا موجود  هستند و یا مقدرالوجود  
هســـتند و به همین دلیل مال محسوب شده و مورد عقد قرار می گیرد؛ زیرا عقد یا بر 
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موجود یا مقدرالوجود وارد می شود« )عاملی، 1419ق، 83/18) بیان می کند منافع بعد از 
وجود یا فرض وجودشان، مال محسوب شده و سپس بر آن عقد بسته می شود.

۳-۲. بررسی ایرادات نقضی مالیت منافع انسان
۳-۲-۱. تحقق استحقاق حج با توانایی بر تحصیل زاد و راحله باکار در مسیر حج

برخی از فقیهان در نقض بر مالیت منافع انســـان چنین نوشته اند: »مالیت منافع 
انسان آزاد مستلزم وجوب حج و زکات برعهده کسی است که توانایی انجام کار و 
درآمدزایی دارد« )عالمه حلـــی، 1414ق، ۶3/14). برخی از معاصران نیز بعد از رد مالیت 
بالفعل منافع انســـان آزاد برای تقویت مدعای خود بر یک قول  بودن فقیهان در عدم 
وجوب حج بر شـــخص قادر به کار و تحصیل زاد و راحله استشهاد می کنند )خویی 

)مستند (، بی تا/173).
توضیح اشکال آن است که اگر منافع انسان آزاد مال باشد بر انسانی که اآلن زاد 
و راحله ندارد ولی توان کارکردن در زمان ســـفر و تحصیل زاد و راحله خود را دارد 
حج واجب خواهد بود؛ درحالی که چنین الزمه ای موردقبول فقیهان نیست پس منافع 

انسان )نزد ایشان( مال به شمار نمی آید.

۳-۲-۲. پاسخ
آنچه راهگشـــا در این مسئله است دقت در ادله استطاعت است و اینکه بسیاری 
از روایـــات این باب تصریح به زاد و راحله دارند و طبق این تعبیر واضح اســـت که 
مالک اســـتطاعت وجود بالفعل و حضور زاد و راحله است )حّرعاملی، 1409ق، 38/11 
و37 و3۶ و3۵). درحالی که منافع انســـان مال موجود نیستند و تنها بالفعل مالیت دارند 
و بین این دو تفاوت اســـت؛ اما روایاتی کـــه در آن تعابیری مانند »یکون له ما یحج 
به« )مقداری از مال که با آن حج به جا آورد را داراســـت(، »له مال« )برای او مالی 
هســـت(، »القدرة فی المال« )قدرت مالی دارد(، »الیسار فی المال« )امکان مالی 
دارد(، »السعة فی المال« )وسعت مالی دارد( یا »القوة فی المال« )توانایی مالی دارد( 
به کاربرده شده است )حّرعاملی، 1409ق، 38/11 و37 و3۶ و34 و33) به قرینه روایات دسته 
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اول که شـــرط استطاعت را زاد و راحله دانسته و ظهور در زاد و راحله موجود دارد و 
همچنین این فقره از روایت »فقیل له ما الســـبیل؟ قال: قال: السعة فی المال اذا کان 
یحج ببعض و یبقی بعضًا لقوت عیاله« )عرض شد که سبیل چیست؟ فرمود: توسعه 
مالی به نحوی که با مقداری از آن حج را بجا آورد و مقداری از آن برای قوت خانواده 

اش باقی بماند( )حّرعاملی، 1409ق، 37/11) ظهور در مال موجود دارند.
یکی از فقیهان در پاســـخ ایراد فوق، مال فعلی نبـــودِن منافع را علت عدم تعلق 
اســـتطاعت می داند )نائینی، 1413ق، 91/1) که به نظر می رســـد مراد ایشـــان نیز مال 
موجودنبودِن این منافع اســـت کمااینکه لفظ بالفعـــل در مقابل بالقوه همین معنا را 

تداعی می کند.
در انتها اضافه می گردد: چنانچه ادعا شود پاسخ فوق موجب اقناع نفس نیست، 
چاره ای نیست که ملتزم به وجوب استطاعت به وسیله این منافع شویم همان گونه که 
بعضی از بزرگان با پذیرش مالیت منافع انســـان کسوب )دارای کسب وکار( التزام به 
این ثمره را در مسئله استطاعت بعید ندانسته اند )خوانساری، بی تا/1۶؛ یزدی، 1421ق، ۵۵/1).

۳-۲-۳. تنافی مالیت منافع انسان با وجوب زکات
اشکال فوق در صدد اثبات این مطلب است که اگر منافع انسان مال باشد، تعلق 
زکات با اشکال مواجه خواهد شد. این عبارت »و لو کانت ُتعّد من األموال، لوجب 
إجارة المفلس نفســـه و لوجب بها الحّج و الزکاة« )و اگر منافع، از اموال به شـــمار 
می آمدند، واجب بود تا مفلـــس خودش را اجاره دهد )برای پرداخت دیونش( و به 
ســـبب آن حج و زکات واجب می شد( به این اشکال اشاره نموده است )عالمه حلی، 

1414ق، ۶3/14).
توضیح آنکه مســـلم اســـت زکات منحصر در طال، نقره، گندم، جو، خرما، 
کشـــمش، گاو، گوسفند و شتر اســـت )نجفی، 1404ق، ۶۵/1۵) و سایر اموال از بحث 
متعلقات زکات خارج هســـتند؛ بنابراین قبول یا انکار مالیت منافع انسان در این فرع 
نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشـــت. تنها مسئله  زکات که امکان ادعای تأثیر مالیت 
منافع انسان در آن است مسئله استحقاق زکات به جهت تحقق عنوان فقیر و مسکین 
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خواهد بود، با این توضیح که با قبول مالیت منافع انســـان آزاد، کسی که اآلن فقیر 
است ولی توان کار کردن دارد، زکات به وی تعلق نمی گیرد؛ زیرا منافعش بالفعل مال 

است، درحالی که این الزمه قابل قبول نیست.

۳-۲-۴. پاسخ
با توجه به رأی رایج در شـــرایط جواز اخذ زکات، تعلق زکات مشـــروط بر عدم 
قدرت بر کسب مؤونه اســـت بلکه به بیان برخی؛ در عدم تعلق زکات بر کسی که 
توان کسب مؤونه را به وسیله صنعت الیق به حالش دارد خالفی نیست )نجفی، 1404ق، 
312/1۵) لذا اصاًل الزمه مورد ادعا امر باطلی نیســـت و ایـــن مطلب اگر داللتی بر 
موردبحث داشته باشـــد با قبول مالیت منافع سازگار است؛ زیرا اذعان به این امر که 
توانایی شخص فقیر بر کارکردن، موجب عدم استحقاق دریافت زکات است، اشعار 
به صدق ننمودن حقیقت فقر در این فرد به سبب داشتن نوعی از مال یعنی نیروی کار 

)منافع انسان( است.

۳-۲-۵. تالزم بین مالیت منافع انسان و وجوب تحصیل درآمد مفّلس
ازجمله فتاوای مشـــهور، عدم وجوب اجاره دادن منافع مفّلس است. مطابق بیان 
بعضی از بزرگان این فتوا با نفی مالیت منافع انسان تالزم دارد )عالمه حلی، 1414ق، ۶3/14؛ 
عاملی، 1419ق، 30۶/1۶). اشکال مزبور به صورت قیاس استثنائی پیش رو تقریر می شود:

اگر منافع انســـان آزاد مال بود )مقدم(، بعد از عدم اکتفای اموال مدین بر وفای 
به دین، بر وی الزم بود منافعش را اجاره داده و بدین وسیله دینش را ادا کند )تالی(، 
لیکن بر مفّلس الزم نیســـت اعمالش را اجاره بدهد )بطالن تالی(، درنتیجه: منافع 

انسان آزاد مال نیست )بطالن مقدم(.

۳-۲-۶. پاسخ
عدم وجوب کسب درآمد در کالم فقیهان معمواًل مستند به آیه شریفه »و ان کان 
ذو عسرة فنظرة الی میسرة« )و اگر ناتوان )در پرداخت دین( است تا زمان توانایی به 



151

مالیت  منافع 
غیرمستوفات

انسان آزاد 
در فقه شیعه

او مهلت داده شود( )بقره/280) و برخی روایات )حّرعاملی، 1409ق، 418/18) است )طوسی، 
1407ق، 272/3؛ طبرســـی، 1410ق، ۵۶4/1؛ عالمه حلی، 1414ق، ۶1/14؛ لنکرانی، 1420ق، 127)، لذا 
التزام به عدم وجوب کســـب درآمد از باب تعبد به نص )آیه و روایت مورد اشاره( 

است، نه به سبب مال نبودِن منافع انسان.1

۴. مؤیدات مالیت منافع انسان در فتاوای فقیهان
۴-۱. صحت مهر قراردادِن منافع انسان آزاد

ازجمله فروعی که متوقف بر مالیت منافع انســـان آزاد اســـت، صحت مهریه 
قراردادِن منافع انسان آزاد است.

توضیح آنکه؛ فقهای شیعه به تبع روایات )مفید، 1413ق، 23-24) قائل به جواز قراردادن 
منافع حر به عنوان مهریه شده اند )مفید، 1413ق، 21؛ طوسی، 1387ق، 273/4؛ ابن حمزه، 1408ق، 
29۵؛ محقق حلی، 1408ق، 2۶7/2-2۶8؛ عالمه حلی، 1413ق، 73/3؛ شهیداول، 1410ق، 183؛ ابن فهد، 
1407ق، 382/3؛ شـــهیدثانی، 1410ق، 341/۵؛ خمینی، بی تا، 297/2) و بین ایشان در این مسئله 

اشکال و اختالفی مشاهده نمی شود.
به عالوه در صداق به سه شرط: »قابلیت تمّلک«، »سائغ بودن« و »قیمت داشتِن« 
آن اشاره شده اســـت )ســـالر، 1404ق، 1۵2-1۵3؛ ابن حمزه، 1408ق، 29۵؛ محقق حلی، 1408ق، 
2۶7/2-2۶8؛ عالمه حلی، 1413ق، 7۵/3-7۶؛ قمی سبزواری، 1421ق، 443؛ ابن فهد، 1407ق، 382/3) 
که این شروط در ضمن معنای اصطالحی مال به عنوان سه مالک مال معرفی گردید؛ 
بلکه تصریح بر اشـــتراط تمّول و مال بودِن مهر هم شده است )ابن فهد، 1407ق، 382/3؛ 
صیمری، 1420ق، 134/3؛ کرکی، 1414ق، 334/13؛ شهیدثانی، 1413ق، 441/7؛  شهیدثانی، 1410ق، 
341/۵؛ انصاری )نـــکاح(، 141۵ق، 2۵۵؛ خمینی، بی تا، 297/2). با درنظرگرفتن این دو مقدمه؛ 
قراردادن این منافع به عنوان مهر تنها با التزام عملی فقیهان به مالیت این منافع سازگار 

است.

1. در تأیید عدم وجوب تکســـب به اصل برائت نیز تمسک شده است )طوســـی )خالف(، 1407ق، 272/3؛ طبرسی، 
1410ق، ۵۶4/1( که به نظر نگارندگان این استدالل مخدوش است؛ زیرا اقتضای مالیت منافع، وجوب دفع منافع و دست کم 

تحصیل مال با آن منافع است و لذا اصل بر لزوم کار و ادای دین است نه برائت.
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چنانچه گفته شود که مهر قراردادن چنین منافعی از باب تعبد به نص است، در 
پاســـخ آن باید یادآور شد که اگر پذیرش این مسئله تنها به جهت تعبد به نص باشد، 
الزمه آن اکتفا به قدِرمتیّقن و مورد نص یعنی تعلیم قرآن اســـت؛ درحالی که آنچه 
مشاهده می شود تعمیم این فرع به تمام منافع حّر است به این معناکه تمامی  منافع انسان 
قابلیت مهر واقع شدن را دارد و این حاکی از التزام عملی فقیهان به مالیت این منافع 

است.

۴-۲. صحت اجاره منافِع انسان آزاد
از دیگر مؤیدات مالیت منافع انســـان آزاد، مسئله اجاره منافع انسان آزاد است. 
مرحوم عالمه در کتاب اجاره قواعد به شرطی از شرایط منفعت اشاره دارد با عنوان 
»قیمت داشـــتن منفعت مورد اجاره« )عالمه، 1413ق، 287/2) و سید عاملی در شرح آن 
اضافه می کند این فرع بدون شائبه اســـت ولو فقیهان عنوانی را برای آن اختصاص 
نداده اند )عاملی، 1419ق، 434/19). با ضمیمه این مقدمه به شـــرط موردپذیرش فقیهان 
یعنی »مملوک بودِن منفعت« برای صحت اجاره منافع )طباطبایی، 1418ق، 20۶/10(، آنچه 
به دست می آید ـ  با توجه به تعریفی که از مال ارائه شدـ لزوم مالیت منفعتی است که 
مورد اجاره واقع می شود. از طرفی با مالحظه هم نظر بودن فقیهان در صحت اجاره 
منافع انسان آزاد )لنکرانی، 1424ق/۶2) همان گونه که اخبار بر صحت آن داللت دارند 
)حّرعاملـــی، 1409ق، 109/19 تا104 و134 تا 132) و انضمام آن به مقدمات فوق، نتیجه منطقی 

آن التزام عملی فقیهان به مالیت منافع انسان آزاد است.

۵. ثمرات
۵-۱. ضمان منافع انسان آزاد

مشـــهور فقها ضمن اســـتدالل بر عدم ضمان فوت منافع اجیر عامی که توسط 
مستأجر بسته شـــده و از کارکردن وی جلوگیری شده و همچنین منافع انسان آزاد 
غیر معقود علیها به ادله ای متوسل شده اند که محوری ترین این ادله را می توان نفی 
جریان دو قاعده »علی الید« و »اتالف« برشـــمرد؛ اما در طیف قائالن به ضمان، 
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برخی سوار بر نظریه مالیت منافع انسان آزاد به استدالل بر رأی مختار خود پرداخته 
و اشـــکاالت را رد کرده اند )یزدی، 1419ق، ۵89/2-۵90؛ سبزواری، 1413ق، ۶۵/19؛ لنکرانی، 
1429ق، 23) برخی نیز بدون تصریح بر مالیت منافع انســـان آزاد به ادله ای تمســـک 
نموده اند )تفویت – ال ضرر( که صحت استدالل به آن ادله وابسته به پذیرش مالیت 
منافع انسان آزاد است )اردبیلی، 1403ق، ۵13/10؛ طباطبایی،  1418ق، 1۶/14). نگارندگان نیز 
بر این باورند؛ پذیرش مالیت منافع غیِرمســـتوفات انسان آزاد به ضمیمه قبول تعّلق 
ملکیت آن بر شـــخص صاحب نیروی کار، این منافع را به منزله سایر منافع همچون 
منافع عبد، خانه، مغازه، ماشـــین و دیگر اموال قـــرار خواهد داد – که طبق قاعده، 
بازداشتن مالک این منافع از بهره برداری از آنها ضمان آور است - و برهمین اساس 
چنانچه مالیت منافع نزد منکران ضمان منافع انســـان آزاد واضح و روشـــن بود از 
پیچیدگی این مسئله کاسته می شد و چه بسا اکثریت را در این مسئله متمایل بر قبول 
ضمان می یافتیم همان گونه که برخی بزرگان دلیل قول به ضمان منافع مســـتوفات 
عبد محبوس و عدم ضمان چنین منافعی در صورت حبس انسان آزاد را تفاوت در 
مالیت و عدم مالیت این دو دسته از منافع معرفی کرده اند )خوانساری، بی تا، 1۶) و برخی 
معاصران جریان نیافتن قاعده اتـــالف بر این منافع را بر مال موجودنبودِن این منافع 

مترتب نموده اند )خویی )مستند (، بی تا، 173).

۵-۲. ثمن واقع شدِن منافع انسان
بنابر تعریف های متداول ارائه شده برای بیع، مثمن باید عین باشد ولی ثمن تعمیم 
داشته و منحصر به اعیان نیست )طوسی، 1387ق، 7۶/2؛ ابن ادریس، 1410ق، 7۶/2؛ محقق حلی، 
1418ق، 118/1؛ عالمه حلی، 1414ق، ۵/10؛ شهیداول، 1410ق، 104؛ نجفی، 1404ق، 208/22؛ انصاری 
)مکاســـب(، 141۵ق، 7/3؛ اصفهانـــی، 1418ق، 12/1).1 از طرفی ازجمله شروط عوضین بنابر 
آنچه تعدادی از فقیهان بیان داشته اند بلکه ادعای عدم خالف و عدم اشکال در آن 

1. به عنوان مخالف نظر اکثر می توان از فیض کاشانی نام بردکه عین بودن را در عوضین الزم می داند )فیض ، بی تا، ۵0/3) 
و همچنین مرحوم ایروانی نیز برخالف نظر اکثر، عین بودن را در هیچ کدام از عوضین شـــرط نمی داند )ایروانی، 140۶ق، 

ج72/1).
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شده است لزوم مالیت عوضین است )نراقی، 141۵ق، 304/14؛ خوانساری، بی تا /107؛ نائینی، 
1413ق، 3۶4/2؛ انصاری )مکاسب(، 141۵ق، 10/4).1

با توجه به این دو مقدمه از ثمرات مالیت منافع انســـان آزاد، صحت قراردادن این 
منافع به عنوان ثمن است همان گونه که برخی از فقیهان تصریح نموده اند که مال بودِن 
منافع انسان سبب جواز قراردادِن آن در برابر مبیع است )انصاری )مکاسب(، 141۵ق، 8/3؛ 

نائینی، 1413ق، 90/1).

 جمع بندی
به استناد تعریف لغوی مال یعنی »تمام چیزهایی که انسان آنها را مالک می شود« 
و با اضافه نمودن شرِط »منفعت حالل داشتن« که در عبارات فقیهان برای مال دانستن 
کید قرار گرفته است؛ منافع غیِرمستوفات انسان آزاد در زمره اموال  یک شیئ مورد تأ
شرعی محسوب می  گردد. ایرادات احصاشده یعنی: »نبود این منافع«، »مال نبودن 
این منافع به دنبال مال نبودِن محل آن«، »مال نبودِن این منافع قبل از قرارگرفتن ضمن 
عقد« مانعی در برابر ادعای باال نخواهند بود؛ چراکه اگر ایراد اول تمام باشـــد پس 
کلی در ذمه نیز نمی تواند در معامله به عنوان ثمن یا مبیع واقع شود؛ درحالی که خالف 
آن در آرای فقیهان ذکر گردید، به سبب اینکه تصور این منافع و اعتبار آن در ذمه به 

همراه امکان استیفا، در صحت مالیت این منافع کافی است.
ایراد دوم نیز نادرســـت است؛ زیرا اعتبار مالیت برای منافع در گرو مالیت محل 
نیست و چنین ادعایی، از جانب عقال تأیید نمی شود و دلیلی نیز از شرع برای چنین 

ادعایی اقامه نشده است.
پاسخ ایراد ســـوم هم با دقت در نگاه عقال به این منافع و مال انگارِی آن واضح 
می گردد؛ زیرا عقال در اعتبـــار ارزش برای این منافع منتظر انعقاد عقد بر این منافع 

نیستند و منافع را حتی در غیر صورت مذکور نیز مال می دانند.
ایرادات نقضی همچون »تالزم بین مالیت این منافع و عدم تعلق زکات به شخص 

1. البته در اشتراط مالیت عوضین بین فقهای اخیر، مخالفانی وجود دارد. )ایروانی، 140۶ق، 1۶۵/1؛ خوئی )مصباح(، بی تا، 
120/۵؛ خمینی )بیع(، 1421ق، 7/3).
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توانا بر کار«، »حصول استطاعت برای انســـان توانا برای کارکردن در مسیر حج و 
تحصیل زاد و راحله« و »لزوم اجاره دادن این منافع در صورت مفلس شدن انسان توانا 
به کار« نیز خدشه ای بر مدعا وارد نمی کند؛ زیرا در صورت اول، پذیرش عدم تعّلق 
زکات بر انسان قادر به کار، تالی فاسدی ندارد و فقیهان نیز این مطلب را در جای خود 
پذیرفته اند و در صورت دوم نیز باید توجه داشت: ظاهر روایات این است که استطاعت 
منوط به وجود بالفعل زاد و راحله اســـت و منافع بااینکه ارزش داشته و مالیت دارند 
ولی موجود بالفعل نیستند و در صورت سوم هم به تبع برخی نصوص، لزوم اجاره دادِن 
منافع مفلس متصف به اشکال می شود؛ لیکن نه به این سبب که این منافع مالیت ندارد.

مهر قراردادِن این منافع که به تبع نصوص موردپذیرش فقیهان اســـت، مؤیدی بر 
مالیت این منافع به شـــمار می رود؛  زیرا نزد فقیهان مهر باید مال باشد و این منافع در 
کالم ایشان به عنوان استثناء مطرح نشده است و درباره این منافع از مورد نص )تعلیم 
قرآن کریم( تعّدی شده است. همچنین صحت اجاره این منافع نیز حاکی از آن است 
که این منافع نیز مالیت دارند؛ زیرا از عبارات فقیهان به دست می آید که شرط منفعت 

مورد اجاره آن است که مالیت داشته باشد.
قول به ضمان منافع فوت شده اجیر عام و یا انسان آزاد محبوسی که از کارکردن 
وی جلوگیری می شود و همچنین صحت قراردادِن این منافع به عنوان ثمن معامله دو 

ثمره این بحث به شمار می آیند. 
در انتها مال انـــگارِی منافع انســـان در روایات به عنـــوان موضوعی بدیع برای 

فعالیت های علمی  بیشتر در این موضوع پیشنهاد می شود.
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األذهان، یکم، قم: دفتر انتشارات اسالمی.
جزائری، ســـید محمدجعفر. )141۶ق(. هدی الطالب في شرح المکاسب، یکم، قم: . 14

مؤسسة دار الکتاب.
جوهری، اســـماعیل بن حماد. )137۶ق(. الصحاح: تاج اللغـــة و صحاح العربیة، یکم، . 1۵

بیروت: دار العلم للمالیین.
حّرعاملی، محمدبن حسن. )1409ق(. وسائل الشیعة، یکم، قم: مؤسسه آل البیت؟مهع؟.. 1۶
حکیم، سید محمد سعید. )141۵ق(. منهاج الصالحین، یکم، بیروت: دار الصفوه.. 17
حمد شراره، عبدالجبار. )139۵ق(. أحکام الغصب في الفقه اإلسالمی، یکم، بیروت – . 18

بغداد: مؤسسه األعلمي - دار التربیه.
خوانساری، محمد. )بی تا(. الحاشیة األولی علی المکاسب، بی جا: بینا.. 19
خویی، سید ابوالقاسم. )بی تا(. المستند في شرح العروة الوثقی )اجاره(، بی جا: بی نا.. 20
ــــــــــ. )بی تا(. مصباُح الفقاهه، محمدعلی توحیدی، بی جا: بی نا.. 21
خمینی، سید روح الله. )1421ق(. کتاب البیع، یکم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام . 22

خمینی؟ق؟.
ــــــــــ. )بی تا(. تحریر الوسیله، یکم، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.. 23
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الخوری الشرتونی، ســـعید. )1427ق(. اقرب الموارد فی فصح العربیۀ و الشوارد، دوم، . 24
تهران: دار االسوه للطباعة و النشر.

داماد، سیدمصطفی، )140۶ق(، قواعد فقه، دوازدهم، تهران: مرکز نشر علوم اسالمی.. 2۵
رشتی، میرزاحبیب الله. )1311ق(. کتاب اإلجاره، اول، بی جا: بی نا.. 2۶
ــــــــــ. )بی تا(. کتاب الغصب، بی جا: بی نا.. 27
روحانی، سیدصادق. )بی تا(. منهاج الصالحین، بیجا: بینا.. 28
زبیدی، مرتضی. )1414ق(. تاج العروس من جواهر القاموس، علی شـــیری، یکم، . 29

بیروت: دار الفکر.
سبزواری، سید عبداألعلی. )1413ق(. مهّذب األحکام، چهارم، قم: مؤسسه المنار.. 30
ســـاّلر، حمزة بن عبدالعزیز. )1404ق(. المراســـم العلویة واألحکام النبویه، یکم، قم: . 31

منشورات الحرمین.
شـــهیدثانی، زین الدین بن علی. )1410ق(. الروضة البهیة في شـــرح اللمعة الدمشقیه . 32

)المحّشی؛ کالنتر(، یکم، قم: کتابفروشی داوری.
ــــــــــ. )1413ق(. مســـالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلســـالم، یکم، قم: مؤسسة . 33

المعارف اإلسالمیة.
شهید اول، محمدبن مکی. )1417ق(. الدروس الشـــرعیة في فقه اإلمامیه، دوم، قم: . 34

دفتر انتشارات اسالمی.
ــــــــــ. )1414ق(. غایة المراد في شـــرح نکت اإلرشـــاد، یکم، قم: انتشارات دفتر . 3۵

تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
ــــــــــ. )1410ق(. اللمعة الدمشقیة في فقه اإلمامیه، یکم، بیروت: دار التراث - الدار . 3۶

اإلسالمیه.
صیمری، مفلح بن حسن )حســـین(. )1420ق(. غایة المرام فـــي شرح شرائع اإلسالم، . 37

یکم، بیروت: دار الهادی.
صاحب بن عباد، اسماعیل. )1414ق(. المحیط فی اللغة، یکم، بیروت: عالم الکتب.. 38
ضیایی، محمدعادل – حسامی، محمد عزیز، »مالیت منافع و اختالفات مترتب بر آن در . 39

مذاهب اهل سنت«، فقه مقارن، 1392، اول، ش2، صص30-۵.
طبرسی، امین اإلســـالم فضل بن حســـن. )1410ق(. المؤتلف من المختلف بین أئمة . 40

السلف، یکم، مشهد: مجمع البحوث اإلسالمیه.
طوسی، محمدبن حسن. )1407ق(. الخالف، یکم، قم: دفتر انتشارات اسالمی.. 41
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ــــــــــ. )1387ق(. المبسوط في فقه اإلمامیه، سوم، تهران: المکتبة المرتضویة إلحیاء . 42
اآلثار الجعفریه.

طباطبایی، سید علی بن محمد. )1418ق(. ریاض المسائل، یکم، قم: مؤسسه آل البیت؟مهع؟.. 43
عالمه حلی، حسن بن یوسف. )1410ق(. إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمان، یکم، قم: . 44

دفتر انتشارات اسالمی.
ـــــــــــــ. )1413ق(. قواعد األحکام فـــي معرفة الحالل و الحـــرام، یکم، قم: دفتر . 4۵

انتشارات اسالمی.
ــــــــــ. )1419ق(. نهایة اإلحکام في معرفة األحکام، یکم، قم: مؤسسه آل البیت؟مهع؟.. 4۶
ــــــــــ. )1388ق(. تذکرة الفقهاء، یکم، قم: مؤسسه آل البیت؟مهع؟.. 47
ــــــــــ. )1414ق(. تذکرة الفقهاء، یکم، قم: مؤسسه آل البیت؟مهع؟.. 48
عاملی، ســـید جوادبن محمد. )1419ق(. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العاّلمة، یکم، . 49

قم: دفتر انتشارات اسالمی.
فیض، محمدمحســـن. )بیتا(. مفاتیح الشـــرائع، یکم، قم: انتشـــارات کتابخانه آیة الله . ۵0

مرعشی نجفی؟هر؟.
 فیاض کابلی، محمداسحاق. )بی تا(. منهاج الصالحین، بی جا: بی نا.. ۵1
فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، )141۵ق(، القاموس المحیط، یکم، بیروت: دار الکتب العلمیه.. ۵2
فیومی، احمدبن محمد. )1414ق(. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، . ۵3

دوم، قم: موسسه دار الهجره.
قّمی ســـبزواری، علی. )1421ق(. جامع  الخالف  و  الوفاق، یکم، قم: زمینه  سازان  ظهور . ۵4

 امام  عصر؟ع؟.
قّمی، سید تقی. )142۶ق(. مباني منهاج الصالحین، یکم، قم: منشورات قلم الشرق.. ۵۵
کاشف الغطاء، حسن بن جعفر. )1422ق(. أنوار الفقاهه - کتاب الغصب، یکم، نجف . ۵۶

اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء.
ــــــــــ. )1422ق(. أنوار الفقاهه - کتاب اإلجاره، یکم، نجف اشـــرف: مؤسســـه . ۵7

کاشف الغطاء.
کاشف الغطاء، محمدحســـین. )13۵9ق(. تحریر المجله، یکم، نجف اشرف: المکتبة . ۵8

المرتضویه.
کرکی )محقق ثانی(، علی بن حسین. )1414ق(. جامع المقاصد في شرح القواعد، دوم، . ۵9

قم: مؤسسه آل البیت؟مهع؟.
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کالنتری خلیل آباد، عباس – سعادت، صالح. )1392(. »قاعده ضمان منافع با تکیه بر آرای . ۶0
امام خمینی؟هر؟«، فقه و حقوق اسالمی، سال چهارم، ش7، صص203-177.

لنکرانی، محمدفاضل. )141۶ق(. القواعد الفقهیه، یکم، قم: چاپخانه مهر.. ۶1
ــــــــــ. )1420ق(. تفصیل الشـــریعة في شرح تحریر الوسیله - القضاء والشهادات، . ۶2

یکم، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار؟مهع؟.
ــــــــــ. )1424ق(. تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیله – اإلجاره، یکم، قم: مرکز . ۶3

فقهی ائمه اطهار؟مهع؟.
مفید، محمدبن  محمد.  )1413ق(. رســـالة  في  المهـــر، یکم، قم: کنگره جهانی هزاره . ۶4

شیخ مفید؟هر؟.
محقق سبزواری، محمدباقر. )1423ق(. کفایة األحکام، یکم، قم: دفتر انتشارات اسالمی.. ۶۵
محقق حلی، جعفربن حســـن. )1418ق(. المختصر النافع في فقه اإلمامیه، ششم، قم: . ۶۶

مؤسسة المطبوعات الدینیه.
ــــــــــ. )1408ق(. شـــرائع اإلسالم في مســـایل الحالل والحرام، دوم، قم: مؤسسه . ۶7

اسماعیلیان.
نایینی، میرزا محمدحسین. )1413ق(. المکاسب و البیع، یکم، قم: دفتر انتشارات اسالمی.. ۶8
نراقی، احمدبن محمدمهدی. )141۵ق(. مستند الشیعة في أحکام الشریعه، یکم، قم: . ۶9

مؤسسه آل البیت؟مهع؟.
نجفی، محمدحسن. )1404ق(. جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، هفتم، بیروت: . 70

دار إحیاء التراث العربي.
یزدی، سید محمدکاظم. )1419ق(. العروة الوثقی )المحّشی(، یکم، قم: دفتر انتشارات . 71

اسالمی.
ــــــــــ. )1414ق(. تکملة العروة الوثقی، یکم، قم: کتابفروشی داوری.. 72
ــــــــــ. )1421ق(. حاشیة المکاسب، دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.. 73
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