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  چكيده

پذيرش همه فقيهان مسلمان قرار مورد  اشخاص و ماليت آنها و مالكيت بر منافع اعيان
فقهاي ، برخالف جمهور فقها. ستا مورد اختالف فقهااشخاص، اما ماليت منافع  ،گرفته
زيرا از نگاه آنان مال بايد داراي  ؛مال نيست ت اشخاص،حنفي معتقدند كه منفعمتقدم 

به قرآن  ،وجود عيني بوده و قابليت احراز و ذخيره كردن را داشته باشد و براي رأي خود
كه در قبال اخذ اجرت تعليم ) ص(مجيد كه براي مهر زنان مال را تعيين كرده، سنت پيامبر

اين باورند  جمهور بر ،در مقابل .اند وعيد جهنم داده و آثاري از صحابه استناد جسته ،قرآن
ر اند و براي اثبات نظ اخص از مال بوده و منافع نيز همانند اعيان قابل تقويم ،كه منفعت

كه در آن منفعت به عنوان مهر قرار ) ع(با دختر شعيب) ع(خود به داستان ازدواج موسي
داده شده است، آياتي از قرآن كه در آنها از مهر تعبير به اجر شده، روايات نبوي و نيز 

الزمه پذيرش نظر . اند  استدالل كرده ،كنند عرف صحيح مردم كه منافع را مال تلقي مي
دادن تعليم قرآن به عنوان مهر، عدم ضمان منافع غير  م صحت قرارحنفيه، عدمشهور 

 در ،و عدم جريان ارث در منافع استبه منافع مستوفي توسط غاصب، عدم جواز وصيت 
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فقيهان  .استجواز اين موارد سنت جمهور فقهاي اهل اقتضاي پذيرش مبنايكه  حالي
با توجه به . اند موارد را پذيرفته متأخر حنفي هم از باب اضطرار و مصلحت، بعضي از اين

همه جوامع، موجب  اتالف آنها در عرف اينكه عقود مختلفي كه بر منافع انجام شده و 
شوند و انتفاع، هدف اصلي  ضمان است و اين نكته كه اعيان به اعتبار منافع، مال قلمداد مي

شود، نظر  ل محسوب نمياي نداشته باشد، ما از داشتن اموال است و هر چيزي كه نفع و بهره
  .رسد موجه و صحيح به نظر مي جمهور

  .قرآنماليت، منافع، ملكيت، مهر، تعليم  :هاهكليدواژ
  

  لهئطرح مس

است، بدين معني كه گروهي از فقها منافع را  ل مورد اختالف ميان فقهائماليت منافع از جمله مسا
گرچه هردو گروه بر اين نكته كه . اندهاند، اما گروهي ديگر آن را مال ندانستمال محسوب كرده

فقهاي متقدم حنفي برخالف جمهور،  مالكيت بر منافع اعيان، امري پذيرفتني است، اتفاق نظر دارند،
ليكن متأخرانشان هماهنگ با جمهور، عنصر عينيت را  ،اند منافع را در زمره اموال محسوب نكرده

يا ( اند كه با درهم و دينار را منفعت و يا قيمت دانسته دانند و مناط ماليت از مقومات مفهوم مال نمي
شود و بر اين باورند كه هرچه بين مردم ارزش داشته باشد، شرعاً مال  ارزيابي مي) پولهاي متعارف
به اين ترتيب عرف را،  .كنند آيد و مردم نيز ارزش اشياء را براساس منافع تعيين مي به حساب مي

  .مباح و مورد قبول شرع باشد ،البته در صورتي كه انتفاع ،اند دادهتعيين كننده ماليت قرار 
پذيرش و يا عدم پذيرش ماليت منافع، آثار عملي فراواني به دنبال دارد كه از گذشته محل 
اختالف نظر بوده است، از آن جمله است جواز قرار دادن منافع به عنوان مهر، ضمان منافع غير 

مناط ماليت، منفعت باشد،  يوقتبدين معني كه  ؛صيت به منافعمستوفي توسط غاصب و جواز و
در گذشته  حتي آنكه شود،مال محسوب مي ،باشدمنفعتي وجود داشته در آن  آنچه عرفاًطبعاً هر 

و اكنون بر اثر اكتشافات علمي منفعتش آشكار شده است، مثل خون  هشد قابل انتفاع محسوب نمي
در مقابل، اگر منفعت، مال به حساب نيايد، رسد،  به مصرف مي انسان كه در راه نجات بيماران
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محسوب مال دانند، شرعاً بسياري از مواردي كه عرفاً مال محسوب شده و مردم آن را مال مي
  .نخواهد شد

  
  فاهيمم تعريف

قبل از ورود به بحث اصلي الزم است برخي از مفاهيم مقدماتي تبيين گردند كه زمينه را براي آغاز 
  .كنند باحث اصلي فراهم ميم

  
  مال -1

به همين جهت، ابتدا معني لغوي و . بيان مفهوم صحيح مال، نقش مهمي در فهم صحيح موضوع دارد
  .شود اصطالحي مال بيان مي

  
  مفهوم لغوي مال -1-1

؛ مال همان دارايي است  ي عربي است و به همان معني در فارسي نيز استعمال شده استا مال واژه
در تعريف .  )»مال«مدخل  ش،1377، دهخدا( شود مال گفته مي ،آنچه كه در تملك كسي باشدو به 

شود كه ارزش  مال بر چيزي اطالق مي: است توان آن را تعريفي جامع دانست، آمده  ديگري كه مي
به آنچه كه : آمده است القاموس المحيطدر  ).»مال«مدخل ش، 1376، معين( اي داشته باشد مبادله
منظور اثير و ابنابن . )»مال«مدخل  تا،، بيآبادي فيروز( شود تملك كسي باشد، مال اطالق ميدر 
شد، ليكن بعدها به همه  اند كه مال در اصل بر داراييهاي شخص از طال و نقره اطالق مي گفتهنيز 

 ؛4/373م، 1979اثير،  ابن( ها، مال گفته شد اعم از اعيان و ذخيره شده ،آنچه كه شخص داشت
  ).»مال«مدخل  تا،منظور، بيابن

ف حكايت از آن دارد كه مال از آن دسته مفاهيمي نيست كه به آساني بتوان يگوناگوني تعار
دارايي و در ملكيت « ،ليكن قدر مشترك همه تعاريف ،برايش ضابطه و چهارچوب تعيين كرد

  .دننظر عرف داراي ارزش باش دانند كه از ي را مال ميئها، اشيا نامه لغت  است و همه» داشتن
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  مفهوم اصطالحي مال - 1-2
به معني لغوي و نسبت با اندكي تغيير فقه، واژه مال مانند بسياري از اصطالحات مورد استفاده در 

فقها به تبع اختالفاتي كه در خصوص مفهوم مال و مصاديق خارجي  .كار برده شده است بهعرفي، 
توان آنها را در دو دسته مورد بررسي قرار  اند كه مي ه كردهئل اراآن دارند، تعاريف متفاوتي از ما

  :داد
توان آن را  آن است كه طبع به آن تمايل دارد و مي: اند فقهاي حنفي در تعريف مال گفته )الف

در تعريف  ،)9/136ق، 1421سرخسي،  ؛2/4ق، 1421عابدين، ابن( براي وقت نياز ذخيره كرد
 ه براي مصالح آدمي آفريده شده و حرص و بخل در آن جريان داردآنچه ك: ديگري آمده است

غير  يامنقول «با افزودن قيد  مجله األحكام العدليه 126و در ماده ) 5/277تا، نجيم، بيابن (
  .بر وضوح تعريف افزوده شده است» منقول
؛ برخي  اند ختهجمهور فقها با الفاظي مختلف، ليكن معاني نزديك به هم، به تعريف مال پردا) ب

) 3/222ق، 1405زركشي، (» آنچه كه مورد استفاده باشد« :اند از فقهاي شافعي در تعريف آن گفته
شود كه داراي قيمتي  كه اسم مال فقط بر چيزهايي اطالق مي و از امام شافعي روايت شده است

خسارت باشد،  باشد كه در مقابل آن فروخته شود و شخصي كه آن را تلف كرده، ملزم به جبران
از  .)327 تا،سيوطي، بي(گرچه اندك باشد و مردم همانند فلس و امثال آن، آن را دور نياندازند 

 ثانياً؛ . شود مال بر اعيان و منافع به طور يكسان اطالق مي والً؛ا: توان استنباط كرد اين كالم مي
ل معتبر از نظر شرع، چيزي ما ثالثاً؛. هرگاه براي فروش عرضه شود، داراي ارزش و قيمت باشد

 . ن كندبراي ضمان آن قيمتي معي ،است كه شرع ارزش ذاتي آن را پذيرفته و هرگاه تلف شود
برند، مال  بنابراين شراب، خوك و يا ساير نجاسات، اگرچه از نظر كساني كه از آنها بهره مي

  .آيند شوند، از نظر شرع، مال به حساب نمي محسوب مي
و أعني بالمال ما يقع عليه الملك و يستبد به المالك عن غيره اذا أخذ من «: شاطبي گفته است

آيد كه مال بر اعيان و منافع  از عبارت ايشان نيز آشكارا برمي .)2/10ق، 1422 شاطبي،(» وجهه
شوند و شيء مملوك زماني مال  مال محسوب نمي ،اطالق شده و مباحات پيش از حيازت
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پس نجاسات،  .دست آمده باشده داند، ب و طرقي كه شارع موجه مي شود كه از وجوه محسوب مي
  .آيند مال به حساب نمي ،مسروقه، از نظر شرعاموال مال مغصوب و يا 

مال آن است كه طمعها به سوي آن : عربي از فقهاي مالكي در تعريف ديگري گفته استابن
  ).2/607ق، 1388عربي، ناب(سرازير شود و عادتاً و شرعاً بتوان از آن استفاده كرد 

آن مال  :اند گفته فقهاي حنبلي نيز در تعريف خود براي مال تنها اباحه انتفاع را در نظر گرفته و
پس  .)2/80 ق،1403بهوتي، ( است كه مطلقاً منفعت مباح دارد، يا داشتن آن بدون نياز، مباح است

 ،، از جانب شارع نهي شده استاز آن ناند كه بهره گرفت چيزي را مال به حساب نياورده آنان تنها
  ).69ق، 1430شبير، (همچون شراب، آالت لهو و غيره 

آنچه جمهور در در  اوالً؛: توان گفت كه قول جمهور، راجح است زيرابا توجه به آنچه آمد، مي
و بر آنچه است اند، ارتباط ميان معني لغوي و اصطالحي كامالً رعايت شده  تعريف مال بيان كرده

بنابراين تعريف آنان، جامع  .شمول دارد ـ همچون منافع و حقوق ـ كه قابل حيازت باشد يا نباشد 
چنان كه به تفصيل خواهد آمد، شارع خود منافع را در زمره اموال  ثانياً؛ .همه افراد معرف است

ردن نباشد، منافع، حقوق و ساير چيزهايي را كه قابل ذخيره ك ،عرف جوامع ثالثاً؛ .قرار داده است
  .شوند در ميان مردم دادوستد مي زيرا ؛آورند مال به حساب مي

  
  ويژگيهاي مال - 1-3

توان گفت كه آنان چيزي را مال  با در نظر گرفتن قيود مذكور در تعريف فقهاي حنفي از مال، مي
نتفاع قابل ا در شرايط عادي، از ديدگاه عرف و عادت )الف :شرط باشداين سه دانند كه داراي  مي

پس حيوانات مردار، اشياء و  . طوري كه طبع افراد بدان متمايل بوده و آن را ناپسند نشمرد ، بهباشد
در ميان مردم داراي  )ب. شود مواد فاسد، سموم، ادويه تلخ و ناخوشايند و غيره، مال محسوب نمي

 خارجي داشته و از نظر مادي وجود )ج. ارزش مادي بوده و قابل تصرف، بخشيدن و يا منع باشد
اموري مثل : پس آنچه اين قابليتها را نداشته باشد، مانند .حيازت، احراز و ذخيره آن ممكن باشد

همچنين هوا، حرارت خورشيد و نور  ،چون امكان حيازت ندارند ؛مال نيست ،علم، ذكاوت و شرف



  2شماره  - فصلنامه فقه مقارندو

 

 

10

در  ذخيره كردن نيستند،سبزيجات كه قابل  ماه، به اين دليل كه امكان سيطره بر آنها وجود ندارد و
  .زمره اموال قرار ندارند

موارد اين توان استنباط كرد كه آنان عناصر ماليت را  از مجموع تعاريف جمهور نيز مي
 دوم،. طوري كه طمع به آن برانگيخته شودبه داشتن ارزش مادي در ميان مردم،  اول،: اند دانسته

  .ع انتفاع از آن را در شرايط معمولي مباح بداندشار سوم،. داشتن منفعت مقصوده يا منفعت حقيقي
اي كه شارع آن را در حالت  داشتن منفعت مقصودهـ خالف احناف  برـ بنابراين جمهور فقها 

ليكن عين و مادي بودن را، از  ،اند عادي مباح بداند، از جمله عناصر ماليت به حساب آورده
 در ،اند وق را همچون اعيان، مال به حساب آوردهبنابراين منافع و حق .اند عناصر ماليت ندانسته
ل ئرا از عناصر ماليت به حساب آورده و در نتيجه، قامادي بودن و عينيت حالي كه فقهاي حنفي 

  .اند به ماليت منافع و حقوق نشده
  

  انواع مال - 1-4

 ،ز اطاله كالماند كه براي اجتناب ا مات متعددي براي مال بيان كردهيفقها به اعتبارات مختلف تقس
مال از نظر قابليت تمليك به سه قسم تقسيم  .گردد بيان ميموضوع  اتقسيم مرتبط بيك تنها 
: آنچه كه هرگز قابل تمليك و تملك نيست كه عبارت است از اموال عمومي مانند اول،: شود مي

ه اين صفت از آنها ك كنند قابليت تملك پيدا مياين اموال تنها زماني  .راهها، پلها، پاركها و غيره
اموال موقوفه و امالك : آنچه كه جز به مجوز شرعي، قابل تملك نيست مانند دوم، .زايل شود

استبدال و  هالمال كه متوليانشان تنها در صورت ضرورت و حكمتهاي مورد تأييد شرع، اجاز بيت
ن هم اموالي غير از آنچه كه تمليك و تملك آن مطلقاً جايز است كه آسوم،  3.فروش آنها را دارند
  .دو دسته فوق است

                                           
در خصوص ملكيت وقف قول راجح نزد فقها اين است كه ملكيت به خداوند منتقل شده و اين رأي، قول اظهر مذهب شافعي . 3

؛ 6/221م، 1982كاساني، (اند  آن را قبول كرده) ابويوسف و محمد بن حسن شيباني(مام احمد و صاحبين ابوحنيفه بوده و ا
 ).7/38 م،1956مرداوي، ؛ 1/449م، 1958شيرازي، 
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  ملكيت و انواع آن - 2
تا زماني ـ ملكيت اتصال شرعي بين انسان و چيزي است كه : گفته است »تالتعريفا« جرجاني در

اجازه تصرف در آن را دارد و مانع از تصرف غير ـ مانع شرعي موجب حجر وجود نداشته باشد 
پس در فقه اسالمي ملكيت حقي است كه جز  .)»ملك«ل مدخق، 1424جرجاني، ( باشد در آن مي

  .تنها شرع مصدر و منبع حقوق است زيرا ؛گردد از طريق شرع ثابت نمي
گرچه مال در طبيعت و ذات خود قابليت تمليك را دارد، ليكن در بعضي از احوال به سبب 

جمهور فقها بر  .دده عارض شدن اموري قابليت تمليك خود را به طور موقت يا مؤبد از دست مي
مالكيت «: گفته استحنبلي رجب ابن .شود اين باورند كه ملكيت به دو قسم تام و ناقص تقسيم مي

مالكيت عين و منفعت، مالكيت عين بدون منفعت، مالكيت منفعت بدون عين و : چهار نوع است
گفته اگر شخص بر  اينمطابق  . )188تا، رجب حنبلي، بيابن(» اجازه انتفاع بدون مالكيت منفعت

اما اگر مالك عين باشد، ولي  ، زمان ملكيت داشته باشد، ملكيتش تام استعين و منفعت به طور هم
جر و يا تنها مالك منافع بوده و بر عين آن اختياري نداشته باشد، ؤمالك منافع آن نباشد، مانند م
ت از عقودي چون اجاره، ملكيت ناقص است و اين ملكيداراي  ،مانند مستأجر، در اين احوال

 :بنابراين ملكيت ناقص به سه صورت وجود دارد .شود اعاره، وقف و وصيت به منافع حاصل مي
شخص  )ج .باشد  منافع يا حق انتفاعشخص مالك ) ب. شخص فقط مالك عين مال باشد) الف

  .باشد حقوق ارتفاقيمالك 
  

  منافع - 3

  .مفهوم و اقسام منافع بيان شودقبل از ورود به بحث ماليت منافع، الزم است 
  

  منافعمفهوم  - 1- 3

به منفعت اسم مصدر از نَفَع است و در لغت بر خير اطالق گشته و منافع، جمع منفعت است و 
رسد يا آن است كه در رسيدن به خير كه انسان به وسيله آن به مطلوبش مي شده استچيزي گفته 
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ي نفس نباشد، همانند قطع عضوي كه آفتي بدان رسيده شود، گرچه موافق هوااز آن بهره گرفته مي
) »نفع«مدخل تا، منظور، بيابن) (و بايد براي جلوگيري از گسترش آن آفت آن را قطع كرد(است 

سكونت خانه، سواري مركب و نيز فوايد : آيد، همچون دست ميه بر فوايد عارضي كه از اعيان بو 
راغب (شود  ن و يا ثمرات درختان و غيره اطالق ميشير و پشم چهارپايا: مادي آنها مانند

در فارسي نيز، منفعت با فايده، سود، حاصل و بهره، مترادف  ).»نفع«مدخل ق، 1412اصفهاني، 
  ).»نفع«ش، مدخل 1377دهخدا، (دانسته شده است 

در اصطالح نيز، از جويني شافعي نقل شده كه منفعت عبارت است از آنچه كه مالكيت آن با 
اي عرضي  ، ليكن بيشتر فقها منفعت را فايده)4/103م، 1958شربيني، (اره به دست آيد اج

  ).2م، 1990خفيف، (آيد  اند كه به طريق استعمال از اعيان به دست مي دانسته
محصوالت از نظر فقهاي حنفي منفعت بر خدمت، سكونت، درآمد اموال غير منقول و ثمر و 

ـ ليكن ثمرات و درآمدهاي بالفعل و بالقوه اموال و داراييها را  ، ستباغها و بوستانها قابل اطالق ا
؛ يعني آنچه كه هنگام وفات موصي وجود دارد و  اند غله ناميدهـ سبب اطالق عرف و اهل لغت  به

اما ثمر تنها  ، شود وجود خواهد آمد، غله خوانده ميه له ب نيز آنچه در آينده، در زمان حيات موصي
ليكن جمهور فقها بدون در  .)5/490ق، 1421عابدين،  ابن( شود نافع موجود اطالق ميبر نتايج و م

غله يا ـ در زمان حال و آينده  ـ نظر گرفتن تفاوت مذكور، همه نتايج و ثمرات حاصله از اموال را
  ).4/84ق، 1404زحيلي، ( اند ثمر ناميده
  

  اقسام منافع -2- 3

  :شود در اينجا به دو تقسيم اشاره مي ست كهبراي منافع تقسيمات متعددي ذكر شده ا
  

  مادي و غير مادي -2-1- 3

در اين نوع تقسيم كه اساس آن عيني و خارجي بودن منفعت و يا عدم آن است، منافع به دو دسته 
و وجود ملموس و مرئي دارد  شود عيني كه ثمر يا غله ناميده ميمنافع  )الف: شودذيل تقسيم مي
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كه انواع مختلفي داشته و ممكن است يا عرضي منافع غير مادي يا معنوي  )ب .مانند ميوه درختان
  .)سكونت(و منافع خانه  )14م، 1990خفيف، ( قابل تقويم به مال باشد، مانند تعليم علوم و فنون

اند، ليكن  اطالق كرده) عرضي(الزم به ذكر است كه بيشتر فقها منفعت را تنها بر فوايد غير مادي 
حجر، ابن(اند  هردو دانسته) معنوي(و عرضي ) مادي(فعي، منفعت را شامل منافع عيني فقيهان شا

  ).7/61تا، بي
  

  حالل و حرام -2-2- 3

شده است كه منافع حالل يا مباح، متقوم بوده و  منفعت به دو نوع حالل و حرام تقسيم  بر اين مبنا،
واجب را لف يا اتالف، جبران آنها و در عقود فاسد يا صحيح و تمال تلقي كرده شرع آنها را 

اعيان نجس، همانند ليكن منافع حرام مانند استفاده از آالت لهو و تمتعهاي حرام  ،استگردانده 
  ).7/464 ق،1404زحيلي، ( شوند جبران نمي

  
  مفهوم ملكيت منافع -3- 3

، خود خصش انتفاع از آن منافع، به مستحق آن اختصاص ندارد و مالكيت منافع حالتي است كه
ـ مانند خواه با عوض يا بدون عوض ـ  يا آن را به غير واگذار كند تواند از منافع بهره گرفته و مي

  .منافع مال موقوف، عين مستأجره و امثال آنها
  

  تملك منافع -4- 3

يكي اينكه منافع تابع ملكيت رقبه باشد و دوم اينكه عقدي براي : تملك بر منافع به دو شيوه است
وارد بر  تصرفات .)3/229ق، 1405زركشي، ( منعقد شودـ بدون عين ـ نها به تنهايي ملكيت آ

اجاره، جعاله، مساقات و : عقودي كه لزوماً عوض دارند و عبارتند از )الف :منافع نيز سه نوع است
 )ج. وقف، وديعه، عاريه و حفظ لقطه: كه لزوماً بدون عوض هستند مانندتصرفاتي  )ب. مضاربه

  .وكالت يا سرپرستي اموال ايتام: عوض يا بدون عوض باشند مانند كه ممكن است با تصرفاتي
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  تفاوت ملكيت منافع با حق انتفاع -5- 3
ميان ملكيت منافع و حق انتفاع از نظر ـ ) 7/353م، 1982كاساني، (برخالف حنفيه ـ جمهور فقها 

توان  كه مي) 6/299 تا،، بيةالكويتي ةهيالفق ةالموسوع( اند ل شدهئمنشأ، مفهوم و آثار، تفاوتهايي قا
  :فرق ميان آنها را در دو وجه خالصه كرد

حق انتفاع همچنان كه با عقود كسب  زيرا ؛سبب حق انتفاع اعم از سبب ملك منافع است ؛اول
ليكن ملكيت منافع به اسباب  ،آيد دست ميه شود، به اباحه اصلي و نيز اذن از مالك خصوصي ب مي

بنابراين هركس كه مالك منافع  .شود اجاره، اعاره، وقف و وصيت به منافع حاصل مي: چهارگانه
مالك منافع لزوماً است، حق انتفاع هم دارد و عكس اين صحيح نيست؛ يعني دارنده حق انتفاع، 

  .نيست
تواند در حدود  مالك منافع مي زيراتر است؛  حق انتفاع به نسبت ملك منافع، حقي ضعيف ؛دوم
ز منافع بهره گرفته يا آن را به ديگران واگذار كند، در صورتي كه حق انتفاع، تنها رخصتي شرعي ا

تواند در آن دخل و تصرفي بيشتر از انتفاع شخصي  براي بهره گرفتن شخص از منافع بوده و او نمي
  .و از جمله آن را به ديگري واگذار نمايد خود داشته باشد

  :توان در موارد زير منحصر دانست اع را نيز ميوجه تمايز ملكيت ناقص و حق انتف
؛ مثالً كسي كه  ملكيت ناقص برخالف ملكيت تام، قابل تقييد به زمان، مكان و يا صفت است .1

كند،  دهد يا به منافع خانه خود براي كسي وصيت مي اتومبيل خود را به عنوان عاريه به ديگري مي
  .د نمايدا صفتي مشخص، مقيتواند اين امور را به زمان، مكان و ي مي

تواند حتي به اجبار، عين مال را از مالك تحويل بگيرد كه در آن صورت  مي منفعتصاحب  .2
ي نموده يا در نگهداري آن تقصير روا داشته تنها در صورتي ضامن است كه تعدامين همچون 

  .باشد
رگرداند، مگر در صورتي پس از استيفاي منفعت، عين مال را به مالك بمنفعت بايد صاحب  .3

اش باشد، مثالً وقت برداشت محصول فرا نرسيده و مدت اجاره يا عاريه، به اتمام  كه ضرري متوجه
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كاساني، ( المثل، از آن مال بهره ببردة اجر پرداختتواند با  رسيده باشد كه در آن صورت مي
  ).15/57ق، 1374نووي،  ؛9/395م، 1982
هاي آن مال را  ملزم است كه هزينه منتفعجاني باشد مانند عاريه، م استفاده از منافع، اگر .4

هاي مال مورد انتفاع،  باشد، مانند اجاره، هزينهاستفاده در مقابل عوض ليكن اگر  ،تأمين كند
  ).2/267 م،1958شربيني،  ؛19/117 ق،1421سرخسي، ( برعهده مالك است

اتمام مدت انتفاع، از بين رفتن يا : رسد يان ميامور به پا اينحق انتفاع موقت بوده و با يكي  .5
اگر منفعت از طريق اعاره باشد كه عقدي تبرعي  زيرا؛  معيوب شدن مال مورد انتفاع و فوت مالك

با مرگ صاحب مال، ملكيت آن به  ،رسد و اگر اجاره باشد است، با مرگ متبرع به پايان مي
  .انتفاع استجواز پايان موجب در نظر فقهاي حنفي البته فوت منتفع نيز  ، شود وارثانش منتقل مي

  
  ماليت منافع

مالكيت بر منافع امري واضح و مورد اتفاق همگان است و جملگي فقهاي  ،همچنان كه ذكر شد
سرخسي، ؛ 5/373 ق،1403قدامه، ابن( اند تمليك دانستهتملك و سنت منافع را قابل مذاهب اهل

 م،1958شربيني، ؛ 9/401ق، 1414ماوردي، ؛ 2/278 م،1982كاساني، ؛ 2/180 ق،1421
اما در اينكه آيا منافع در زمره اموال شخص به حساب  ، )6/201م، 1956مرداوي،  ؛2/286

ي هايو براي اثبات نظر خود استدالل كردهآيند يا خير، فقهاي مذاهب مختلف دو قول بيان  مي
  . اند آورده
  

  به عدم ماليت منافع و ادله آن ولق -1

را به اين دليل كه  ـ و همچنين حقوقـ اند، منافع  فقهاي حنفي بر مبناي تعريفي كه از مال داشته
كاساني، (اند  ه در زمره اموال به حساب نياورد ،وجود مادي نداشته و قابل ذخيره كردن نيستند

ات نظر آنان براي اثب. اند كه در زمره مايملك اشخاص، قرار دارند ليكن گفته ،)5/475م، 1982
  :اند خود استداللهاي زير را مطرح كرده
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 بِأَموالكُم تَبتَغُوا أَنْ ذَلكُم وراء ما لَكُم وأُحلَّ«: فرمايد خداوند در خصوص مهر مي )الف
كه يك  قرآنصداق، امر شارع است و تعليم  پس ماليت .)24، نساء( »مسافحينَ غَيرَ محصنينَ

البته مخالفان چنين استداللي را نپذيرفته و آن را ناشي از  ،زمره اموال نيست رمنفعت است، د
  .اند تعريف غير جامع احناف از مال دانسته

را به يكي از اهل صفه تعليم دادم  قرآنآياتي از : از اُبي بن كعب روايت شده است كه گفت )ب
آيا دوست داري «: بازگو كردم، فرمود )ص(گاه كه موضوع را براي پيامبرآن ،و او كماني به من داد

 ق،1414بيهقي، (» پس آن را پس بده«: فرمود. نه: گفتم ؛»كه خداوند كماني آتشين به تو بدهد؟
و را ا) ص(ماً پيامبر اكرمجايز بود، مسلّ قرآنبنابراين اگر اخذ عوض در مقابل تعليم  .)6/1226

، دليلي است بر اينكه قرار دادن قرآنيم داد و اين تحريم عوض براي تعل چنان وعيد سختي نمي
مخالفان با تضعيف و نيز  .)9/403 ق،1414ماوردي، (نيز، به عنوان عوض حرام است  قرآنتعليم 

  .اند تأويل روايت مذكور از پذيرفتن اين دليل امتناع ورزيده
 ما صففَن« :فرموده است ،خداوند در مورد مهر زناني كه پيش از دخول طالق داده شوند )ج
بايد قابل تنصيف باشد و تعليم  ،شود عنوان مهر قرار داده مي پس آنچه كه به .)237، بقره( »فَرَضْتُم

در : اند مخالفان در جواب گفته ).5/475م، 1982كاساني، ( اي ندارند و ساير منافع، چنين ويژگي
ق، 1414ماوردي، ( شود چنين مواردي نصف منفعت تقويم شده يا نصف مهرالمثل پرداخت مي

9/406.(  
كرده  ئكنيزك شخص ديگري با اعتماد به ملك نكاح، وطبا صحابه در خصوص مردي كه  )د

 4عقر پرداختاو را ملزم به  ونموده  آن به حر بودن جنين و وجوب پرداخت قيمتحكم  بود، فقط
ق، 1421رخسي، س(دند نشاش  جبران منافع فوت شدهوجوب به  قائلدانستند، اما به مالك كنيزك 

13/158.(  
                                           

ئ انجام شده و موجب حد  عقر به ضم اول و سكون دوم مالي است كه بايد به جاي صداق در نكاح غير صحيحي كه وط .4
  .اين مال ارش البكارة نيست، بنابراين اختصاصي به بكر ندارد). »عقر«ق، ماده 1422قلعجي، (ه زن پرداخت شود نباشد، ب
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منافع قبل از وجود، معدوم بوده و امكان احراز و ذخيره كردن آنها وجود ندارد و اين، خود  )ـه
  .ستا دليلي بر نفي صفت ماليت از آنها

آنها را در مرض الموت حق مريض قرار داده،  منافع در زمره ثلث اموالي كه شارع تصرف در )و
م، 1982كاساني، ( ييد به ثلث، همه اموالش را به عاريه بدهدتواند بدون تق نيست و او مي

  ).6/291ق، 1403قدامه، ابن ؛4/253 تا،بي ،المفتين ةالطالبين و عمد ةروضنووي، ؛ 17/273
قياس مقتضي عدم جواز قرار دادن منفعت به عنوان مهر است؛ زيرا اين، همانند آن است كه  )ز

چنين صداقهايي فقها كه  اي قرار دهد يا آزاد كردن برده زني مهر خويش را طالق هووي خويش و
به . )5/96ق، 1421سرخسي، ( برد نمي) مادي( كسي از اين امور انتفاعي زيرا ؛اند را جايز ندانسته
: رك(همچون ساير استداللها پاسخهايي به ويژه از جانب شافعيه داده شده است استدالل اخير 

  ).9/405ق، 1414ماوردي، 
  

  ل به ماليت منافع و ادله آنوق - 2

اموال و  ءو منافع جز  اند كه منفعت اخص از مال بوده جمهور فقهاي مالكيه، شافعيه و حنابله گفته
آنان  .)6/201 م،1956مرداوي،  ؛2/286م، 1958شربيني، ( شود داراييهاي شخص محسوب مي

 ،ض و هدف ظاهري از همه اموالغر زيرا ؛معتقدند كه منافع نيز همچون اعيان، اموال متقوم هستند
عبدالسالم، ابن( بن عبدالسالم اين مطلب را به صراحت بيان كرده استالدين عز .ستا منافع آنها

  ).2/152ق، 1420
  :اند به ادله زير استناد جسته اند ل به ماليت منافع شدهئكساني كه قا

) ع(در بيان ازدواج موسي كه اموال به حساب آورده است، چنان ءشارع خود منافع را جز )الف
 إِحدى أُنْكحك أَنْ أُرِيد إِنِّي قَالَ« :گفت )ع(كند كه ايشان به موسي ، حكايت مي)ع(با دختر شعيب

نَتَينِ اباتَيلَى هي أَنْ عرَنتَأْج يانجٍ ثَمجفَإِنْ ح تمشْرًا أَتْمنْ عفَم كنْدو ) 27، قصص( »... ع
سال كار كردن با يكي از  10حاضر شد در قبال ) ع(پيشنهاد حضرت شعيببا  )ع(حضرت موسي

نكه كار بدني ايشان عين نبوده و از جمله منافع است و اصل در  و حال آ دخترانش ازدواج كند
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أَنْ تَبتَغُوا بِأَموالكُم محصنينَ غَير « :فرمايد صداق اين است كه مال باشد، چنان كه خداوند مي
  . )24، نساء(» مسافحينَ

» اجر«ممتحنه، مهر را  10احزاب و  50ده، ئما 5نساء،  25و  24در آيات همچنين خداوند 
ق، 1409قرطبي، ؛ 5/133ق، 1421فخررازي، ( اند ل به اين معني شدهئناميده و قاطبه مفسران قا

اي اين است كه  و وجه چنين تسميه) 5/1195 ق،1415قاسمي،  ؛5/10ق، 1415آلوسي، ؛ 5/19
اموال قلمداد  ءبنابراين شارع منافع را جز ،مهر بدلي در مقابل منفعت استمتاع است، نه بدل از عين

  .كرده است
شريعت پيامبران پيشين است و ما ملزم به  ،البته اگر از سوي مخالفان گفته شود كه حكم مذكور

سياري از فقها، احكام شريعت پيامبران براساس قول ب: شود تبعيت از آن نيستيم، در جواب گفته مي
و ) 9/1011ق، 1414ماوردي، (است اإلتباع  نسخ نشده باشد، الزم آن احكام گذشته، مادامي كه 

  .هيچ دليلي بر نسخ اين حكم وجود ندارددر اينجا 
امام مالك از ابوحزم و او از سهل بن سعد ساعدي روايت كرده است كه زني نزد  )ب
سپس مدتي طوالني  ، ام اي رسول خدا، من وجود خودم را به تو بخشيده: گفت آمد و )ص(رپيامب

اي رسول خدا، اگر شما را به او نيازي نيست، او را به عقد : و گفتخاست ايستاد تا اينكه مردي بر
چيزي جز : آيا چيزي داري كه به عنوان مهر او قرار دهي؟ گفت: فرمود )ص(پيامبر. من درآوريد
برو  ،شوي اش كنم عريان مي اگر آن را از تو بگيرم يا دو نيمه: فرمود )ص(پيامبر. دارماين شلوارم ن

. )و برگشت(پس او رفت ولي چيزي نيافت . چيزي ديگر طلب كن، اگرچه انگشتري آهنين باشد
سپس . بله، سوره فالن و فالن: داري؟ گفت )حفظ(نزد خود  قرآنآيا چيزي از : فرمود )ص(پيامبر
» كه نزد خود داري قرآنآنچه از در مقابل او را به ازدواج تو درآوردم « :فرمود )ص(پيامبر

  ).1425تا، حبي مسلم، ؛5135ح ق،1422، بخاري(
بر  )براي ازدواج يا تزويج(آمد و خود را  )ص(روايت ديگري آمده است كه زني نزد پيامبردر 

سپس مردي . بركت خواهد داد بنشين، خداوند در تو: فرمود) ص(ايشان عرضه كرد و آن حضرت
 )ص(پيامبر. خواهم او را به همسري برگزينم من مي ،اي رسول خدا، اگر شما راضي باشيد: گفت
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 :فرمود) ص(پيامبر. نه، به خدا: ؛ گفت»به او بدهي؟ )كه به عنوان مهر( آيا چيزي داري« :فرمود
: ايشان فرمود. ه پس از آنآري، سوره بقره و سور: ؛ گفت»چيزي در حفظ داري؟ قرآنآيا از «
  .»آيه به او آموزش ده و او زن تو است 20، بلند شو«

يكي روايت ابن به عنوان مهر به آنها استناد شده  قرآنرواياتي كه براي عدم جواز قرار دادن 
شنيدم پيامبر : گويد نصاري است كه مياراشد حبراني از عبدالرحمن بن شبل شيبه از ابيابي
و » تستكثروا به تجفوا عنه و ال تأكلوا به و ال القرآن و ال تغلوا فيه و ال وااقرؤ«: دفرمو) ص(اكرم

اين روايات واهي و : آورده استحزم در مورد اين روايات كعب است كه ابن دومي روايت ابي بن
اين فرض ه شخصي مجهول و ناشناخته است و اگر ب »ابوراشد حبراني« غير صحيح هستند و

ممكن است خوردن به ناحق، مورد  زيرا ؛حجيتي در اين موضوع نداشتند ،هم بودند صحيحروايات 
نظر شارع بوده باشد و در مقابل خوردن به ناحق، خوردن به حق نيز وجود دارد كه امري ناپسند 

و ساير تعاليم ديني را به انصار  قرآنو ياراني چون مصعب بن عمير و غيره،  )ص(نيست و پيامبر
كردند كه خداوند اين موضوع را از  ادند و آنان نيز به رسول خدا و يارانش انفاق ميد آموزش مي

 حتَّى اللَّه رسولِ عنْد منْ علَى تُنْفقُوا لَا يقُولُونَ الَّذينَ هم«: فرمايد زبان منافقان چنين بيان مي
داده  ت مورد انكار قراررا به شدو آشكار است كه خداوند اين گفتارشان ) 7 ،منافقون( »ينْفَضُّوا

در يكي اسود بن ثعلبه و در ديگري  ،بن كعب نيز كه از سه طريق روايت شده است و حديث ابي
پس همه  .ابوزيد عبداهللا بن عال قرار دارد كه هردو مجهول هستند و طريق سوم نيز ضعيف است

  ).9/97ق، 1408حزم، ابن(صحيح است  ،ساقط بوده و رأي مقابل هااين استدالل
توان  اند كه چون حديث، خبر واحد است، بنابراين نمي حنفيه با اذعان به صحت اين حديث گفته

در جواب گفته . داند، به خاطر خبر واحد ترك كرد را كه وجود مال را براي مهر الزم مي قرآننص 
وه بر مشهور بودن به اند، اين حديث عال اوالً؛ چنان كه ابومحمد بن حزم و ديگران گفته: شده است
ثانياً؛ حديث ). 5/95همان، (نيز رسيده و از جانب افراد ثقه نقل شده است ) معنوي(حد تواتر 

 .شود ندارد؛ زيرا منافع هم مال محسوب مي قرآنمذكور منافاتي با 
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منافع همچون اعيان از جمله اموري است كه طبع آدمي بدان متمايل بوده و اشخاص براي  )ج
بخش اول تعريف فقهاي  منطبق بر اضر هستند، اموال خود را بدهند و اين ويژگيكسب آن ح

  .است و با آن منافاتي نداردحنفي از مال 
ارزش مادي داشتن، اشتمال بر منفعت مقصوده و اباحه انتفاع از جانب شارع (عناصر ماليت  )د

  .موجود است، در منافعهمگي ) در حال فراخي نعمت و داشتن اختيار
. عموم الفاظ به كار گرفته شده در تعريف مال، مقتضي آن است كه تعريف، شامل منافع شود) ـه

در تعريف مال آمده بود كه مال هر آن چيزي است كه داراي قيمت باشد و معلوم است كه منافع 
  .اند، البته به شرطي كه ماليت آنها مشروع و متعارف باشد هم داراي قيمت

وامع و در همه زمانها، منافع را در زمره اموال قرار داده و بسياري از عرف عمومي در همه ج )و
بر منافع ...  همچون اجاره، اعاره، وقف، استصناع و ،نموده است عقود كه شارع نيز آنها را امضا

  .شود جاري مي
پذيرفته را ضمان منافع  ،عموم ادله نفي ضرر، بر جبران اتالف منافع شمول دارد و عرف )ز
  .است
 دايرا زمينه تضييع بسياري از حقوق مردم را فراهم آورده و موجب ،عدم اعتبار ماليت منافع )ح

  .شود ضررهاي فراواني به آنان مي
  

  اختالفات مترتب بر ماليت منافع

له ماليت يا عدم ماليت منافع، احكام متفاوتي مترتب است و در اينجا ئبر مس ،چنان كه گذشت
  :گردد مختلف فقه بيان مي ابوابز اين موضوع در ر اترين احكام متأثّ مهم
  

  مهر -1

شود، قرار دادن منافع به عنوان صداق در عقد نكاح  اي كه در ماليت منافع مطرح مي لهئترين مس مهم
و اينكه خداوند اباحه ) 4، نساء(ن با توجه به دستور صريح خداوند به پرداخت مهر معي .است
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ماً تنها ، مسلّ)2/1798ق، 1409قرطبي، ( ت اموال موكول نموده استاستمتاع از زنان را به پرداخ
اكنون اين سؤال مطرح است كه چه چيزهايي را  ،است مالتواند صداق قرار گيرد  چيزي كه مي

  توان به عنوان مهر قرار داد؟ مي
 )4/96م، 1969جزيري، ( طال يا نقره باشد ،مذاهب اسالمي متفق هستند كه شرط نيست صداق

كاالهاي تجاري، حيوانات، عقار و هر آنچه كه داراي قيمت است و نيز منافع اعيان، حيوانات و  و
قول مشهور نزد مالكيه و جمهور فقهاي شافعي و  ،اين حكم .توان به عنوان مهر قرار داد غيره را مي
قاعده آنها در مورد صداق اين است كه آنچه اخذ عوض در مقابلش صحيح  زيرا ؛حنبلي است
قدامه، ابن ؛3/220م، 1958شربيني، ؛ 2/309تا، ، بيدسوقي( گيرد تواند صداق قرار است، مي

با وجود آنكه قرار دادن منافع اعيان را به عنوان مهر اما فقهاي حنفي  .)6/682ق، 1403
را  آن زيرا ؛دانند را به عنوان مهر جايز نمي قرآنهمچون تعليم  اشخاصقرار دادن منافع اند،  پذيرفته

هر «قاعده مهر نزد آنان اين است  .دانند آن، صحيح نميدر برابر مال قلمداد نكرده و اخذ اجرت را 
ق، 1421سرخسي، (» گيرد آنچه صحيح است در مقابلش اجرت گرفته شود، جايز است مهر قرار

  .)4/96م، 1969جزيري،  ؛2/279م، 1982كاساني، ؛ 5/73
  :گردد له برميئعنوان صداق به سه مس سبب اختالف در قرار دادن منافع به

آيا اتباع از شرع ما قبل تا زماني كه دليلي بر نسخ و رفع احكام آن وجود ندارد، الزم  ؛اول
 ،اند عنوان صداق پذيرفته چنان منافعي را بهقرار دادن  ،اند است؟ كساني كه به اين وجوب فتوا داده
به طور مشخص در . اند ، فتوا به عدم جواز صادر كردهاند ولي آنان كه چنان اتباعي را الزم ندانسته

مد نظر ) ع(با دختر حضرت شعيب) ع(مورد استناد به شرايع پيشين، داستان ازدواج حضرت موسي
  .نقل شده است قرآناست كه در 

 ،غرر مجهول استثنا شده است 5كه از بيوع توان صداق چنان نكاحي را بر اجاره آيا مي ؛دوم
  ).2/16ق، 1411رشد،  ناب(قياس كرد؟ 

  جايز است يا خير؟ قرآنآيا اخذ اجرت براي تعليم  ؛سوم
                                           

 .اند بعضي از فقها اجاره را از آن جهت كه بيع منافع در مقابل عوض است، بيع تلقي كرده. 5
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فقهاي مذاهب اسالمي معتقدند هر آنچه جايز است ثمن در بيع يا اجرت در اجاره واقع جمهور 
عنوان مهر  تواند به خواه عين باشد يا منفعت، كم باشد يا زياد، معجل باشد يا مؤجل، مي 6،شود

 .)7/263ق، 1404زحيلي،  ؛5/73ق، 1421سرخسي، ؛ 15/484 ق، 1374وي، نو( قرار گيرد
مفهوم مخالف اين عبارت آن است كه هر آنچه نتواند ثمن يا مثمن در بيع و يا اجرت در عقد اجاره 

اين نكته مورد تصريح برخي از فقيهان قرار  .قرار گيرد، صالحيت ندارد به عنوان صداق تعيين شود
  ).6/345ق، 1424 رملي،(گرفته است 

سكونت خانه، سواري مركب، زراعت زمين و غيره براي : تزويج با صداق منافع اعيان همچون
ضرورت شرعاً ملحق به  يا از سرِبوده اين منافع در زمره اموال  زيرا ؛مدت معين صحيح است

 ها به دهقرار دادن منافع شخص آزاد، همچون منافع برو ) 2/279م، 1982كاساني، ( اموال هستند
به اجاره گرفتن و پرداخت عوض در مقابل آن جايز بوده و مال  زيرا ؛عنوان صداق جايز است

البته الزم به ذكر است كه  ).7/139 ق، 1403قدامه، ابن(در حكم مال است و يا حداقل محسوب 
حكام و ا قرآنفقهاي متأخر حنفي به سبب تغيير احوال و شرايط تأمين معيشت و نياز به تعليم 

دين، به جواز اخذ اجرت براي اين كارها و به تبع آن جواز قرار دادن آنها به عنوان مهر فتوا 
  ).8/260ق، 1404زحيلي، ( اند داده

با توجه به حديث  قرآنشافعي اخذ اجرت را براي تعليم امام مالك و امام جمهور فقها و 
ن احق ما أخذتم عليه اجراً إ«: ستا فرموده )ص(عباس كه پيامبر اكرمروايت شده بخاري از ابن

شافعيه و قولي از احمد بن بنابراين فتواي  .)5/124ق، 1420صنعاني، ( اند جايز دانسته ،»كتاب اهللا
ليكن فقهاي شافعي براي  ،عنوان مهر جايز است به قرآنحنبل، بر اين است كه قرار دادن تعليم 
اينكه زوج از مقدار آن تعليم، آگاهي داشته  ،شرط اول :اند صحت چنان صداقي دو شرط قرار داده

 ،شود و شرط دوم باشد كه اين علم با بيان مقدار مورد نظر براي تعليم و يا تقدير زمان، حاصل مي
                                           

؛ )7/232ق، 1424رملي، (ند عوض اجاره واقع شود توا هر چيزي ـ اعم از عين و منفعت ـ كه بتواند ثمن مبيع قرار گيرد، مي. 6
  ).11/358ق، 1403قدامه، ابن(زيرا اجاره عقد معاوضه بوده و شبيه بيع است 
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 ةروضنووي، ( باشد كه تعليم آن مستلزم كلفت و مشقت باشد قرآناينكه معقود عليه مقداري از 
  ).6/683 ق،1403قدامه، ابن ؛304/ 7 تا،بي ،المفتين ةالطالبين و عمد

به عنوان مهر، فتوا به  قرآنله قرار دادن تعليم ئمس در ،و مالكو به تبع او فقيهان حنفي ابوحنيفه 
آنچه كه خداوند در مورد گذشت از  :اند اند و براي اين حكم چنين استدالل كرده عدم جواز داده

 ،فرموده است ،)4، نساء( »عنْ شَيء منْه نَفْسا فَكُلُوه فَإِنْ طبنَ لَكُم«تمام يا بخشي از مهر در آيه 
احتمال دارد كه زيرا ؛ درباره قرار دادن منافع معنوي چون تعليم، عتق و غيره، معقول نيست

به تكريم اينكه او از اهل  ،آن زن را بدون صداق به ازدواج آن صحابي درآورده باشد ،)ص(پيامبر
كه ام سليم را، به شرط اسالم آوردنش بدون صداق به ازدواج ابوطلحه همچنان  ، بوده است قرآن

اين احتمال هم وجود دارد كه  ).7/376 ق،1411قدامه، ابن؛ 5/477م، 1982كاساني، ( درآورد
داشته و آن حكم در مورد ساير افراد جاري  )ص(قرار دادن چنان مهري، اختصاص به پيامبر

توان از ظاهر عبارات عدول كرده الً؛ بدون دليل نمياو: بايد گفتي، تويالأدر جواب چنين ت .نباشد
 هيچ دليلي براي تخصيص ثانياً؛. و به تأويل روي آورد و اينجا هم دليلي بر تأويل وجود ندارد

نبوده تا حكم مختص ايشان  )ص(وجود ندارد و آن نكاح براي شخص پيامبر) ص(حكم به پيامبر
و اصل بر عدم  )9/404ق، 1414ماوردي، ( ه نكاح ديگري درآوردهباشد، بلكه ايشان آن زن را ب

  .اختصاص است
سوره قصص و روايت  27 آيه بهعنوان مهر   جواز قرار دادن منافع به در مقابل، جمهور براي

؛ وجه احتجاج به حديث مذكور اين است كه كنند استناد ميبن سعد ساعدي  امام مالك از سهل 
خذ هذا «: گويند طور كه عرب ميبراي عوض است، همان» عك من القرآنبما م« در عبارت» باء«

  ).2/1799 ق،1409قرطبي، ( يعني اين را به عوض آن بگير ؛»بهذا
در عبارت مذكور براي عوض نيست، بلكه » ء     با«اند كه  فقهاي حنفي در مورد اين احتجاج گفته

كاساني، (» ات داري ركت قرآني كه تو در سينهبه ب«: براي سببيت يا تعليل است و يا مراد اين است
اما اين معاني، برخالف معني ظاهر است و نيازمند دليل . )3/178 تا،نجيم، بيابن ؛5/476م، 1982

  .و دليلي نيز وجود ندارد
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دليلي بر جواز قرار دادن  ،اين حديث: نووي در شرح حديث روايت شده امام مالك گفته است
صداق و نيز استيجار براي انجام اين كار است و شافعي، عطا، حسن بن صالح،  عنوان به قرآنتعليم 

اما  ،اند ليكن زهري و ابوحنيفه آن را منع كرده ،اند هردو را جايز دانستهآنها  مالك، اسحاق و غير
داليل قاطعي بر رد مخالفان » كتاب اهللا ان احق ما اخدتم عليه اجراً«اين حديث و حديث صحيح 

  ).9/255 تا،، بيشرح صحيح مسلموي، نو(است 
  

  منافع مال مغصوب - 2

جمهور فقها از مذاهب حنبلي، مالكي و شافعي بر اين باورند كه منافع همانند اعيان، اموال به 
آيند و در صورتي كه انتفاع، مباح و شرعي باشد، عقود ناقل ملكيت در آن جريان  حساب مي

الطالبين و  ةروضنووي، ( اعيان ضمان آنها واجب است داشته و در صورت اتالف يا غصب همچون
- ابن ؛171 تا،رجب حنبلي، بيابن؛ 6/112 ق،1403قدامه، ابن؛ 2/168تا، بي ،المفتين ةعمد

در مذاهب شافعي و حنبلي، غاصب ضامن عين مال مغصوب و  .)1/172ق، 1420عبدالسالم، 
منافع در  زيرا؛ )مستوفات غير(يا خير ) وفاتمست( منافع آن است، خواه از آن استفاده كرده باشد

 زمره اموال و داراييهاي متقوم اشخاص محسوب شده و غاصب، مالك را از آنها محروم كرده است
گويند كه منافع نه به  ليكن حنفيه مي ،)213تا، رجب حنبلي، بيابن ؛2/286 م،1958شربيني، (

م، 1982كاساني، ( كنند ضمان پيدا مي ،يا شبه عقدضمان ندارند، بلكه به عقد  ،غصب و نه به اتالف
  .)39/103تا، ، بيةالكويتي ةالفقهي ةالموسوع ؛11/48ق، 1421سرخسي، ؛ 15/457
  

  ارث منافع - 3

 ؛قابل ارث نيست ،برخالف نظر جمهور فقها، فقهاي حنفي بر اين باورند كه ملك منافع و نيز حقوق
 تا،بي ،المفتين ةالطالبين و عمد ةروضنووي، ( شوند در زمره اموال و تركه محسوب نمي زيرا
و اين ) 125ق، 1430شبير،  ؛4/200 م،1982كاساني،  ؛6/110ق، 1403قدامه، ابن؛ 2/231

كه حكم  ، از جمله صلح بر منافع اموال ي ايجاد كرده استئلموضوع احكام مختلفي را در مسا
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 يابد ظر احناف با مرگ مستعير و مستأجر پايان مياجاره را دارد و نيز عقود اعاره و اجاره كه از ن
حسب حدوث آن، بخش بخش  زيرا آنان بر اين باورند كه اجاره بر ؛)5/5ق، 1421عابدين، ابن(

شود و منفعت حاصله پس از مرگ، در  ؛ يعني مستأجر به تدريج مالك منافع مي گردد منعقد مي
و تركه منحصر در اموال عيني و ) 4/201 م،1982كاساني، ( زمره اموال نيست تا به ارث برده شود

منافع را در زمره اموال به حساب آورده و آن را در  ،ليكن چون جمهور ،ستا حقوق مرتبط با آنها
 ءشود، آن را جز باره مالك منافع مي كنند و مستأجر هنگام عقد، يك حال عقد، موجود اعتبار مي

مرگ مستأجر و مستعير پايان نيافته و تا اتمام  ااين عقود، ب اموال و تركه دانسته و بر اين باورند كه
  ).5/406ق، 1403قدامه، ابن ؛2/324 م،1958شربيني، ( يابد مدت مقرر تداوم مي

  
  وصيت به منافع -4

 زيرامتقوم و قابل تمليك باشد؛  ،به اين است كه ماليكي از شروط موصي ،براي صحت وصيت
مذاهب اسالمي بر صحت وصيت به منافع  .توان مالك شد ا نميتمليك است و غير مال ر ،وصيت

پس به طريق  .عقود مختلف، مالك منافع شدسبب توان به  زيرا در حال حيات مي ؛اتفاق نظر دارند
اموري و اوسع عقود است  ،وصيتچه  .توان آن را با وصيت به تملك ديگران درآورد اولي مي

ساير عقود پذيرفته نيست، در وصيت مورد اغماض قرار  ركه د...  عدم محل، خطر، جهالت و چون
-ابن ؛3/45م، 1958شربيني،  ؛7/262 م،1956مرداوي، ؛ 7/352 م،1982كاساني، (گرفته است 

  .)6/59ق، 1403قدامه، 
 ؛طور موقت، مؤبد و يا مطلق صحيح استه بـ گرچه نادر است ـ دون عين وصيت به منافع ب

صدقَةٍ : إذَا مات ابنُ آدم انْقَطَع عملُه إلَّا منْ ثَلَاث«: آن شمول دارد ربحديث روايت شده مسلم  زيرا
و لَهعدحٍ يالص لَدو أَو بِه نْتَفَعلْمٍ يع ةٍ أَوارِيو علما همچنان كه نووي در شرح اين حديث گفته » ج

شرح نووي،  ؛10/87 م،1958ي، شربين( اند اولي دانسته ،است، حمل صدقه مذكور را بر وقف
  ).6/21تا، ، بيصحيح مسلم
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 گفته است كه جدا كردن منفعت از عين جز در مورد وصيت صحيح نيست شافعي زركشي
صحت وصيت به منافع از آن جهت است كه منافع در زمره اموال قرار  .)10/87 م،1958شربيني، (

بنابراين  .)8/201تا، حجر، بيابن( شود ميعوض پرداخت   در مقابل آن ،همچون اعيان زيرا ؛دارد
بر اين باورند كه ملكيت منافع همچون اعيان  زيرا ؛اند فقهاي شافعي وصيت به منافع را جايز دانسته

نووي، (شود و شافعي خود به تصريح اين مطلب را بيان كرده است  با عقود و ارث حاصل مي
  ).14/26ق، 1374

روند و  شمار ميه مانند اجاره و يا وصيت، استحساناً مال بدر مذهب حنفي منافع در عقودي 
به بايد مال اند، ليكن اقوالي هم مبني بر اينكه موصي اكثر فقهاي آنان بر صحت اين امور فتوي داده

  ).5/490ق، 1421عابدين، ابن( قابل توارث باشد، وجود دارد
منافع را به دليل غير موجود بودن ليلي وصيت به ابيتنها ابنمذاهب اسالمي در ميان فقهاي 

وجه مخالفت او اين است  .)39/108 تا،، بيةالكويتي ةالفقهي ةالموسوع( منافع، جايز ندانسته است
وصيت، هنگام مرگ بوده و مال در آن  تنفيذ زيرا اوالً؛ ند؛اكه اين كار را وصيت به مال ورثه دانسته

يعني ـ در معني اعاره  ،وصيت به منافع ثالثاً؛. بع عين استمنافع تا ثانياً؛. وقت، متعلق به ورثه است
م، 1982كاساني، (شود  است و اين عقد با مرگ معير، باطل ميـ تمليك منفعت بدون عوض 

17/214.(  
  

  وقف منافع - 5

 ،غير ماديباشد يا منافع عيني اينكه اعم از را جمهور فقهاي حنفي، شافعي و حنبلي وقف منافع 
متقوم، معلوم و در  ،و بر اين امر اتفاق دارند كه شرط موقوف اين است كه مال نددان جايز نمي

؛ 4/184 ق،1404زحيلي، ( ملكيت تام واقف باشد و انتفاع از آن باعث از بين رفتن ذاتش نشود
 ق،1403قدامه، ابن ؛3/526م، 1958شربيني، ؛ 7/60 م،1956مرداوي، ؛ 6/220م، 1982كاساني، 

باشد و حال آنكه  حبس اصل مال موقوفه و استفاده از منافع مي ،قتضاي وقفم زيرا؛ )5/373
آيند و فروع بايد تابع  شمار ميه فرع اعيان ب ،منافع در معرض نابودي و استهالك هستند و منافع
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البته برخي از فقهاي حنبلي بر مبناي عرف، به  .اصل باشند و وقف فرع بدون اصل معقول نيست
  .شود ، گرچه آب با استفاده مستهلك مي)7/11م، 1956مرداوي، (اند  دادها فتوجواز وقف آب 

كاساني، ( باشدعقارات جمله از  ،مال متقوماند كه  آن دانستهفقهاي حنفي شرط اول موقوف را 
و با ذكر چنان شرطي، عالوه بر عدم پذيرش وقف اموال منقول، وقف منافع و ) 6/220م، 1982

ماً البته مسلّ ،اند غير صحيح شمرده ،را بدون اعيان يون حقوق ارتفاقنيز وقف حقوق مالي همچ
اما مالكيه با رد چنان تالزمي و  ،اي در مرحله اول به تعريف آنان از مال مرتبط است لهئچنين مس

كه  ،هايي چون عاريه و وصيت به منافع قياس وقف منافع بر بيع آنها بدون اعيان و نيز ذكر نمونه
 ةالفقهي ةالموسوع( اند داده ااند، به جواز وقف انواع منافع فتو يكديگر تفكيك شده اصل و فرع از

  .)39/108 تا،، بيةالكويتي
) 91 ،توبه(» سبِيلٍ منْ الْمحسنينَ علَى ما« رسد كه با توجه به داليل مالكيه، عموم آيه به نظر مي

شود و با در نظر گرفتن نقش  ستنباط ميكه نفي هرگونه تضييق از واقف متبرع و محسن، از آن ا
و حصول  از منافع عرف در تعيين مصداق مال موقوفه و اينكه مقصود از وقف، انتفاع موقوف عليه

گمان اين دو هدف محقق است، قول به جواز وقف منافع،  ثواب واقف است و در وقف منافع، بي
لي وقف و اينكه منافع از اصولي مباح البته رعايت قواعد ك .رسد قولي مقبول و موجه به نظر مي

كسب شده و نيز بهره گرفتن از آن منافع از نظر شرع مباح باشد، از جمله شروط صحت وقف 
  .منافع است

  
  عقود بيمار مشرف به مرگ -6

متوقف بر ـ خواه به عوض باشد يا خير ـ فقهاي حنفي عقود وارد بر منافع در مرض موت را 
منافع را  زيرا ؛آورند آنها را در زمره حقوق خاص مريض به حساب مي دانند و اجازه كسي نمي

كاساني، ( كنند اموال ندانسته و مرگ يكي از عاقدان را، پايان تصرف در منافع  محسوب مي ءجز
اما غير حنفيه به اين  .بنابراين بر اين باورند كه وارث، هيچ حقي بر منافع ندارد .)5/260 م،1982
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دانند، صحت تصرفات چنان شخصي را منوط  اموال و داراييهاي شخص مي ءجزسبب كه منافع را 
  .نمايند به اجازه وراث مي

  
  هنتيج

تعريفي كه جمهور فقهاي شافعي، مالكي و حنبلي از : توان نتيجه گرفت از مجموع آنچه گفته شد مي
طبايع بدان متمايل اند كه مال آن است كه  جمهور در تعريف مال گفته. تر است اند صحيح مال كرده

باشد و عادتاً و شرعاً بتوان از آن استفاده كرد؛ زيرا رابطه ميان معني لغوي و اصطالحي در آن 
به تعبير . كامالً رعايت شده و دليلي بر آنكه شارع تعريف جديدي از مال كرده باشد، وجود ندارد

شود و همچنان كه  عنوي هم مياند كه شامل منافع م اي تعريف كرده ديگر، جمهور مال را به گونه
عرف جوامع نيز منافع و حقوق . گذشت شارع نيز منافع را از جمله اموال به حساب آورده است

. ارتفاقي را مال محسوب كرده و دليلي از جانب شارع مبني بر ردع و انكار آن وجود ندارد
است و نظر به وجود ادله  توان گفت با توجه به تعريف فوق كه مطابق با ضوابط شرعي بنابراين مي

سوره قصص، احاديث صحيح موجود از جمله حديث سهل بن سعد ساعدي كه  27نقلي چون آيه 
مال بودن منافع از آن قابل استنباط است، عرف عام جوامع و ادله نفي ضرر، منافع، مال قلمداد 

زيرا اين حديث شده و استناد حنفيه به برخي از احاديث چون حديث ابي بن كعب صحيح نيست؛ 
سوره بقره كه تنضيف مهر  237همچنين استدالل حنفيه به آيه . هم ضعيف است و هم قابل تأويل

دانند، وجاهت  در صورت جدايي زوجين قبل از دخول را وقتي مهر، منفعت باشد، غير ممكن مي
ل پرداخت ندارد؛ زيرا منافع، قابل تقويم است و حتي اگر به فساد آن قائل شويم نصف مهرالمث

توان نتيجه گرفت كه قرار دادن مهر به عنوان صداق، جايز است، منافع مال  پس مي. گردد مي
شود، وصيت به منافع و وقف آنها جايز است و  مغصوب قابل مطالبه است، منافع به ارث برده مي

ح كند، صحي عقود و بر منافع توسط بيمار مرض الموت به دليل آنكه در اموال خود تصرف مي
  .است
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ن وشؤالوقاف و األوزارت كويت، ق احمد محمود، ئتيسير فا :، تحقيقالمنثور في القواعدزركشي، بدرالدين محمد بن بهادر،  ـ
  .ق1405، يةسالماإل



  2شماره  - فصلنامه فقه مقارندو

 

 

30
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