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چکیده
احترام به اموال از قواعد م سلام ا ست و ا ستیال نام شروع یا ا ضرار ناروا به آن سبب تحق ضمان
قهری فرد خاطي ميگردد .نگاه مقاصـــدی و اهمیت صـ ـیانت از حقوق مالي افراد جامعه و تضـــمین
حقوق ایشــان از این ناحیه موجب شــده تا قانونگذار ،س ـیاســتهای ســختگیرانهای را در این زمینه
اعمال کند که از جمله در قاعدة « اَلغَا صِبُ یُؤخَذُ بِأ شَ ِا األحوَال» تبلور یافته است .در خصول اعتبار
این قاعده (ن سبت به مت صراف جاهل یا عالم) ،در فقه امامیه ،اهل سنت و حقوق ایران الاقل دو جریان
رقیب مطل گرا قابل شــناســایي اســت :در یک نگاهْ این قاعده مطلقاً فاقد اعتبار بوده و در نگاه مقابل،
اعتبار این قاعده از مسـلامات فقهي و حقوقي بوده و ضـرورتهای اجتماعي پشـتوانهاش ميباشـد .این
پژوهش ضمن شنا سایي نهاد غرامت تنبیهي در حقوق ا سالم ،ن شان ميدهد که در تحلیل این قاعده
باید راهي میانه را برگزید و بر پایة وجود یا فقدان عن صر درونذاتي ح سننیت در مت صراف غیرمجاز،
مجرایي منا سب و معقول جهت جریان قاعده ج ست .پدیدهای که در فقه اهل سنت ،رگههایي از آن
قابل اصــطیاد بوده و از آن به تمایزِ حکميْ میان غاصــب ذوشــبهه و غاصــب غیرذوشــبهه یاد کردهاند.
ازاینرو پیشنهاد ما درجهبندی مسئولیت مدني از حیث شدت و ضعف است.

واژگان کلیدي :غصب ،شبه غصب ،درجهبندی مسئولیت مدني ،خسارت (غرامت)
تنبیهي ،مسئولیت شبهکیفری یا تنبیهي.
 .1دانشیار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،دانشکده الهیات ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سیستان و بلوچستان ،ایران.
نویسنده مسئول

kaykha@hamoon.usb.ac.i

 .2استادیار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،دانشکده الهیات ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سیستان و بلوچستان ،ایران.
Alireza_abin@theo.usb.ac.ir
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مقدمه
اصوالً قاعده «الغاصب یؤخذ بأش ا االحوال» ذیل این فرع فقهي مطرح ميشود که «چنانچه در اثر
عمل و فعالیت غاصب ،ارزش اقتصادی مال غصبي فزوني یابد ،آیا زیادت ارزش به غاصب تعل
گرفته یا همراه با عین مغصوبه به مالک باز ميگردد»؟ باید توجه داشت که ارزش زیادهای که در
مال غصبي بر اثر فعالیت غاصب بهوجود ميآید به سه گونه قابل تصویر است :گاه اثر محض
است ،مانند ساختن مجسمهای زیبا از تخت سنگ غصب شده؛ گاه عین است ،مانند کاشتن دانة
غصبي و تبدیل آن به درخت و گاه ،صفتي است که با مال غصبشده ترکیب یافته ،نظیر رنگ
کردن پیراهن غصبي 1.مشهور فقهای امامیه 2و نیز فقه جمهور 3و به تبع آنها ،برخي حقوقدانان 4و
رویة قضایي ایران 5به استناد ماده  314ق.م ،قائل به اعتبار سیاست سختگیرانه اخذ به اش ا احوال
شدهاند؛ با وجود این برخي از فقها و حقوقدانانِ معاصر بهکلاي اتخاذ هرگونه سیاست سختگیرانه
را فاقد اعتبار تلقي کرده و معتقدند که این قاعده مخالف اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدني از
جمله اصل جبران کامل خسارت و جلوگیری از دارا شدن ناعادالنه (استفاده بالجهت) یکي از
طرفین دعوا ميباشد .این اندیشمندان نهتنها اعمال سیاست مزبور را در خصول شبهغاصب جاهل
و با حسننیت تجویز نميکنند ،بلکه پا را فراتر نهاده و بر این عقیدهاند که اتخاذ چنین رویکردی
در مورد غاصب با سوءنیت (عدوان) نیز خالف منط حقوقي است.

6

در خصول این قاعده عالوه بر کتب فقهي ،بهویژه دو مقاله قابل اعتناء به رشته تحریر
درآمده است؛ یکي مقالة «الغاصب یوخذ باش االحوال» نگاشتة دکتر عبداهلل خدابخشي که به
 .1رشتي ،میرزا حبیباهلل ،کتاب الغصب( ،تصحی و تحقی  :حسن قاسمي) ،تهران :انتشارات مدرسه عالي شهید مطهری،
 ،1388ل .252
 .2همان 252 ،به بعد  -نجفي ،محمدحسن ،جواهر الکالم في ثوبه الجدید ،چاپ اول ،ج  ،19قم :موسسه دائره المعارف طبقا
لمذهب اهلالبیت( 1436 ،ه.ق) ،ل 95به بعد.
 .3الخفیف ،علي ،الضمان في الفقه االسالمي ،القاهره :دارالفکر العربي( 1997 ،م) ،ل  210به بعد.
 .4بهرامي احمدی ،حمید ،ضمان قهری (مسئولیت مدني) با مطالعه تطبیقي در فقه مذاهب اسالمي و نظامهای حقوقي ،چاپ
اول ،تهران :نشر دانشگاه امام صادق (ع) ،1391 ،ل  421به بعد.
 .5حسیني ،سید محمدرضا ،قانون مدني در رویه قضایي ،چاپ چهارم .تهران :نشر مجد.108 :1387 ،
 .6صفایي ،سید حسین و حبیباهلل رحیمي ،مسئولیت مدني ،چاپ پنجم ،تهران ،نشر سمت ،1392 ،ل - 30کاتوزیان ،ناصر،

الزامهای خارج از قرارداد ،چاپ هشتم ،ج  ،2تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،1386 ،ل  - 228میرشکاری ،عباس ،در
پیشگاه قاضي (تحلیل رویه قضایي در زمینه مسئولیت مدني) ،تهران:نشر جنگل ،1393 ،ل  72و.73
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سال  1390در شماره  61مجله فقه اهلبیت چاپ شده و مقالة دوم تحت عنوان «نقد و بررسي
آرای فقهي در باب قاعده الغاصب یوخذ باش االحوال و قلمرو مصداقي آن» ،نگاشتة دکتر
ابوالفضل علیشاهي قلعهجوقي است که در سال  1391در شماره  ،89مجله مطالعات اسالمي :فقه
و اصول به چاپ رسیده است .عليرغم اهمیت و یافتههای درخور و قابل اعتناء این دو مقالة
ارزنده ،لیکن وجه فارق اساسي و بنیادین آنها با نوشتار پیشِ رو ،در این است که پژوهش
حاضر بهصورت موجبه جزئیه (فيالجمله) ،به مطالعة انتقادی قاعده صرفاً از زاویة کیفیت دخالت
یا عدم دخالت عنصر رواني و درونذاتي سوء و حسننیت پرداخته است؛ وانگهي ما در این
پژوهش به تبیین ابعاد نظریه جالب و مترقي «غاصب ذوشبهه» در فقه اهل سنت و نیز حقوق مصر
پرداخته و رنگ و بوی مطالعة تطبیقي در حقوق اسالمي را چاشني کار کردهایم؛ همچنین
کوشش شده تا ردّ پایي از نظریة خسارت تنبیهي در حقوق اسالم را یافته و در نهایت اصل
سلسله مراتبي بودن مسئولیت متصراف غیرقانوني را پیشنهاد دهیم.
بههرروی پس از طرح محل نزاع ،ابتدا به تجزیهوتحلیل نظریة عدم اعتبار قاعده پرداخته و
پسازآن ،نظریة اعتبار قاعده را از نظر خواهیم گذراند و در نهایت ،دیدگاه خویش (نظریه
تعدیلیافته) را ارائه خواهیم نمود.

 .1-2تبیین چالش فرا روی
صرفنظر از اختالفات فقهای امامیه و عامه در تبیین حقیقت ماهوی غصب 1،اما در حقوق
اسالم ،اصل عام اولي این است که استیال بر ح دیگری ،به ناروا غصب به شمار رفته و ضمان
آور تلقي ميگردد ،چه مستند این التزام به تضمین مدني ،عالوه بر ادلة حرمت مال و روایت
«عَلَي الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّي تُؤدِّیهِ»؛ 2همچنین مقصدانگاری صیانت از مال در قبال اعمال نامشروع،
3
بهعنوان یکي از مقاصد اصلي و کالن شریعت است.
 .1الخفیف ،پیشین 109 :به بعد  -بروجردی ،سید حسین ،تقریرات ثالث ،مقرر :علي پناه اشتهاردی ،چاپ اول ،قم :مؤسسه
نشر اسالمي( 1413 ،ه.ق) ،ل150به بعد و.160
 .2زحیلي ،وهبه ،نظریه الضمان او احکام المسوولیه المدنیه و الجناییه في الفقه االسالمي :دراسه مقارنه ،چاپ نهم ،بیروت:
ثقافه االختالف -دارالفکر( 1433،ه.ق) ،ل 194و.195
 .3الریسوني ،احمد ،نظریه المقاصد عند االمام الشاطبي ،بیروت :موسسه الجامعه الدراسات(1412 ،ه.ق) ،ل  19به بعد -
علواني ،طه جابر ،مقاصدالشریعه (مقصدهای شریعت) ،مترجم :سید ابوالقاسم حسیني ،چاپ اول ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمي ،1388 ،ل  183به بعد.
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جمهور فقیهان بر این عقیدهاند که برای تحق غصب ،الاقل تحق سه رکن ضرورت دارد:
 )1تحق واقعهای مادّی که از آن به استیال تعبیر ميگردد؛  )2تعدّی و عدوان بر ح ا غیر؛ )3
محل و طبیعت این عدوان که غصب را از همتای کیفری خود ،یعني سرقت تمیز ميدهد 1.تحق
این ارکان سهگانه الاقل دو اثر در پي دارد ،یکي اثر وضعي است که همان ضمان مدني شخص
مستولي است و دیگری ،اثر تکلیفي خواهد بود که همان گناه شخص خاطي و استحقاق عِقاب
اخروی است ،مشروط بر آنکه اهلیت خطاب جنایي (کیفری) را دارا بوده و مکلف باشد 2.در
میان این ارکان ،آنچه در ارتباط مستقیم با نوشتار حاضر است ،رکن دوم ميباشد که توضی
آن در پي ميآید.
در میان فروع متنوع ناظر به حوزة غصب ،مسئلة محوریِ نوشتار حاضر ،ناظر به موردی است
که افزایش قیمت و ارزش عین مغصوبه در نتیجة کار و فعالیت غاصب یا شبهغاصب (چه با
سوءنیت و چه با حسننیت) باشد 3.در این خصول چند فرض قابل تصور است؛ الف) گاه
صرف عمل غاصب سبب افزایش قیمت عین مغصوبه ميشود که بر دو گونه است )1 :در برخي
موارد عمل غاصب جنبة معنوی داشته و اثر مادی ندارد ،لیکن وجود جنبة معنوی موجب افزایش
قیمت ميگردد ،مانند جایي که به حیوان غصبشده هنری بیاموزد؛  )2در پارهای اوقات نیز
عمل غاصب جنبة مادی داشته ،به این صورت که عملش موجب زوال اسم مال مغصوبشده و
عین مغصوبه عرفاً تبدل ماهیت ميیابد ،مثالً غاصب گندم را غصب و آن را آسیاب کرده و
تبدیل به آرد نماید یا اینکه سنگ کمارزشي را غصب نموده و از آن تندیسي زیبا بسازد یا نقره
و طال را غصب کرده و از آن جواهری بيبدیل یا سکه سازد؛  )3گاه عمل غاصب تنها موجب
افزایش ارزش مادی مال ميشود ،بدون اینکه در عین مغصوبه تغییر ماهوی رخ دهد .نظیر
موردی که صندلي دیگری را غصب ميکند و سپس با تزیین و تعمیر آن موجب افزایش قیمت
 .1سراج ،محمد احمد ،ضمان العدوان في الفقه االسالمي :دراسه مقارنه باحکام المسئولیه التقصیریه في القانون ،القاهره:
دارالثقافه للنشر و التوزیع( 1410 ،ه.ق) ،ل  .263محل عدوان در غصب ،شامل منقوالت ،منافع ،غیر منقوالت ،اختصاصات
و ...ميگردد ،اما سرقت و حرابه به اموال منقول اختصال دارد؛ وانگهي در سرقت ،عمد و استتار و ارتکاب عملیات مخفیانه
شرط است اما در غصب چنین نیست (سراج ،همان ،ل  269و.)270
 .2همان 274 ،و .275
 .3محل بحث شامل موردی که افزایش قیمت و ارزش عین مغصوبه مربوط به نوسانات بازار یا ...بوده و ربطي به فعالیت
غاصب ندارد ،نميباشد؛ چه در این فرض عین مغصوبه همراه با ارزشافزودهاش به مالک آن بازگردانده ميشود .در این
حکم میان فقها و حقوقدانان اختالفنظری به چشم نميخورد.
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آن ميشود .ب) گاه غاصب بر عین مغصوبه مالي دیگر ،از خویش یا شخص ثالثي ،افزوده و
سبب افزایش عیني آن ميشود که خود بر دو نوع قابل تصویر است :یکي اینکه عین اضافهشده
قابل انفکاک از عین مغصوبه باشد؛ و دیگر آنکه عین اضافهشده قابل انفکاک از عین مغصوبه
نباشد 1.در خصول حالت «الف» (زیادت قیمت مالِ مغصوبْ در اثر عمل غاصب بدون ایجاد
زیادت عیني در مال غصبي است) ،صدر مادة  314ق.م 2،اطالق داشته و تمامي شقوق این فرض
را دربرميگیرد .مشهور فقها بر این عقیدهاند که در این حالت ،غاصب هیچگونه حقي نسبت به
زیاده و ارزشافزوده نخواهد داشت و در نتیجه عین مغصوبه به همراه ارزش مالي و اقتصادی
افزایشیافتة آن به مالک مسترد ميگردد .فقها در این زمینه استداللهای متنوعي را ابراز
داشتهاند که همگي مؤید اعتبار قاعدة «الغاصب یؤخذ بأش االحوال» ميباشد و خود بیانگر
اعمال سیاست سختگیرانه بر غاصب است 3.با وجود این برخي فقها و حقوقدانان در دیدگاهي
مخالف معتقدند که زیاده باید به غاصب مسترد گردد یا معادل ارزشي آن به وی داده شود .این
دیدگاه قاعدة فوق را مخدوش و فاقد اعتبار جلوه ميدهد 4.به نظر ميرسد که وجه تشابه هر دو
نظریه در اطالق آن دو است.
در خصول حالت «ب» (افزایش زیادت عیني به مال غصبي توسط غاصب) نیز ذیل
ماده  314ق.م 5،به تبع مشهور فقیهان امامیه اشعار دارد در صورتي که عین [مال مادی]
اضافهشده قابل انفکاک از عین مغصوبه باشد بایستي حکم به استرداد عین به غاصب [یا
شخص ثالث] داد؛ 6استادان حقوق نیز همین عقیده را داشته و در موردی که غاصب طال را
به انگشتر بدل کرده و نگیني به آن بیفزاید ،عین افزودهشده را متعل به غاصب انگاشته اند
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 .1ر.ک :میرشکاری ،پیشین ،ل  69تا .75
...« .2در اثر نتیجه عمل غاصب ،قیمت مال مغصوب زیاد شود ،غاصب ح مطالبهی زیادی را نخواهد داشت».
 .3رشتي ،پیشین ،ل  252به بعد  -نجفي ،پیشین ،ج  ،19ل  95به بعد؛ بهرامي احمدی ،پیشین ،ل  421به بعد -حسیني،
پیشین ،ل .108
 .4خوئي ،سید ابوالقاسم ،مصباح الفقاهه (مکاسب) ،ج ( 6تقریرکننده محمدعلي توحیدی) (بيجا ،بينا ،بيتا) ،ل - 392
کاتوزیان ،پیشین ،ج  ،2ل .228
 ...« .5مگر اینکه آن زیادتي عین [مال مادی] باشد که در این صورت عین زائد متعل به خود غاصب است».
 .6نجفي ،پیشین ،ل  95به بعد  -رشتي ،پیشین ،ل  552به بعد.
 .7صفایي و رحیمي ،پیشین ،ل .30
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و چنانچه در اثر انفکاک آن ،نقصاني پدید آید ،بر عهدة غاصب خواهد بود 1،اما مادة فوق
به صورتي که امکان انفکاک نباشد اشاره ای نکرده است .بااین وجود به نظر ميرسد حکم
به شرکت مزجي میان غاصب و مالک با مباني فقهي و منط حقوقي هم خواني بیشتری
داشته باشد؛ زیرا فقها نیز قائل به ایجاد شرکت مزجي قهری میان مالک با غاصب [یا شخص
ثالث] شده اند 2.فقها از این مورد عمدتاً ذیل عنوان «حکم ما لو غصب دهنا فخلطه بمثله او
بأدون أو بأجود» بحث نموده و معتقدند که مالک با غاصب [یا شخص ثالث] حقیقتاً یا
حکماً شریک مي شوند؛ زیرا معتقدند که سبب شرکت ،یعني مزج حاصل شده است .حکم
شرکت بر آن بار مي شود؛ زیرا در تحق مزج فرقي نمي کند که مزج به صورت اختیاری
تحق یافته باشد و یا اتفاقي یا غصبي صورت گرفته باشد 3و جالب اینکه در اینجا حکم به
ذی ح بودن غاصب نموده و هیچ گونه استداللي به قاعدة «الغاصب یؤخذ بأش االحوال»
به چشم نمي خورد .نتیجه آنکه حالت اخیر و شقوق آن ،خروج تخصصي از محل بحث
داشته و به عنوان مصداقي برای جریان قاعده «یؤخذ الغاصب باش االحوال» تلقي نشده اند؛
زیرا سیاست سختگیری در جایي مصداق واقعي و ملموس مي یابد که غاصب از فایدة ناشي
از فعالیتش و ارزش افزودة مال غصبي بي بهره ماند؛ بنابراین حالت اول و شقوق آن ،محل
بحث ما است و آنچه در پي مي آید مختص تحلیل ها و جریان های رقیب مطل گرا یا
نسبي گرای ناظر به این فرض خواهد بود.

 .2نظریههای فقیهان امامیه ،اهل سنت و حقوقدانان ایرانی
از مطالعة کتب فقهي و حقوقي ،الاقل دو جریان رقیب در قبال قاعدة «الغاصب یؤخذ باش
االحوال» قابل استنباط بهنظرميرسد؛ یکي رویکردی است که اعتبار قاعدة مزبور را بهکلاي
مخدوش دانسته و عالوهبر نفي سیاست سختگیرانة قاعده ،همچنین عنصر رواني سوء و حسن
نیت را بهکلاي دخیل ندانسته است؛ رویکرد دیگر بر اعتبار و صحت این قاعده مهر تأیید زده،
اما بازهم عنصر رواني سوء و حسننیت را در سیاست سختگیرانة قاعده دخیل ندانسته است.
آنچه در پي ميآید تبیین استداللهای هر دو نظریة مزبور است.
 .1میرشکاری ،پیشین ،ل .74
 .2همان.
 .3ر.ک :نجفي ،پیشین ،ل  103تا  - 107رشتي ،پیشین ،ل  275به بعد.
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 .2-1نظریة عدم اعتبار مطلق سیاستهای سختگیرانه
برخي از فقها و حقوقدانان در گرایشي منتقدانه ،اتخاذ هرگونه سیاست سختگیرانه نسبت به
غاصب را فاقد اعتبار و مستندی موجه دانسته و جریان آن را در خصول غاصب یا شبهغاصب
عالم و با سوءنیت (عدوان) و بهویژه شبهغاصب با حسننیت (جاهل) را با مباني فقهي و منط
حقوقي منطب ندانستهاند .تا جایي که برخي از استادان فقید حقوق در دفاع از ح غاصب و
شبهغاصبِ با سوءنیت و شبهغاصبِ با حسننیت معتقدند که بایستي قانونگذار به اصالح ماده
 314ق.م پرداخته و رویة قضایي نیز به غاصب یا شبهغاصبِ با سوءنیت و شبهغاصب با حسن
نیت اجازه دهد که بر مبنای «اکل مال به باطل» یا «استفاده بدون جهت» علیه صاحب مال اقامه
1
دعوی کرده و زیادتي را که در مال غصب شده ایجاد کرده ،استرداد نماید.
وانگهي گذشت که جمهور فقیهان عامه بر این عقیدهاند که برای تحق غصب ،الاقل تحق
سه رکن شرط است )1 :تحق واقعهای مادی که از آن به استیال تعبیر ميگردد؛  )2تعدّی و
عدوان بر ح ا غیر؛  )3محل و طبیعت این عدوان که غصب را از سرقت تمیز ميدهد 2.فقیهان
در خصول اینکه مقصود از تعدّی چیست ،اختالف نظر دارند .عدهای با تفسیر درونذاتيِ آن،
تعدّی را به سوءنیت بازگردانده و معتقدند که وجود رکن رواني عمد و علم سبب تحق ضمان
ید ميگردد؛ 3ازاینرو تصوّر ضمان ید در خصول صغار و مجانین غیرممیّز معقول نخواهد
بود؛ رویکردی که از تعابیر برخي از فقیهان برجسته امامیه نیز قابل استفاده است؛ زیرا این عده
وجود تمیز و ادراک را شرط تحق ضمان ید و صدق عنوان اخذ و استیال انگاشتهاند.

4

طبیعي است که نتیجة منطقي چنین رویکردی ،الاقل امکان اتخاذ تمایز میان حسننیت و
سوءنیت را هموار ميسازد؛ زیرا بهنظر آنگاه که فقدان قصد و تمیز سبب انتفای کامل ضمان ید
ميگردد ،پس به طری اولي ،فقدان سوءنیت باید بتواند سیاست سختگیرانه علیه مستولي جاهل
 .1کاتوزیان ،پیشین ،ل .228
 .2سراج ،پیشین ،ل  .263محل عدوان در غصب ،شامل منقوالت ،منافع ،غیر منقوالت ،اختصاصات و ...ميگردد ،اما
سرقت و حرابه به اموال منقول اختصال دارد؛ وانگهي در سرقت ،عمد و استتار و ارتکاب عملیات مخفیانه شرط است ،اما
در غصب چنین نیست (سراج ،همان ،ل  269و .)270
 .3همان ،ل  268و .269
« .4و من هنا کان المتجه صحه االستدالل به علي ضمان الصغیر بل المجنون اذا لم یکن یدهما ضعیفه لعدم التمییز و الشعور».
مرتضي ،کتاب المکاسب ،چاپ اول ،ج ( ،3قم :مجمع الفکر االسالمي ،قم 1415 ،هـ.ق) .ل .181
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را منتفي ساخته یا الاقل تعدیل نماید ،بيآنکه اصل تضمین و التزام مدني او نسبت به استرداد
عین یا بدل (مثل یا قیمت) را تحتالشعاع خویش قرار دهد.
بههرروی مهمترین استداللهای پیروان نفي مطل قاعدة «اش احوال» به شرح ذیل است:

الف -عدم وجود دلیل بر اعتبار قاعده
برخي از فقهای معاصر بر این عقیدهاند که در کتاب و سنت ،هیچگونه دلیلي که داللت بر مفاد
قاعدة «الغاصب یؤخذ باش االحوال» کند وجود نداشته؛ در نتیجه قاعدة مزبور فاقد مستند بوده
و قابل استناد نیست 1.در جای دیگر این احتمال داده شده استکه مراد عُلما از قاعدة مزبور این
باشد که در صورت تلف عین ،ضمان غاصب به مثل یا قیمت عین مغصوبه تبدیل ميشود.

2

ب -اکل مال به باطل مالک
هدف از ایجاد مسئولیت مدني برای غاصب یا شبهغاصب ،جبران خسارت زیاندیده (صاحب
مال) است نه دارا کردن ناعادالنة او؛ بنابراین دارا شدن زیاندیده در این فرض ،با قاعده منع
استفاده بالجهت به معنای عام آن ناسازگار است.

3

ج -مغایرت با هدف و مقصد جعل قاعده
هدف و مقصود از جعل قاعدة «الغاصب یؤخذ باش االحوال» ،تضمین ح مالک و جلوگیری
از ایراد ضرر به وی است و این هدف زماني تأمین ميشود که جبران ضرر مالک از طری
استرداد عین مغصوبه صورت پذیرد؛ بنابراین همین مقدار که اصل مال به مالک باز گردد ،هدف
قاعدة مزبور یعني جبران ضرر مالک صورت ميپذیرد؛ پس استناد به قاعدة فوق جهت اینکه
زیادت ناشي از عمل غاصب نیز باید به مالک داده شود استنادی بيمعنا بوده و موجب ایجاد
ضرری ناروا به غاصب و انتفاعي نامشروع و بدون جهت عاید مالک ميشود و این دو امری
است که با منط قاعدة محل بحث و با منط مسئولیت مدني در تضاد کامل است.

4

 .1خوئي ،پیشین ،ل .392
 .2همان ،ل  - 139قمّى گیالنى ،ابوالقاسم بن محمدحسن ،جامع الشتات في أجوبة السؤاالت ،چاپ اول ،جلد دوم ،تهران:
مؤسسه کیهان( 1413 ،ه.ق) ،ل .260
 .3صفایي و رحیمي ،پیشین ،ل  - 3 0کاتوزیان ،پیشین ،ل .228
 .4میرشکاری ،پیشین ،ل  72و .73
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د -عدم توجه قاعده به ارزش کار
قاعدة مورد بحث فقط توجه به ارزش مال مادی غصبشده نموده است و متأسفانه هیچ ارزشي
برای عمل و فعالیت غاصب قائل نشده است 1.از سویي همانطور که اثر زیادت و منفعتي که از
عمل غاصب حاصل شده اگر منفصل باشد به غاصب باز ميگردد .در اینجا نیز زیادت ناشي از
عمل وی باید به او بازگردد؛ زیرا فرقي میان زیادت متصل ناشي از عمل و زیادت منفصله وجود
ندارد؛ وانگهي غاصب عرفاً مالک میزان مالیت عمل خویش است.

2

هو -عدوان از اسباب انتقال مال نیست
برخي بر این عقیدهاند که هیچگونه دلیلي مبني بر اینکه زیادت به صاحب مال انتقال یابد وجود
ندارد؛ زیرا صرف وجود عدوان از ناحیه غاصب ،باعث انتقال زیادتي که در مال بر اثر عمل
غاصب حادث شده ،نیست و از سویي مالْ بدون سبب قابل انتقال نیست.

3

و -عدل و انصاف مقتضی عدم مالکیت مالک بر زیادت ناشی از فعل غاصب
اعمال این قاعده به نوعي مصادرة اموال غاصب است که نیازمند دلیل ميباشد درحاليکه چنین
دلیلي وجود ندارد؛ زیرا منافع و زیادت حاصله ،شرعاً مالِ مغصوب شده و مقتضای رعایت
ح الناس این است که به غاصب بازگردد؛ چون ادلهای که در مورد غاصب وارد شده تنها
داللت بر حرمت غصب و ردّ عین مغصوبه و جبران خسارت آن دارند؛ 4بنابراین برخي معتقدند
که مقتضای عدل و انصاف را باید بین ح مالک و غاصب جمع نمود ،به این صورت که عین
مغصوبه به مالک باز گردد و معادل قیمت زیادی ناشي از عمل غاصب داده شود؛ زیرا که غصبِ
اصل عین ،موجب از بین رفتن مالیت مال غاصب نميشود.

5

 .1صفایي؛ رحیمي ،پیشین ،ل .30
 .2الدرایتي ،احمد ،مستند قانون مدني ،چاپ اول ،ج  ،3تهران :دایره المعارف حقا ،1391 ،ل .187
 .3نجفي کاشف العظاء ،عباس بن حسن بن جعفر ،الفوائد الجعفریه ،بي جا ،موسسه کاشف العظا ،بيتا ،ل.65
 .4الدرایتي ،پیشین 186،و .187
 .5سبزواری ،سید عبداالعلي ،مهذب االحکام في بیان الحالل و الحرام ،چاپ چهارم ،ج ( ،21قم :موسسه المنار1413 ،ه.ق)،
ل .334
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ط -تغییر ماهوی عین مغصوبه
این انتقاد مربوط به موردی است که عین مغصوبه بر اثر فعالیت ،اوالً تغییر شکل دهد و ثانیاً
به اندازه ای افزایش قیمت یابد که قیمت قبل آن ،عرفاً ناچیز محسوب شود ،مانند مواردی
که مجسمه سازی از سنگ مغصوب ،کاری هنری و باارزش سازد 1یا آرد را تبدیل به خمیر
نماید یا چوب را تبدیل به میز یا صندلي گران قیمت کند .در این حالت نیز اگرچه مشهور
قریب به اتفاق فقهای امامیه ،به استناد ادلهی مختلفي از جمله «الغاصب یؤخذ باش االحوال»
قائل به عدم استحقاق غاصب شده اند ،ولي برخي از فقهای امامیه نظیر شیخ طوسي در کتاب
مبسوط ،عین مغصوبه را ازآن غاصب دانسته؛ زیرا مال را بر اثر فعالیت غاصب به منزلة (در
حکم) تلفشده دانسته و مالک را ملزم به تحویل بدل نموده است 2و برخي فقهای عامه 3و
نیز برخي از حقوق دانان معاصر بر این عقیده اند که در اینجا به قاعدة مزبور نمي توان استناد
نمود و درنتیجه معتقدند که عین مغصوبه به غاصب داده ميشود و بدل (قیمت یا مثل آن)
به مالک مسترد مي گردد؛ زیرا اوالً استرداد عین مغصوبه به مالک آن عالوه بر اینکه ضرر
قابل مالحظه ای به غاصب ميزند ،همچنین موجب دارا شدن ناعادالنه مالک نیز مي گردد.

4

ثانیاً این فرض را مي توان در حکم تلف دانست؛ 5یعني وقتي عین با عمل غاصب تغییر یابد،
باید آن را حکماً تلف شده دانست؛ 6بنابراین عین مغصوبه را باید به غاصب داد و مالک ملزم
به پذیرش بدل آن (مثل یا قیمت) است؛ بنابراین اجرای قاعده «الغاصب یؤخذ باش االحوال»
فاقد مجرا مي باشد.

7

 .1صفایي و رحیمي ،پیشین ،ل .31
 .2عاملي کرکي ،علي بن حسین (محق ثاني) ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،چاپ دوم ،ج  ،6قم :موسسه آن البیت (ع)،
(1414ه.ق) ،ل .293
 .3هدایه في شرح بدایه المبتدی ،ج  ،4ل  15به نقل از :میرشکاری ،پیشین ،ل .73
 .4صفایي و رحیمي ،پیشین ،ل  - 31کاتوزیان ،پیشین ،ل .175/205
 .5صفایي و رحیمي ،پیشین ،ل . 30
 .6میرشکاری ،پیشین ،ل .73
 .7ر.ک :درایتي ،پیشین ،ل  151تا .219
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 .2-2نظریه اعتبار مطلق سیاستهای سختگیرانه
مشهور فقیهان امامیه 1و به تبع آنها برخي از حقوق دانان 2و قانون مدني (م  )314و نیز برخي
آرا موجود در رویة قضایي ایران 3،در جایي که عمل غاصب موجب افزایش ارزش عین
مغصوبه مي شود بر این عقیده اند که عین مغصوبه و ارزش افزودة آن به مالک مسترد مي شود
و غاصب هیچ گونه حقي ندارد .این گروه ادله ای را ذکر مي کنند که همگي مؤید و دلیلي
بر صحت و پذیرش قاعدة «الغاصب یؤخذ باش االحوال» بوده و بیانگر نوعي سیاست گذاری
از جانب شارع مبني بر اعمال حداکثر سختگیری بر فرد غاصب است .قائلین به این نظریه
بر این عقیده اند که قاعده فوق اطالق داشته و غاصب ،مفرد مُحلاي (زینت داده شده) به الف
و المِ جنس بوده 4و داللت بر طبیعت استیالی ناروا بر مال غیر دارد؛ در نتیجه در هرجایي
که استیال یا تصرف بدون مجوز قانوني بر مال غیر صورت پذیرد ،اعمال مي شود ،خواه
مستولي یا متصراف ،غاصب یا شبه غاصب با سوءنیت و عالم (عدوان) باشد و خواه
شبه غاصب با حسن نیت (جاهل).
در فقه عامه نیز رویکرد غالبي که کامالً عینيگرا و مادیگراست ،از رکن دوم غصب یعني
عنصر تعدّی و عدوان ،تفسیری نوعي ارائه داده و فقدان مجوز قانوني یا شرعي را سبب صدق
تعدّی ميداند ،خواه شخص مستولي ،واجد تمیز باشد یا فاقد آن و خواه ممیّز با حسننیت باشد
یا با سوءنیت .این عده با تمیز «عدوان» مدني از همتای کیفری خود ،صدق عنوان تعدّی و عدوان
را استیال به «غیرح » انگاشته و بر این عقیدهاند که فقدان عنصر رواني سوءنیت یا تمیز ،صرفاً
سبب عدم ارتکاب گناه و عدم عقاب اخروی ميگردد ،بيآنکه اصل ضمان را مخدوش سازد.
درحاليکه وجود سوءنیت هر دو اثر وضعي (ضمان مدني) و تکلیفي (گناه و عقاب اخروی) را

 .1نجفي ،پیشین ،ل  95به بعد  -رشتي ،پیشین ،ل  252به بعد  -سبزواری ،محمد ،کفایةاالحکام ،چاپ اول ،ج  ،2اصفهان:
انتشارات مهدوی ،بيتا ،ل  - 649حلي ،یحیي بن سعید ،الجامع للشرایع ،چاپ اول قم ،مؤسسه سید الشهداء العلمیه1405 ،
(ه.ق) ،ل - 347عاملي کرکي ،پیشین ،ل .293
 .2بهرامي احمدی ،پیشین ،ل  421به بعد.
 .3حسیني ،پیشین ،ل .108
 .4خراساني ،محمدکاظم ،کفایه االصول ،تحقی و تعلی  :عباسعلي زارعي سبزواری ،چاپ ششم ،ج  ،2قم ،مؤسسه نشر
اسالمي( 1430 ،ه.ق) ،صص  206و  - 207حسن الجواهری ،القواعد االصولیه ،چاپ اول ،ج  ،2بیروت-لبنان ،العارف
للمطبوعات( 1431 ،ه.ق) ،ل  239تا .241

200

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،دوره نهم ،شماره سیوسوم ،زمستان 1399

رهآورد خویش دارد 1.بر همین پایه است که قانونگذار مصری در ماده  965ق.م .جدید مصر
با رویکردی کامالً عیني ،مادی و موضوعي ،استیال بر مال غیر از روی حسننیت را سبب انتفای
ضمان نميداند ،مگر آنکه جهل و حسننیت ناشي از خطای فاحش (خطاء جسیم) باشد که در
2
این صورت ،آثار متصراف با سوءنیت در موردش جاری خواهد شد.
مهمترین استداللهای این گروه که طرفدار اعتبار مطل قاعدة «اش احوال»اند ،از قرار
ذیل است:

الف -حدیث لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
مهمترین دلیل این دیدگاه ،روایت « لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَ ٌّ » است 3،روایتي معروف که مستند
فقها در کتب مختلف فقهي در طول تاریخ فقه امامیه واقع شده و این روایت ،دو گونه معنا شده
است« :ریشه ظالم حقي ندارد» 4یا «ریشه درخت ظالم ،ذیح نیست» 5.مورد روایت نیز در
خصول سؤالي است که از امام (ع) شده ،پیرامون اینکه اگر درختي در زمین غصبي بروید،
صاحب زمین باید چه کند؟ امام علي (ع) در پاسخ فرمودهاند :ریشة (درخت) ظالم ،حقي ندارد
و در نتیجه درخت را قطع نمایید (ببرید) .محق رشتي بر این عقیده است که مورد روایت
(درخت کاشتهشده در زمین غصبي) ،مخصِّص آن نیست ،بلکه امام (ع) با این تعلیل در مقام
بیان یک قاعدة کلي هستند ،مبني بر اینکه فرد ظالم (غاصب) مالک منفعت عملي که همراه با
عدوان و سوءنیت انجام داده نميشود و اصطالح «عِرق» نیز کنایه از هر چیزی است که
بهصورت عدوان در ملک دیگری توسط ظالم (غاصب) حادث ميشود؛ 6بنابراین نسبت به اموال
غاصب ظالم ،احترام و ضماني وجود ندارد .در نتیجه روایت مزبور در مقام بیان یک قاعدة کلي
است به این مضمون که «میان عمل عدواني و با سوءنیت و استحقاق عامل آن (ظالم غاصب)،
 .1سراج ،پیشین ،ل .269
 .2همان؛ السنهوری ،عبدالرزاق احمد ،الوسیط في شرح قانون المدني الجدید ،ج  ،9بیروت :داراحیاء التراث العربي1995 ،
(م) ،ل .863
 .3حرا عاملي ،محمدبن حسن ،وسائل الشیعه ،چاپ اول ،ج ( ،25قم :موسسه آل البیت (ع)1409 ،ه.ق) .ل 388؛ زحیلي،
پیشین ،ل .195
 .4بهرامي احمدی ،پیشین ،ل .422
 .5محق داماد ،سید مصطفي ،ایقاع اخذ به شفعه ،چاپ اول( ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمي1426 ،ه.ق) .ل 254
 .6رشتي ،پیشین ،ل .254

نگرشی انتقادی به سیاست سختگیرانه نهاد غصب و لزوم درجهبندی مسئولیت...

201

نفي عالقه شده یعني عامل عدواني بههیچوجه مستح استفاده از اثر و مزایای عملش نميباشد
و این مساوی با سلب حقوق از عمل ناشي از عدوان و سوءنیت است» 1و امام (ع) با این روایت،
ح عامل ظالم را کالعدم دانسته و وی را بهمنزلهی فردی اجنبي (بیگانه) انگاشته که هیچگونه
کاری نکرده و گویا فرض قانوني را بر این گذارده که آن زیادتي که در عین مغصوبه ایجاد
شده است از جانب خداوند بوده بدون اینکه عامل ظالم در آن نقشي داشته باشد 2.با وجود چنین
روایتي جای تعجب است که برخي از قائلین به نظریة بطالن قاعده ،معتقدند که روایات بابِ
غصبْ تنها داللت بر حکم تکلیفي حرمت آن و رد عین یا بدلش دارد .با این وجود با استداللي
که پیرامون روایت «ال ح لعرق الظالم» مطرح شد ،فساد آن مدعا مشخص ميشود.

ب -عدم احترام عمل غاصب
در اندیشة محق رشتي ،قاعدهای در فقه وجود دارد مبني بر اینکه اگر عملي بدون درخواست
یا بدون اذن صورت گیرد ،لغو و بيفایده (هدر) است؛ بنابراین هنگاميکه غاصب بدون اذن
صاحب مال ،روی عین مغصوبه عملي انجام دهد که ارزش آن را باال برد ،چون بدون اذن مالک
چنین کرده ،احترام و حرمت عمل خویش را سلب نموده 3و مستح اجرتي بابت عملش نیست؛
زیرا وی در ملک دیگری فعالیت کرده نه در ملک خویش و از سویي اجرت گرفتن [غالباً]
مختص اعمالي است که همراه با اذن ،اجازه ،امر ،عقد یا ...صورت گیرد که نحوهای تواف در
آنها وجود دارد؛ درحاليکه عمل غاصب مصداق هیچیک از اینها نیست ،پس وی مستح
دریافت اجرت یا مابازائي نميباشد؛ چون عملش بدون اذن است احترام و حرمتي ندارد و طبیعتاً
سلب احترام از عمل موجب ميشود که آن عمل ،کالعدم محسوب شده و در نتیجه اثری بر آن
بار نشود؛ 4پس اینکه در اثر عمل غاصبْ عین مغصوبه ازدیاد قیمت یافته ،امری غیرمحترم بوده
و اثری بر آن بار نميگردد 5.وانگهي برای عمل حرام ،هیچگونه اجرتي وجود ندارد 6.همچنین
 .1همان.
 .2همان ،صص  254و .255
 .3رشتي ،پیشین ،ل .252
-4همان ،ل .253
 -5طباطبائي یزدی ،سید محمدکاظم ،حاشیة المکاسب ،تحقی  :شیخ عباس محمد آل سباع القطیفي ،چاپ دوم ،ج  ،1قم:
مؤسسه طیبه الحیاء التراث( 1429 ،ه.ق) ،ل 180؛ الدرایتي ،پیشین ،ل .83
-6سبزواری ،پیشین ،ل .343
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برخي بر این مطلب استدالل کردهاند که زیاده در مال غیر حاصل شده نه در مال غاصب ،پس
وی هیچگونه استحقاقي ندارد؛ زیرا ،زیاده تابع اصل است.

1

ج -قاعدة اقدام
اقدام یکي از قواعد فقهي مورد استناد فقها امامیه است که گاه موجب ضمان است و گاه دیگر
مسقط آن محسوب ميشود .اقدام بر دو گونه قابل تصویر است :گاه ،اقدام به ضرر و گاهي
اقدام به ضمان 2.آنچه اکنون محل بحث ماست ،اقدام بهعنوان مُسقط ضمان صاحب مال نسبت
به عمل غاصب است؛ زیرا غاصب با عمل خویش ،احترام عملش را از بین برده و به ضرر خویش
اقدام نموده است و به عبارتي ،وی مرتکب تقصیر و تعدّی شده و به دلیل وجود این تجاوز در
مال غیر ،عملي که انجام داده ارزشي ندارد و در واقع به ضرر خویش اقدام نموده است 3.عالوه
براین وی اقدام به عمل حرام (تصرف در مال غیر) نموده وبه عمل حرام اجرتي تعل نميگیرد؛
بنابراین به دلیل اقدام وی به ضررش ،ضماني برعهدة صاحب مال در مقابل غاصب وجود ندارد.

 .3نظریه برگزیده؛ رویکردی میانه و تعدیلیافته بر پایة درجهبندی مسئولیت
اینک که با مباني استداللي دو رویکرد معارض و رقیب در خصول اعتبارسنجي سیاست
سختگیرانه در تصرفات غیرقانوني (ضمان ید) آشنا شدیم بایسته است که به تبیین نظریه
برگزیدة خود که قائل به تفکیک میان حکم مسئله در فرض وجود یا فقدان عنصر درونذاتي و
رواني سوءنیت است ،بپردازیم .گفتني است که شیوة نگارنده در تبیین نظریة مختار و مباني آن،
از رهگذر نقد مباني استداللي دیدگاههای پیشگفته و طرح تفسیری متفاوت از ادلة متنوع
شرعي است.

 .3-1مطالعه تحلیلی–انتقادی جریانهای معارض؛ در مسیر تبیین تفسیری متفاوت
از ادله
 .1وجداني فخر ،قدرتاهلل ،الجواهر الفخریه في شرح الروضه البهیّه ،چاپ پنجم ،ج  ،13قم ،سماء قلم ،1391 ،ل .559
 .2ر.ک :سبحاني ،جعفر ،ایضاحات السنیة للقواعدالفقهیه ،ج  ،1قم :مؤسسه امام صادق (ع)( 1435 ،ه.ق) ،ل  354به بعد؛
مصطفوی ،محمدکاظم ،القواعد (مائه قاعده فقهیه معني و مدرکا و مورداً) ،چاپ نهم ،قم :مؤسسه نشر اسالمي( 1434 ،ه.ق)،
ل  57به بعد.
 .3درایتي ،پیشین ،ل  151تا 219؛ سبزواری ،پیشین ،ل .651
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 .3-1-1نقد اهمّ ادله نظریة عدم اعتبار مطلق سیاستهای سختگیرانه؛ گامی
بهسوی شناسایی خسارت یا غرامت تنبیهی در حقوق اسالم
همانگونهکه پیشتر گفتیم مهمترین دلیل نظریة عدم اعتبار مطل سیاستهای سخت گیرانه
از منظر حقوقدانان ،دارا شدن ناعادالنه صاحب مال بوده که آن را با اصل جبران کامل
خسارت و اصل منع استفاده بالجهت (به معنای عام) که از اصول بنیادین مسئولیت مدني
است ،در تضاد دیده و در نتیجه حکم به بطالن قاعده دادهاند .در نقد این دلیل ميتوان گفت:
این زاویه از دید گرچه در حقوق مسئولیت مدنيِ نوین ،دیدگاهي پسندیده و قابل پذیرش
باشد ،اما در ماهیت غصب و شبهغصب همراه با سوءنیت ،به دلیل وجود عنصر عدوان از یک
سو و اهمیت شارع به حفظ اموال مردم که روایات عدیده حکایت از آن دارد و مقصدی از
مقاصد شریعت محسوب شده از سوی دیگر ،ناگزیر باید قائل به ماهیت مختلط این دو نهاد
حقوقي شد ،ماهیتي مرکب از جنبة مدني و جنبة تنبیهي یا الاقل شبهکیفری قضیه .همین
اختالط در ماهیت ،بالتبع آثار مدني و شبهکیفری را نیز به دنبال خواهد داشت و این خود
نمونهای بارز از اختالط مسئولیت مدني و کیفری در سیستم حقوق اسالم است .پس چه اشکال
دارد که ضمان مدني غاصب یا شبهغاصبِ با سوءنیت را به معنای مسئولیت مدني او در ردّ
عین یا بدل آن بدانیم و ضمان شبهکیفری آن دو را در محرومیت از زیادة ناشي از عملش در
عین مغصوبه محسوب نماییم .البته واض است که چنین کیفری جنبة خصوصي داشته و با
هدف بازدارندگي مي باشد و از این رو ،تعزیر مالي نیست که به دولت (حاکم) داده شود،
بلکه هدف اصیل ،بازدارندگي و تنبیه مضاعف غاصب است که با تحلیل اقتصادی مسئولیت
1
مدني که هدف اولیهاش بازدارندگي است نیز سازگار مينماید.
بهنظر ميرسد که با چنین تفسیری ،ایرادِ دارا شدن ناعادالنة صاحب مال نسبت به زیادة ناشي
از عمل غاصب یا شبهغاصبِ با سوءنیت ،ایرادی صحی به نظر نميرسد؛ چه این ایراد از منظر
قواعد محض مسئولیت مدني ناشي شده و حال آنکه بهنظر ميرسد غصب همراه با عدوان ماهیتي
مرکب و مختلط داشته باشد؛ زیرا محرومیت غاصب از زیادة ناشي از عملش به نوعي مسئولیت
شبهکیفری و غرامت ناشي از عنصر سوءنیت و عدوان اوست که نقشي بازدارنده دارد.

 .1کریمي ،عباس و علیرضا آبین و خدیجه شیرواني ،نظریه عمومي عدالت در علم حقوق ،چاپ اول ،تهران :انتشارات
دادگستر ،1396 ،ل  110تا .112
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نگارندگانْ نمونة جالب دیگری نیز از این نوع اختالط ماهیات مدني و کیفری در حقوق اسالم
یافتهاند .امیرالمؤمنین (ع) نیز در مواردی که ایراد خسارت همراه با عنصر رواني و درونذاتي
سوءنیت بوده ،عالوه بر جبران زیان ،نوعي مجازات تعزیری و تنبیهي برای زیانزننده پیشبیني
کرده و ميفرمایند« :هر کس حیواني را بیهوده بکشد یا درختي را (بیهوده) قطع کرده یا زراعتي
را از بین ببرد یا خانهای را تخریب کند یا چاه آب یا نهری را از کار بیاندازد ،ملزم است که
قیمت (یعني خسارت) آنچه را که از بین برده بپردازد و (اگر از روی سوءنیت و عمد ایراد
خسارت کرده باشد عالوه بر جبران خسارت) از باب تنبیه چند ضربه تازیانه نیز ميخورد ،اما
اگر بدون سوءنیت و در اثر بياحتیاطي خسارت وارد کرده باشد ،تنها ملزم به جبران خسارت
است بدون آنکه (مسئولیت کیفری اعم از) حبس و تنبیه داشته باشد و اگر به حیواني آسیب
رسانده باشد باید نقص بهای آن را بپردازد» 1.بهنظرميرسدکه در این روایت به خوبي میان دو
مقولة جرم مدني و شبهجرم مدني تفکیک شده است .در مواردی که جرم مدني رخ داده و فرد
با سوءنیت اقدام به ایراد خسارت نموده ،عالوه بر مسئولیت مدني همچنین مسئولیت کیفری (و
شاید شبهکیفری از باب خسارت تنبیهي) نیز برای شخص زیانزننده پیشبیني شده است ،اما در
مواردی که شبهجرم مدني رخ داده و فرد بدون سوءنیت و در اثر بياحتیاطي (به معنای عام)
ایراد خسارت کرده باشد تنها ملزم به جبران خسارت است.
وانگهي ،در جایي که عین مغصوبه تغییر ماهوی و افزایش ارزش زیاد و معتنابه مالي در اثر
فعالیت غاصب پیدا کند ،مانند تبدیل تکه سنگ غصبي به تندیسي باارزش ،در این موارد پارهای
از حقوقدانان قائل به تلف حکمي عین مغصوبه شده و صاحب مال را ملزم به پذیرش بدل
کردهاند؛ زیرا موجب دارا شدن ناعادالنه صاحب مال ميشود .بهنظرميرسدکه این استدالل نیز
با توجه به دید تکبعدی ناشي از مسئولیت مدني مطرح شده و حال آنکه ماهیت غصب و شبه
غصبِ با سوءنیت ،ماهیات و اعتباراتي مرکاب بوده و ردّ تندیس ساختهشده به صاحب مال،
نوعي مجازات شبه تعزیری و بازدارنده علیه غاصب بوده که با هدف حفظ اموال مردم
ازایندست حوادث و حفظ نظام معاش مردم ميباشد .عالوهبراین ،بهنظرميرسدکه روایت «ال
 .1عن امیرالمؤمنین علي علیهالسالم :اناه قضي في من قتل دابه عبثاً أَو قطع شجراً أَو افسد زرعاً أَو هدم بیتاً أَو عور بئراً أَو نهراً،
ان یغرم قیمه ما استهلک و افسد و یضرب جلدات نکاالً و ان اخطا و لم یتعمد ذلک فعلیه الغرم و ال حبس علیه و ال ادب و
ما اصاب من بهیمه فعلیه ما نقص من ثمنه» .نوری ،میرزاحسین ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،چاپ اول ،ج ،17
بیروت :مؤسسه آلالبیت( 1408 ،ه.ق) ،ل  ،95ح .6-20842

نگرشی انتقادی به سیاست سختگیرانه نهاد غصب و لزوم درجهبندی مسئولیت...

205

ح لعرق الظالم» 1نیز بهدرستي بیانگر سیاستگذاری شارع دراین زمینه است .چه صدق عنوان
ظلم -که جزء مستقالت عقلي است -عقالً و عرفاً متفرع بر وجود عنصر درونذاتي عدوان و
سوءنیت در زیانزننده است.
درنتیجه به نظر ميرسد که اعمال قاعدة «الغاصب یؤخذ باش االحوال» بیانگر جنبه تنبیهي،
بازدارنده و شبهکیفری است که غالباً معیار اجرای آن ،وجود عنصر عدوان و سوءنیت است؛
پس در مورد غاصب یا شبهغاصبِ با سوءنیت هم مسئولیت مدني و هم مسئولیت شبهکیفری

(اش احوال) جریان دارد .در حقوق سایر کشورها نظیر انگلیس یا ایاالتمتحده نیز تأسیسي
مشابه با عنوان غرامت تنبیهي به چشم ميخورد که غالباً ناظر به مواردی است که شخص با سوء
نیت و عمد خسارتي به بار آورده یا حتي مواردی که پزشک یا وکیل دادگستری مرتکب خطای
شغلي و حرفهای ميشود و هدف آن اعمال مجازات کیفری بیش از مسئولیت مدنيِ فاعل زیان
2

به جهت بازدارندگي جامعه از چنین اعمالي است.
توضی آنکه یکي از روشهای تفسیر متون ،تفسیر زمینه گراست .بر پایه این شیوه از
تفسیر ،متن بهمثابه مظروفي است که در ظرفي خال تولید شده و راز فهم آن متن ،شناخت
ظرف محیطي ،فرهنگي و تولید آن مظروف (متن) است 3.به تعبیر یکي از اساتید فقید حقوق،
مطالعة تاریخي ،رازهای نهفته را بیش از تعقال ميگشاید و مفاهیم و اهداف از تأسیس آنها
را روشني ميبخشد.

4

-1حرا عاملي ،پیشین ،ل .388
2. Paul, C. Nelson, “Punishment for Profit: An Examination of the Punitive Damage
Award in Strict Liability”, The Forum (A.B.A.), vol. 18, No. 3, 1983, p.377-394.
 .3ر.ک :نوبهار ،رحیم ،اصول فقه :مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن ،تهران ،نشر میزان ،1395 ،ل  27به بعد  -عابدی
سرآسیا ،علیرضا ،هرمنوتیک و اصول فقه (درآمدی بر قصدیگرایي) ،چاپ اول ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمي آستان
قدس رضوی ،1396 ،ل  369تا  - 392آبین ،علیرضا ،درآمدی بر روششناسي حقوقي استاد دکتر جعفری لنگرودی،

تهران ،گنج دانش ،1398 ،ل  117به بعد  -رباني ،محمدحسن ،مکاتب فقهي :بررسي و تحلیل مکاتب فقهي شیعه از عصر
غیبت تا دوره معاصر ،مشهد ،دانشگاه علوم اسالمي رضوی ،1395 ،ل  196و  - 197اکبرنژاد ،محمدتقي ،منط تفسیر متن،
چاپ دوم ،قم ،انتشارات دارالفکر 316 ،1395 ،به بعد (ارتکازات طرفین و آسیبشناسي آن).
And see for example: c.f.nelson.caleb. “what is textualism?” Virginia law review, Vol.
19. 2005. p. 347.
 .4کاتوزیان ،ناصر ،شیوه تجربي تحقی در حقوق ،چاپ اول ،تهران ،شرکت سهامي انتشار ،1389 ،ل .67
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بنابراین بهنظر ميرسد که برای فهم درست متون روایي ناظر به نهاد غصب ،باید شرایط
صدور آن را لحاظ داشت تا تفسیری مجرد از شرایط ارائه ندهیم 1.این نصول در فضایي تولید
شدهاند که حکومت از حیث سازمان حاکمیتي ضعیف بوده و فاقد سازمانهای تقنیني ،اداری-
اجرایي و قضایي منسجم ،منفک و نظاممند به شکل مرسوم امروزی بوده است تا جایي که
بسیاری از فعالیتهایي که امروزه مربوط به بخش عمومي و حاکمیتي است ،عمدتاً (نه کامالً)
در اختیار بخش خصوصي بوده است ،نظیر قضاوت 2.در چنین فضایي به نظرميرسدکه کنترل
مقولة تصرف در مال غیر بسیار دشوار باشد ،بهویژه در اموال غیرمنقول که بیشترین توجه غاصبین
را به خود معطوف داشته بود؛ 3زیرا به جهت ضعف سازمانهای حاکمیتي و نبود نظامهای
منسجم ثبتي در آن دوران ،بسیاری از زورگویان ،با دستوپا کردن امارة ید؛ یعني صِرف
تصرف در مال یا ملک غیر ،آنها را تصاحب ميکردند .در چنین فضایي بيگمان حکومتِ
فاقد ساختار قدرتمند ،از راه ایجاد ضمانت اجراهای قوی و خشنتر ميکوشد (حتي در حوزه
حقوق خصوصي) بازدارندگي را به جبران اضافه کند؛ بنابراین طبیعي است که روایتي از
امیرالمؤمنین علي (ع) آنهم در دورهة حکومتداری ایشان ،نظیر «الحجر المغصوب (او
الغصیب) في الدار رهن علي خرابها»( 4اگر سنگ غصبي در خانهای به کار رود ،باید آن خانه
تخریب شود تا سنگ به صاحبش بازگردد)؛ در آن فضا تولید شود تا با ارعاب بیشتر ،ضعف
سازمان حاکمیتي (که اجتنابناپذیر بود) جبران گردد؛ بنابراین ،هدف از سختگیری زیاد،
عالوه بر اعادة وضع ساب (هدف مدني) ارعاب و تنبیه و بازدارندگي هم بوده است (هدف شبه
کیفری) .همچنین ،روایت دیگری از امام علي (ع) که در گذشته بیان کردیم و در آن ،بهخوبي
میان دو مقولة جرم مدني و شبهجرم مدني تفکیک شده بود را نیز باید در همان شرایط حاکمیتي
تحلیل نمود .بهویژه آنکه در گذشته ،شیوة مرسوم حکومتها برای ایجاد اطاعتپذیری و
 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،رنسانس فلسفه (روش تحقی عمومي) ،چاپ دوم ،تهران ،گنج دانش ،1398 ،ل ،105
ش  196و ل  ،107پانوشت .1
 .2جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،اندیشه و ارتقاء (یکصد و یک مقاله در علم ماهیت شناسي حقوقي) ،تهران ،گنج دانش،
 ،1387ش  23و  - 24و نیز ر.ک :همو ،علم حقوق درگذر تاریخ ،تهران ،گنج دانش ،1387 ،ل  21به بعد 29 ،به بعد و
 35به بعد  -همو ،رنسانس فلسفه ،پیشین ،ج  ،3ش  231و  327به بعد.
 .3نهادهای فضولي و عقد اکراهي نیز از منظری ،ریشه در همان ضعف سازمان اداری دارند .جعفری لنگرودی ،محمدجعفر،
اندیشه و ارتقاء (یکصد و یک مقاله در علم ماهیتشناسي حقوقي) ،تهران ،گنج دانش ،1387 ،ل  9تا .11
 .4وَ قَالَ (علیهالسالم) :الْحَجَرُ الْغَصِیبُ فِي الدَّارِ ،رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا (حکمت  240از نهجالبالغه).
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سرپوش نهادن یا جبران ضعف اجتنابناپذیر سازمانهای حاکمیتي آنها ،شیوه ایجاد حساسیت
در مخاطب ،ترس و تسلیم (منفي یا مثبت) بوده است.

1

جالب اینکه برخي پیشکسوتان حقوق و تاریخ حقوق نیز معتقدند که در گذشته نهاد
غصب ماهیتي کیفری داشته و از این حیث با شبهغصب متفاوت بوده است .این استاد حقوق
در دیدگاهي منحصربهفرد معتقد است که غصب ،در تاریخ حقوق اسالم به ویژه صدر اسالم
که موطن اولیه نصول دیني بوده ،ماهیتي جزایي داشته؛ بدین معنا که غصب را جرم انگاری
کرده بودند و مجازاتش مجموع دو امر بود ،)1( :تعزیر و ( ،)2شدت عمل در استرداد عین
مغصوبه و شدت عمل در ضمان مالي غاصب .فلسفه این شدت عمل در نگاه او ،جلوگیری
از زیاده خواهي غریزی و غالبي مردم در دست اندازی به اموال سایرین است .وی تصری
مي کند که در همان دوران ،مقنن بین غصب حقیقي (همراه با سوءنیت متصرف است) با
غصب حکمي (تصرف همراه با سوءنیت و عمد نیست) تمایز داده و حتي نویسندگان
دوره های کهن فقهي نیز تصریحي به یکسان انگاری و تساوی کامل و مطل غصب حقیقي
و حکمي از حیث آثار نکرده؛ بلکه (بر حسب همان ارتکاز وجود فرق بین این دو نهاد)
موضوع را به سکوت گذاشته اند .متأسفانه در دوره های بعدی تاریخ حقوق اسالم ،رفته رفته
این تمایز به دست فراموشي سپرده شد و در کتب فقهي انعکاس ویژه ای نیافت؛ چه یکي از
آسیب های موجود در فقه مرسوم ،ضعف یا فقدان مطالعات تاریخ حقوق است 2.این عدم
توجه تاریخي در سال  1307خورشیدی وارد قانون مدني ایران نیز گردید و قانون گذار
ایراني در رویکردی ابداعي در مواد  308و  311ق.م اگرچه اثر تعزیری غصب را حذف
نمود ،اما ابداعاً آثار حقوقي مترتب بر غصب حقیقي و حکمي را مطلقاً یکسان انگاشت و
بالمالزمه ،اعمال سیاست های سخت گیرانه و شدت عمل در ضمان مالي غاصب را که رنگ
جزایي خفیفي دارد را تجویز نمود.

3

 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،رنسانس فلسفه ،پیشین ،ج  ،3ل  231و  327به بعد.
 .2جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،وسیط در ترمینولوژی حقوق ،چاپ پنجم ،تهران ،گنج دانش ،1398 ،ذیل واژه فقه.
 .3این استاد حقوق دو راهحل برای خالصي از اعمال ناعادالنه شدت عمل علیه غاصب حکمي پیشنهاد ميدهد ( )1نخست
آنکه ماده  311ق.م چنانکه از ظاهرش برميآید اختصال به غاصب با سوءنیت یابد؛ ( )2دوم اینکه ذیل ماده  308ق.م
(غصب حکمي را همانند غصب حقیقي دانسته) را وارد مورد اغلب تلقي کرده و با استمداد از این فن تفسیری ،آن مقدار از
مسئولیت غاصب که طعم جزایي و شدت عمل دارد را محصور به غاصب حقیقي بدانیم و سرایت به مورد غصب حکمي
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بهنظر ميرسد چنین دیدگاهي نیز ميتواند الاقل مؤیّدی مناسب در راستای شناسایي
رگههایي از پذیرش خسارت تنبیهي در حقوق اسالم باشد؛ بنابراین این تصور را باید از ذهن
زدود که ماهیت غصب یا شبهغصب همراه با سوءنیت ماهیتي صرفاً مدني است؛ بلکه حسب
تحقی  ،ماهیت مزبور(حتي اگر ماهیتي مختص سیستم حقوق اسالم باشد) مرکاب از جنبه مدني
و شبهکیفری بوده که بالتبع آثار مدني و شبهکیفری (تنبیهي-بازدارندهی مضاعف) را نیز به
همراه خواهد داشت.
بههرروی تحلیلهای برگزیده در راستای اثبات پیشینة خسارت تنبیهي در حقوق اسالم،
اگرچه ممکن است عاری از نقد نباشد ،اما ميتواند روزنهای (هرچند کوچک) بهسوی شناخت
دقی تر نصول و تفسیر پویای آن با در نظر گرفتن فضای حقوق جدید بگشاید ،یا دستکم
شرایط تأمل بیشتر را فراهم آورد.

 .3-1-2نقد اهم ادلة نظریة اعتبار مطلق سیاستهای سختگیرانه
همانگونهکه پیشتر گذشت عمدة مبنای استداللي این نظریه ،روایت «ال ح لعرق الظالم»
است 1،روایتي که بهنظرميرسدکه بهدرستي بیانگر سیاست شارع در اعمال مجازات شبهکیفری،
تنبیهي ،بازدارنده و شبهتعزیری عالوه بر مسئولیت مدني در خصول متصرف بدون مجوز در
مال غیر است و همین امر قاعده «الغاصب یوخذ باش االحوال» را که وسیلهای جهت نیل به این
اهداف است را تأیید مينماید .با وجود این اگر بخواهیم قاعدة مزبور را در تمامي مصادی
قاعدة ضمان ید اعم از غصب و شبهغصبِ با سوءنیت و شبهغصبِ با حسننیت اجرا کنیم ،امری
است که نهتنها عقل سلیم ،منط عرفي و حقوقي نميپذیرد ،همچنین با اهداف شارع و عدالت
و انصاف نیز سر سازگاری ندارد؛ چه آنکه درنگي در الفاظ روایت و بهویژه قید «ظلم» در آن
ظهور در احترازیت و تأسیسي بودن دارد (نه توضیحیت) و بیانگر این حقیقت است که علت
منحصرهی عدم حقانیت ظالم نسبت به ماحصل عملش ،وجود عنصر «ظلم» در اوست و این
عنصر به معنای عدوان و به تعبیری سوءنیت است .پس بهنظرميرسدکه روایت مزبور ،دالا بر
اعمال سختگیری (اش احوال) بر غاصب و شبهغاصب با سوءنیت بوده و اشاره به مسئولیت
ندهیم .ر.ک :جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،تاریخ حقوق ایران (از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه) ،تهران ،انتشارات
کانون معرفت ،بيتا) ،صص  336و  ،337ش  611تا  614و نیز ر :..صص  313و  ،314ش  559و .560
 .1حر عاملي ،پیشین ،ج  ،25ل .388
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مضاعف آنها عالوه بر مسئولیت مدني دارد؛ بنابراین به نظر ميرسد متصرف یا شبهغاصبِ با
حسننیت ،خروج تخصصي از این روایت داشته و بالطبع اعمال سختگیری «اش االحوال» در
مورد او بيوجه مينماید؛ پس وی تنها متعهد به ردّ عین بوده و مستح دریافت معادل ارزش
ناشي از عملش است .در مورد دو دلیل دیگر این نظریه؛ یعني عدم حرمت عمل غاصب و اقدام
وی ،ميتوان این دو دلیل را در یک راستا دانست و هر دو را فرع بر وجود علم و آگاهي غصب
یا شبهغاصب به تصرف بدون مجوزشان در مال غیر بدانیم؛ به بیاني دیگر این دو دلیل را نیز
بایستي فرع بر وجود عنصر عدوان و سوءنیت صحی دانسته و شبهغاصب با حسننیت را به
استناد خروج تخصصي از حیطه این ادله خارج بدانیم؛ بنابراین در مورد غاصب یا شبهغاصب با
سوءنیت عالوه بر مسئولیت مدني ،مسئولیت مضاعف «اش االحوال» هم اعمال ميشود چه آنکه
اجرای مسئولیت کیفری یا شبهکیفری (غالباً) فرع بر وجود عنصر و رکن معنوی یعني سوءنیت
است و چون این عنصر در مورد شبهغاصب با حسننیت موجود نیست ،وی تنها مسئولیت مدني
دارد .وانگهي از روایاتي که داللت بر ردّ عین مغصوب به مالکش دارند و تحت عنوان
«المغصوب مردود» 1به کار رفتهاند نیز ميتوان در مورد شبهغاصبِ با حسننیت (جاهل) تفسیری
متفاوت ارائه داد و آن را ناظر به ردّ مثل یا مبلغ اسمي و معادل عین مغصوب در هنگام غصب
دانست؛ بدین معنا که مال غصبي که در اثر فعالیت شبهغاصب با حسننیت افزایش ارزش پیدا
کرده و این زیادتي قابل انفصال از آن نیست را به او داده و در مقابل وی را ملتزم به دادن مثل
یا مبلغ اسمي و معادل عین مغصوب در هنگام غصب به مالک اصلي ميکنیم .وانگهي
بهنظرميرسد که حدیث «علي الید ما اخذت حتي تودیه» 2نیز عالوه بر ایرادی سندی ،از حیث
محتوایي ،همانطور که برخي فقهای معاصر متذکر شدهاند ،قید اخذ منصرف به تصراف همراه
3
با قهر و غلبه و عدوان است ،نه مطل استیال.

 .3-2جمعبندی از نظریة برگزیده؛ «نظریة تعدیلیافته یا میانه»

 .1حر عاملي ،پیشین ،ج  ،9ل  524و ج  ،25ل .386
 .2احسایى ،ابن ابى جمهور ،محمد بن على ،عوالي اللئالي العزیزیة ،جلد اول ،قم ،دار سیدالشهداء للنشر( 1405 ،ه.ق) ،ل
.389
 .3لنکرانى ،محمد فاضل موحدى ،القواعد الفقهیة ،بي جا ،بينا ،بيتا ،ل .83
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اگرچه مشهور است که اصوالً در حقوق مسئولیت مدني نوین معیارها رو به عیني شدن گراییده
و عناصر درونذاتي کمتر در عملیات مادی خسارت آفرین نقش ایفاء ميکنند ،اما در صحت
یا اطالق این دیدگاه باید تشکیک نمود 1.از نقدهایي که بر هر دو جریان رقیب بیان داشتیم،
مشخص شد که مباني و مستندات این دو جریان فکری ،خالي از نقد و تأمل نیست .بهویژه اینکه
در حقوق اسالم ،اندیشههای مطرح است که کوشیدهاند راهي میانه را اتخاذ کرده و میان غاصب
دارای شبهه و غاصب عالم تمایز حکمي قائل شوند .در میانة این دو رویکرد و نحلة فکری
مطل گرای مزبور ،عدهای راه میانه را پیموده و با گرایش به نسبيگرایي ،وجود و فقدان سوءنیت
را عالوه بر اثرگذاری بر مقوله تکلیفي گناه (إثم) و عقاب ،در درجة مسئولیت و ضمان نیز مؤثر
دانستهاند .این عده معتقدند باید میان شخصي که از روی حسننیت و جهل ،صاحب مالي از
طری حیازت ،خریداری ،ارث ،هبه ،وصیت تملیکي و ...شده با فردی که با علم به مستح للغیر
بودن مال یا ح اقدام به استیال و تصرف نموده الاقل از حیث درجة مسئولیت فرق نهاد .چنین
گرایشي ،برای تمیز این دو حالت ،دو اصطالح «الغاصب ذوالشبهه» و «الغاصب الشبهه له» را
جعل کردند .مقصود از غاصب دارای شبهه کسي است که استیال و تصرف بر مال دیگری به
ناح داشته بيآنکه مطلاع از ماوَقع باشد (مرادف اصطالح متصرف با حسننیت در حقوق کنوني
است) .2قانونگذار مصری در دورة جدید قانونگذاری خود ،ضمن مواد  983و  984ق.م،
صریحاً میان متصرف با حسننیت و با سوءنیت از نظر ضمان نسبت به منافع و زوائد عین مغصوبه
تفاوت قائل شده و تصری ميکند که در فرض سوءنیت متصراف ،وی عالوه بر ضمان نسبت
به اصل عین مغصوبه یا بدلش ،همچنین باید از عهدة نقص و نیز منافع مستوفات و غیرمستوفات
آن برآید هرچند که این نقصان یا تلف اصل یا منفعت ،ناشي از قوة قاهره باشد؛ این در حالي
است که متصرف با حسننیت صرفاً نسبت به اصل عین مغصوبه یا عوضي که در قبال آن دریافت
کرده و موجود است ضامن ميباشد ،اما نه نسبت به نقصان عین مغصوبه ،هرچند این نقص ناشي

 .1آبین ،علیرضا ،مسئولیت مدني محجورین غیرممیز (مطالعه تطبیقي) ،رساله دکتری ،تهران :دانشگاه شهید مطهری،1396 ،
ل  5به بعد .در حقوق مسئولیت مدني انگلیس ( )tort lawنیز برخي خطاهای مدني مشروط به وجود عناصر درونذاتي
عمد و قصد اضرار سبب مسئولیت ميگردند نظیر فرمهای حمله کردن و هجوم آوردن ( ،)Assaultضربوجرح
( )Batteryو توقیف ناروا که در هر سه ،وجود عمد و سوءنیت شرط است
Bermingham. Vera. Tort in a nutshell. 7 ed. )London. Sweet & Maxwel. 2005(, p.1.
 .2ر.ک :مواد  965و  966ق.م جدید مصر.
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از تصرافات او باشد و نیز نسبت به زوائد و منافع مستوفات یا غیرمستوفات مسئولیتي ندارد تا
جایي که حتي فراتر از اینها ،اگر تلفِ اصل عین مغصوبه براثر قوة قاهره به معنای عام و نیز
ناشي از غیرخطای متصرف باشد ،متصراف با حسننیت هیچگونه مسئولیتي در قبال مالک اصلي
نخواهد داشت ،مگر آنکه شرکت بیمه یا شخص ثالث زیانزننده ،مبلغي بابت نقص یا تلف کاالً
به متصرف بپردازد که در این صورت ،این مبالغ به مالک اصلي تعل ميگیرد.

1

بهنظر ميآید که اینها همه حکایت از تفاوت در درجة مسئولیت مدني بر پایة وجود یا
فقدان حسننیت بوده و نوعي نقض آشکار «اعمال مطل سیاست سختگیرانه» نسبت به مستولي
بر مال غیر است .بهبیاني سادهتر ،التزام عملي به یکسانانگاری شخص با حسننیت و با سوءنیت
در تحمیل اصل ضمان و درجة مسئولیت خود سبب بيعدالتي آشکاری ميگردد؛ امری که
مقنن مصری را مجاب کرده تا در دورة جدید قانونگذاریاش بدان پایبند نباشد و عدالت
ماهوی را فدای عدالت اصالحي و صوری محض ننماید ،چه آنکه یکسانانگاری اشخال در
موقعیتهای نابرابر اگرچه صورتي عادالنه دارد ،اما ماهیتاً نقض عدالت و جعل امور در جایگاه
واقعيشان ميباشد.
در میان فقیهان مالکي مذهب و نیز حنفي ،هستند گرایشهایي که در پي تخفیف در درجة
مسئولیت مدني غاصب با حسننیت هستند :فقهای مالکي بر وی اصطالح «غاصب ذوشبهه»
اطالق کرده و فقهای حنفي عنوان «متصرف در مال غیر بهتصور مالکیت یا انعقاد قرارداد»

2

صحی را بر وی جعل کردهاند ،اما هردو گرایش مزبور مسئولیت چنین کسي را بهمراتب
آسانتر و تعدیلشدهتر از غاصب با سوءنیت انگاشته و عمالً با رویکرد مطل انگاری در تحمیل
شدت عمل بر غاصب مناقشه کردهاند .مستند فقهای مالکي در این مسئله ،قاعدة «عدم جمع بین
ضمان عین (الرقبه) و منفعت (الغله)» نسبت به غاصب با حسننیت است؛ مختصر توضی آنکه
اگر مالي که مستح للغیر است از طری هبه ،بیع یا سایر اسباب ناقله ارادی یا قهری به شخصي
جاهل منتقل گردید و سپس هم خود عین و هم منافع آن ،تلف گردد ،مالک اصلي تنها مخیّر
بین اخذ قیمت عین یا اخذ قیمت منفعت است؛ زیرا جمع بین قیمت عین و قیمت منفعت در
مورد غاصب ذیشبهه پذیرفته شده نیست .همچنین اگر با مرگ غاصب ،عین مغصوبه به ورثة

 .1السنهوری ،پیشین ،ل  979به بعد  -سراج ،پیشین ،ل .280
« .2الحائز لمال غیره بتاویل مال او عقد».

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،دوره نهم ،شماره سیوسوم ،زمستان 1399

212

او برسد نیز همین دو فرض در خصول رابطة مالک اصلي و ورثه با حسننیت صادق است.

1

در مقابل اگر غاصب و ورثة وی آگاه به مستح للغیر بودن مال بودهاند هم باید اصل مال یا
2

قیمت آن را بپردازند و هم سود و منفعت حاصل از آن را.
3
پارهای از احناف نیز معتقدند اگر غاصب با حسننیت باشد ،بنا بر قاعدة الخراج بالضمان
ضمان نسبت به عین مغصوبه و منافع آن قابل جمع نبوده و وی تنها نسبت به اصل عین مغصوبه
و بدل آن ،ضامن است و هیچگونه مسئولیتي بابت منفعت بهرهوری شده ندارد ،مگر در جایي
که عین مغصوبه وقفي بوده و یا مال یتیم باشد که در این صورت ،حساسیت شارع نسبت به این
دو نهاد ،اقتضاء ضمان مطل نسبت به عین و منافع را دارد ،خواه غاصب ذیشبهه بوده و یا عالم
باشد.

4

بهعنوان جمعبندی ميتوان گفت بهنظرميرسدکه پیروان هر دو نظریه مطل گرای پیشین،
در استداللهای خویش جانب احتیاط را نادیده انگاشته و همة مصادی را به یک چوب راندهاند.
این در حالي است که سیاق و ظاهر ادلة شرعي و عقلي از امری دیگر حکایت دارد؛ زیرا اعمال
سیاست سختگیرانه شارع در جهت مجازات متصرفِ بدون مجوّز ،مناطي واحد داشته و آن،
عنصر رواني و درونذاتي «عدوان یا سوءنیت یا ظلم» است که صرفاً در دو مصداق قاعدة ضمان
ید ،یعني غصب و شبهغصبِ با سوءنیت که ميتوان آن دو را به ترتیب «غصب بدوی و غصب
استمراری» نامید ،منحصر است .به دیگر سخن در این دو مورد ،شارع به دلیل وجود عنصر
عدوان ،عالوه بر مسئولیت مدني ،مسئولیت شبهکیفری یا غرامتي تنبیهي نیز بر متصرف متصور
شده که بههیچوجه به معنای دارا شدن ناعادالنة ذیح «صاحب مال» نبوده ،بلکه اهدافي تنبیهي،
بازدارنده ،شبهتعزیری و شبهکیفری بر پایة تنبیه و تحمیل غرامت مدني بر مرتکب استوار است؛
چنانکه از ادله نیز همین قابل استنباط بود .علت اینکه مجازات اضافي را شبهکیفری و شبه تعزیری
 .1البته فقهای مالکیه قاعده عدم اجتماع ضمان قیمت و غله را مقید به قیدی احترازی کرده و معتقدند که این قاعده زماني
در مورد ورثه پیاده ميشود که مورث ذیشبهه (با حسننیت) مدیون نباشد .پس اگر ورّاث در عین مغصوبه عملیات تجاری
کرده و مالاالرث را به  600دینار برسانند ،آنگاه بهطور ناگهاني (طاری) مشخص شود که مورّث مدیون بوده و به اندازه
 600دینار مقروض است ،این غله و سود به غرماء داده ميشود ،چه از ابتدا این سود متعل ح ایشان بوده است (سراج،
همان ،ل .)281
 .2ر.ک :سراج ،پیشین ،ل  281و .282
 .3زحیلي ،پیشین ،ل .185
 .4ر.ک :سراج ،پیشین ،ل  282تا .284
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ميدانیم این است که جنبة تنبیهي داشته و تحت عنوان غرامت به مالک زیاندیده اعطاء ميشود
نه دولت.
بنابراین در مواردی که مالک مزبور منتفي شود ،تنها ضمان قهری و مدني فرد خاطي حاکم
است و آن منحصر به متصرف یا شبهغاصب با حسننیت و جاهل ميباشد که خروج تخصصي
از ادلة ادعایي قاعدة «اش االحوال» دارد 1.بنابراین به نظر ميرسد در خصول متصرف همراه
با حسننیت ،اعمال قواعد سختگیرانهای نظیر عدم لزوم رابطه سببیت میان زیان و زیانزننده،
عدم ممنوعیت دارا شدن ناعادالنه مالک و ...نهتنها با ادلة شرعي همخواني ندارد ،همچنین مواف
با منط  ،عدالت ماهوی و انصاف به نظر نميرسد.
حتي شاید بتوان از این هم فراتر رفت؛ زیرا اگر انصراف عرفي ،عقلي و عقالیي ادلة شرعي
رنظیر «علي الید»« 2،لیس لعرق ظالم ح » و -...به موارد تصرف همراه با عدوان و سوءنیت رابپذیریم ،الاقل این فایدة ملموسِ حقوقي را خواهد داشت که وجود رابطة سببیت عرفي نیز در
تحق مسئولیت مدني متصرف جاهل شرطیت یابد 3.این حداقل یقیني (قدر متیقان) در مورد
متصرافِ همراه با حسننیت صادق بوده و موارد جهل و حسننیت متصرف ،خروج تخصصي از
ماده  315ق.م یافته و مسئولیت وی نسبت به تلف عین یا نقص و عیب آن منوط به تحق ارکان
سهگانه مسئولیت مدني (ضرر ،فعل زیانبار و رابطه استنادی) خواهد گردید که به استناد قواعد
دیگری نظیر اتالف و تسبیب و ...قابل اثبات است ،نه به صرف استناد به قاعدة ضمان ید و
تصرف غیرمجاز.
از اینرو همگام با برخي جریانهای موجود در حقوق اسالم ،پیشنهاد ميشود که مقنن در
ساحت تقنین و نیز دادرسان و دکترین ،در مقام دادورزی و تفسیر قانون ،اصل سلسه مراتبي

 .1زیرا اعمال مجازات کیفری و به تعبیری تحق مسئولیت کیفری عالوه بر وجود عناصر قانوني و مادی ،غالباً نیازمند عنصر
معنوی سوءنیت است و در تحق عنصر معنوی وجود تقصیر جزائي به معنای عام ،چه تقصیر همراه با قصد مجرمانه و سوءنیت

(عام یا خال) و چه خطای جزائي در جرایم شبه عمد یا خطایي (م  145ق.ج.م.ا) شرط است .سلیمي ،صادق ،چکیده حقوق
جزائي عمومي ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات جنگل ،جاودانه ،1394 ،ل .115
 .2دیلمي ،احمد ،حسننیت در مسئولیت مدني ،تهران :نشر میزان ،1389 ،ل .176
 .3سبحاني ،پیشین ،ل 236؛ مصطفوی ،پیشین ،ل 175؛ مکارم شیرازی ،ناصر ،القواعد الفقهیه ،چاپ پنجم ،ج  ،2قم،
مدرسه امام امیرالمومنین (ع) ،1380،ل .240
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بودن و درجهبندی مسئولیت مدني (بهمعنای عام) را در تمایز میان متصرف با سوءنیت و با
حسننیت ،اعمال و تئوریزه نمایند.

نتیجهگیری
شرط تحق قاعدة ضمانِ ید بهعنوان زیربنای احکام حقوقي حاکم بر نهاد غصب و شبهغصب،
وجود مناطي واحد تحت عنوان «تصراف بدون مجوز قانوني یا شرعي بر مال یا ح مالي غیر»
است .این مالک در تمامي اقسام و مصادی قاعده جاری و ساری است ،منتهي ميتوان اقسام و
مصادی قاعده را به دو گروه عمده تقسیم نمود :در یک گروه ،متصراف واجد عنصر معنوی
عدوان و سوءنیت (عام یا خال) است که خود ،دو شعبه دارد ،یکي غصب و دیگری شبهغصبِ
همراه با سوءنیت که از آنها ميتوان به «غصب بدوی» و «غصب استمراری» یاد نمود و در
گروه مقابل ،شاهد صِرف استیال و تصراف غیرمجازیم بدون هرگونه عدوان و سوءنیتي.
نگاه مقاصدی و اهمیت صیانت از حقوق مالي افراد جامعه و تضمین حقوق ایشان از این
ناحیه موجب شده تا قانونگذار ،سیاستهای سخت گیرانهای را در این زمینه اعمال کند که
یکي از نمودهای آن در قاعدة «الغاصب یؤخذ باش االحوال» تبلور یافته است .در خصول
اعتبار این قاعده (نسبت به متصراف جاهل یا عالم) ،در فقه امامیه ،اهل سنت و حقوق ایران
الاقل دو جریان رقیب مطل گرا قابل استنباط است :در یک دیدگاه ،این قاعده مطلقاً فاقد
اعتبار بوده و با اصول نوین مسئولیت مدني در تعارضي آشکاراست ،اما در نگاه مقابل ،اعتبار
این قاعده از مسلامات فقهي و حقوقي بوده و ضرورتهای اجتماعي پشتوانهاش مي باشد.
باوجود این ،به نظرمي رسدکه در تحلیل این قاعده باید راهي میانه را برگزید و بر پایة وجود
یا فقدان عنصر درون ذاتي حسننیت در متصرف غیرمجاز ،مجرایي مناسب و معقول جهت
جریان قاعده جست .پدیدهای که در فقه اهل سنت و حقوق مصر ،رگههایي از آن قابل
اصطیاد بوده و از آن به تمایز حکمي میان غاصب ذوشبهه و غاصب غیر ذوشبهه یاد کرده اند.
ازاینرو پیشنهاد ما درجهبندی یا رتبهبندی مسئولیت از حیث شدت و ضعف است :پس در
هر جا ،متصرافِ غیرمجاز واجد عنصر معنوی سوءنیت باشد ،قاعدة مزبور جریان یافته و وی
همزمان هم مسئولیت مدني داشته و هم با اهداف تنبیهي و پیشگیرانه ،مسئولیت شبهکیفری،
شبهتعزیری و سخت گیرانه گریبانگیر او ميشود ،اما وجود حسننیت در متصراف ،مانع از
اجرای قاعده شده و وی در قبال صاحب مال ،صرفاً مسئولیت یا ضمان مدني (به ردّ عین یا
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بدل) خواهد داشت .دیدگاه میانه بر پایه درجه بندی مسئولیت که به نظرميرسد ردّ پای آن را
ميتوان در اتالف و تسبیب (مسئولیت مدني به معنای خال) در متون کهن فقهي-روایي نیز
مشاهده کرد و تمهیدات اعمال آن را در نظام حقوقي ،بر پایة مستندات فقهي پیشبیني نموده
یا الاقل امکانسنجي کرد .ازاینرو همگام با برخي جریانهای موجود در حقوق اسالم و نیز
گرایشهای کثرت گرا و نسبي گرا در حقوق پستمدرن 1و نیز رویکردهای ناظر به منط
فازی 2،پیشنهاد ميشودکه مقنن در ساحت تقنین و نیز دادرسان و دکترین ،در مقام دادورزی
و تفسیر قانون ،اصل سلسله مراتبي بودن و درجهبندی مسئولیت مدني (بهمعنای عام) را در
تمایز میان متصرف با سوءنیت و با حسننیت ،مراعات نمایند.

 .1حقوق پستمدرن ،نوعي گذار از حقوق مدرن و مؤلفههای آن است ،یکي از مؤلفههای حقوق سنتي و مدرن نوعي
اطالقگرایي در نظریهپردازی بوده است ،مثالً برخي مکاتب سنتي قائل به ایستایي حقوق بوده (تز یا وضع نخستین) ،حقوق
مدرن قائل به پویایي کامل و بریده از گذشته حقوق بوده (آنتيتز یا برابر نهاد) و حقوق پستمدرن با ترکیب دو نظریه قبل،
قائل به این است که گذشته و آینده ،دو نیم از یک حقیقتاند (سنتز) .امروزه حقوق نسبيگرا شده و دست از اطالقگویي
بيحدوحصر شسته است؛ همچنین انحصار در مباني ،اهداف و مباني حقوق که درگذشته بوده ،فرو ریخته و با نگاهي
کثرتگرایانه ،حصرها درهمشکسته و گزینههای متنوعي در سطوح مباني ،اهداف و منابع برای نظمهای حقوقي ترسیم شده
است .پترسون ،دنیس« ،پستمدرنیسم» ،مندرج در مکاتب معاصر فلسفه حقوق ،مترجم :الهه کرامتي ،تهران ،انتشارات
مترجمان ،1395 ،ل  309به بعد  -تاماناها ،برایان زی« ،حقوق و جامعه» ،مندرج در مکاتب معاصر فلسفه حقوق ،مترجم:
امیرحسین نیکوی بندری ،تهران ،انتشارات مترجمان ،1395 ،صص  303و  .304در محل بحث نیز ،نه قائل به نفي مطل قاعده
الغاصب یوخذ باش الحوالیم و نه قایل به اثبات مطل آن ،بلکه با نگاهي نسبيگرایانه و کثرتگرا ،دو گزینه متصراف با
حسننیت را از متصراف با سوءنیت تفکیک نموده و برای هریک مسئولیتي مجزا قائلیم و این همان درجهبندی کردن
مسئولیت در نوشتار حاضر است.
 -2مقصود از منط فازی که نوعي منط ریاضي است این است که دیگر قضایا بهصورت صفر و یک نگاه نميشود بلکه
بین صفر و یک هم چندین عدد است؛ در حوزه حقوق ميتوان از این نگاه استفاده کرد و قواعد را مطل ننگریست ،بلکه
اقدام به درجهبندی قواعد متناسب با شرایط مصداق آن نمود نظیر درجهبندی مسئولیت در نوشتار حاضر.
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مکارم شیرازی ،ناصر ،القواعد الفقهیه ،چاپ پنجم ،جلد دوم( ،قم :مدرسه امام امیرالمؤمنین(ع)،
1380هـ.ش).
نجفي کاشف العظاء ،عباس بن حسن بن جعفر ،الفوائد الجعفریه( ،بيجا ،مؤسسه کاشف العظا ،بيتا).
نجفي ،محمدحسن ،جواهر الکالم في ثوبه الجدید ،چاپ اول ،جلد نوزدهم( ،قم :مؤسسه دائره المعارف
طبقا لمذهب اهل البیت1436 ،هـ.ق).
نوری ،میرزاحسین ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،چاپ اول ،جلد هفدهم( ،بیروت :مؤسسه
آلالبیت 1408 ،هـ.ق).
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