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قدردانی و سپاس
قال رسول اهلل« :ال یَشکُرُ اهللَ مَن لَا یَشکُرُالنَّاسَ»
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بعد از حمد و سپاس از ایزد منان که قدرت اندیشیدن و تحصیل علم آموخت ،فرصت را غنیمت شمرده
و از اســـتـاد گرامی جنااب حجت االساا و و المساالمین کتر مامدباقر گرایلی ،کمال تشـــکر و
سـپاسگزاری را دارم؛ چرا که بدون راهنماییهای ایشـان ،به پایان رساندن این پایاننامه مشکل بوده است و بنده
را در تدوین این تحقیق بسـیارکمک نمودهاند ،همچنین از اسـتاد گرانقدر جناب حجتاالس و و المسلمین
کتر مرتضی نوروزیکه مشاور بنده بودهاند و همچنین از بذل عنایات استا حجت االس و و المسلمین
مامدحساان ربانیبیرجندی به دلیل راهنماییها و یاریهای بی چشــم داشــت ایشــان در تول مدت تدوین
پایاننامه ،به پای عاتفهی سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که پشتیبان بنده بودهاند ،کمال تشکر را دارم.

 .1صدوق ،محمد بن علی ،من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.083
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چکیده
در فقه اســالمی قاعده جبار از قواعد مربوط به ضــمان اســتکه نفی ضــمان میکند و قاعده جبار
میگوید هرگونه تلف و جنایتی که به شــی اســتناد داده شــود ،نه به صــاحب اختیارش هدر و بدون
ضـمان اسـت و از دیدگاه فقهی این عدم ضـمان صـاحب اختیار شـی جُبار نامیده میشـود ،ضرورت
تحقیق قاعده جُبارآن استکه این مسأله یک مبحث کاربردی است و به نوعی در قواعد فقهی مربوط
به ضـمان مورد توجه و تشریح قرار داده شده است و از ترف دیگر به خاتر کثرت وقوع تطبیقات آن
در امور خارجی ،مورد نیاز جامعه است و آثار زیادی دارد.
حال سؤال اصلی این استکه مصادیق و مبانی این قاعده در فقه فریقینکدامها هستند؟
مصـــادیق این قاعده درکتب فقهیتمامی مذاهب اســـالمی وجود دارد و تمامی مواردی را که فرد
میبایسـت فعال بر شی مسلط باشد؛ ولی مسلط نیست و یا مسلط است؛ ولی به دلیل عدم تعدی عرف
جنایت و تلف را به خود شی استناد میدهد را شامل است و این قاعده برحکم به عدم ضمان صاحبان
این اشیا داللت دارد؛ مبانی این قاعده روایات زیادی هستندکه در این باره از معصومین (علیهم السالم)
صــادر شــده اســت و مهمترین آنها حدیث نبوی جبار اســت ،عالوه بر حدیث جبار که در بین فریقین
مشهوراست سایر روایاتی که بر عدم ضمان صاحبان اشیا داللت دارند نیز از مبانی این قاعده هستند و
این قاعده در خصوص حکم جنایت و تلف اشیائی بحث میکند که در تحت تسلط افراد قرار دارند و
از حکم جنایت واتالف بردگان بحث نمیکند.

هدف از این تحقیق واکاوی و آشـنایی با مبانی و مصـادیق قاعده جبار در فقه فریقین است و چنین
مطلوبی با جست و جو در میان منابع معتبر فقهی حاصل میشود.
کلید واژگان :جبار ،جنایت ،تلف ،عجما  ،حیوان ،شی  ،استناد ،عدم ضمان.
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مقدمه
الف .تبیین موضوع
قاعده جبار از قواعد مربوط به ضــمان در فقه اســالمی اســت که نفی ضــمان میکند و این قاعده میگوید
جنایت و تلف اشـیا در صـورتیکه به صـاحبانشـان اسـتناد داده نشود ،بدون ضمان و مسئولیت است و از نظر
فقهی این نبود ضمان و مسئولیت جُبار نامیده میشود؛ یعنی قاعده جبار بیان میکند اشیائی که در تحت تسلط
افراد قرار دارند در صورتی که بدون دخالت صاحبشان ،جنایت یا تلفی را موجب شوند ،بر صاحبشان ضمانی
نیسـت؛ توضـیح اینکه اگر شـخصـی بر شـیئی مسلط است حال تسلط اوچه به حق باشد؛ مانند اینکه مالک،
ولی ،وکیل ،مسـتاجر ،مستعیر ،ودعی و مرتهن باشد یا تسلط به ناحق داشته باشد؛ مانند غاصب؛ ولی در ایجاد
تلف و جنایت هیچ نقشی نداشته باشد ،عرف میگوید :حیوان ،خود موجب وارد آمدن خسارت و یا جنایت
بر دیگری شـده است و چاه ،معدن ،دیوار وهر بنای دیگر خود ریزش کرده است یا باد آتش را سرایت داده
اســت و یا کوزه و هر وســیلهای را از مکانیکه تصــرف در آن مباح اســت بر ســر رهگذران انداخته اســت و
برآنان آسـیب وارد کرده اسـت و یا آب تغیان کرده اسـت و موجب خسـارت بر ملک دیگری شـده است؛
بنابراین در تمامی این موارد عرف جنایت و تلف را به خود شــی اســتناد می دهد و صــاحب اختیار آن را در
ایجاد جنایت و تلف دخیل نمیداند و شـــرع نیز به خاتر تبعیت از نظر عرف در تحقق این موضـــوع ،بعد از
تحقق عرفی موضـوع حکم ،به عدم ضمان صاحب اختیار شی حکم میکند؛ همان گونه که روایت مشهور
نبوی « الْعَجْمـَا ُ جُرْحُهـَا جُبـَار ، ،وَالْبْئْرُ جُبَار ، ،وَالْمَعْدُنُ جُبَار ، ،وَفُا الرَکَازْ الْخُمُ ُ » 9.بر این امر داللت دارد

 .9بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،ج ،10ص0؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج  ،9ص94؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،ج،7
ص077؛ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،13ص112؛ سابق ،اإلستبصار ،ج ،4ص.112

99

مادامی که صاحب اختیارشی برآن تسلط ندارد یا در حفظ و استفاده از شی تعدی نکرده است ،هرچندکه
وی برشـی ید و تسـلط داشـته باشد ،جنایت وتلف خود شی را ضامن نیست؛ چرا که عرف او را دخیل در
ایجاد تلف ویا جنایت بر شــی نمیداند و در نتیجه شــرع نیز به عدم مســئولیت وی حکم میکند؛ شــارحان
حدیث نیز همین برداشت را از روایت داشته اند؛ هرچند که بین فقیهان در حکم به هدر بودن جنایت و تلف
اشــیا در اکتفا کردن براشــیا مذکور در حدیث یا الغا خصــوصــیت در موارد حدیث وســرایت دادن حکم به
تمامی اشـیا غیر انسـان که در تحت تسـلط افراد هسـتند اختالف است؛ ولی با این وجود اکثر آنان مالک در
عدم ضـمان صـاحب شـی را اسـتناد جنایت یا تلف به خود شـی میدانند نه صاحب اختیارش و این قاعده
حکم جاهلیت را دراین باره نسـ میکند؛ چرا که آنان در جنایاتیکه تنها به خود تابع اسـتناد داده میشد نه
متبوع ،متبوع را نیز به صــرف انتســاب اتباع به وی و بدون داشــتن هرگونه دخالتی در وقوع جنایت یا تلف،
ضــامن جنایت یا تلف واقع شــده میدانســتند؛ ولی اســالم با جعل حکم به جبار عمل به این حکم را از میان
برداشت.

ب .ضرورت تاقیق
دلیل بر ترح قاعده جبار آن اســـت که این مســـأله یک مبحث کاربردی اســـت و در قواعد فقهی مربوط به
ضمان مورد توجه و تصریح قرار گرفته شده است و دارای آثار زیادی است:
الف .منتی است در برداشتن مجازاتهای بدون دلیل از افرادی که در ایجاد جنایت و تلف دخالتی نداشته اند؛
ب .بیانگر حاکمیت عقل و استدالل در احکام قضایی اسالم است؛
پ .بیانگر اهمیت اسالم به حفظ اموال دیگران استکه بدون دلیل آنها را تحت عنوان دیه ،ارش و ...از دست
ندهند؛
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ت .بیانگر این اسـت که اسـالم در احکام قضـایی بر سنت های جاهلی وآداب و رسوم بی پایه و اساس تکیه
نمیکند؛
ج .بیانگر نوعی تدبیر و چاره اندیشــی از ســوی دین اســالم در برداشــتن مجازات اشــخاصــی اســت که هیچ
دخالتی در وقوع جنایت یا تلف نداشته اند؛
د .بیانگر اهمیت دادن به دیدگاه عرف در تطبیق موضوعات غیر شرعی در احکام اسالم است.

ج .پیشینه تاقیق
از این قاعده تحت عنوان مضـــیقی که تنها به عدم ضـــمان جنایات حیوان حکم میکند و با عنوان قاعده (جنایة
العجما جبار) در برخی از کتب قواعد فقه اهل سنت ،بحث شده است؛ مانند:
 .9موسوعة القواعد الفقهیة
 .2القواعد الفقهیة وتطبیقاتها فی المذاهب االربعة
همچنین برخیکتب فقهی مانند:
 .9مجلة االحکام العدلیة
 .2الموسوعة الفقهیة الکویتیة
 .9نظریة الضمان
همچنین در مقاالتی با عنوان:
 .9المسئولیة عن الحیوان فی فقه االسالمی
91

 .2عدم ضمان السائق فی حوادث السیر من خالل تطبیقات المعاصرة لقاعدة جنایة العجما جبار
همچنین درکتب قواعد فقه شیعی نیز مانند کتاب القواعد الفقهیة فی فقه اإلمامیة به تبیین قاعده جبار از منظر فقه
امامیه پرداخته شده است و در کتاب القواعد الفقهیه ،سید محمد شیرازی از قاعده ای به نام (البئر جبار والعجما

جبار و المعدن جبار) نام برده است ،بدون اینکه هیچگونه توضیح و یا تفریعی درباره آن بدهد.
 .نوآوری تاقیق
امتیاز این تحقیق نسبت به سایر تحقیقات در این استکه:
اوالً :اولین تحقیق جامع درباره قاعده جبار در قواعد فقه فریقین است؛
ثانیاً :جز اولین تحقیقات جامع درباره قاعده جباردر قواعد فقه امامیه است؛
ثالثاً :سـعی شـده با اتکا بر منابع معتبر روایی و مصـادیق مرتبط با این موضوع و پیراستن ازمطالب غیر مرتبط،
مبانی و مصادیق صحیحی از این قاعده ارائه شود؛
رابعاً :سعی شده در حد ممکن مطالب منسجم و مرتبط باشد و بهم پیوستگی آنها حفظ شود.

ر .سؤاالت اصلی
 .9مصادیق قاعده جبار در فقه فریقین کدام ها هستند؟
 .2مبانیقاعده جبار در فقه فریقین کدام ها هستند؟

ز .سؤاالت فرعی
 .9گستره قاعده جبار کجاست؟
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 .2حل تعارض مبانی این قاعده چگونه است؟

ن .فرضیه ها وروش تاقیق
 .9به توری کلی مصــادیق قاعده جبار در فقه فرقین درمیان جنایت و تلف اشــیائی اســت که شــخصــی می
بایست برآن شی مسلط باشد ولی فعال مسلط نیست یا مسلط است ولی به خاتر عدم تعدی صاحب اختیار شی
جنایت یا تلف به او استناد داده نمیشود؛ بلکه به خود شی استناد داده میشود؛
 .2مبـانی قـاعده جبار روایاتی هســـتندکه یا در بین منابع معتبر روایی فریقین و یا فقط در منابع حدیثی روایی
امامی مشهوراند؛
 .9گسـتره قاعده جبار به موارد مذکور در حدیث نبوی محدود نمیشود و برداشت فقیهان و شارحان حدیث
نیز این است که جنایت و تلف تمامی اشیا حتی اشیای نوظهور را نیز در بر میگیرد؛
 .1روایات معارض با حدیث جبار یارای مقابله با آن را ندارند.
روش تحقیق به صورت توصیفی ،تحلیلی ،گردآوری وکتابخانه ای است.

و .ساختار تاقیق
این نوشتار در سه بخش اصلی تنظیم شده است؛

بخش اول :مفهوو شناسی و کلیات
در این بخش ،مفاهیم وکلیات هر یک از قاعده فقهی جنایة العجما جبار و قاعده جبار به صــورت جداگانه
در دو فصـل تبیین شـده است؛ هرچند که برخی مفاهیم وکلیات مطرح شده برای هریک از این دو قاعد بین هر
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دو مشــترک اســت؛ ولی با تفکیک مطالب هر از دو قاعده از دیگری ،دســته بندی مطالب این بخش انســجام
بیشتری پیدا میکنند و به درک صحیح از مطالب بیشتر کمک میشود.

بخش وو :مبانی قاعده جبار ر فقه فریقین
این بخش به دو فصل تقسیم شده است:
فصــل اول :در این فصــل به بررســی ســندی و همچنین میزان داللت روایاتیکه مدرک قاعده جبار شــناخته
میشـــوند بر قاعده جبار ،پرداخته شـــده اســـت که مهم ترین آنها روایت نبوی مشـــهور اســـت و از تریق الغا
خصوصیت در موارد روایات از مجموع آنها قاعده جبار اصطیاد میشود؛
فصل دوم :بعد از مطرح کردن تعارض بین روایات ،راههای رفع آن بیان شده است.

بخش سوو :مصا یق قاعده جبار ر فقه فریقین
در این بخش ،مصـادیق وتطبیقات این قاعده در فقه فریقین حتی برخی از فُرَقی که از آنان تنها آثار وکتبشان
باقی مانده است؛ یعنی ظاهریه تبیین شده است و به دو فصل:
فصل اول :مصادیقی که صاحب شی بر آن مسلط نیست؛
فصـل دوم :مصـادیقی که صـاحب شی بر آن مسلط است تقسیم شده است و دیدگاه فقیهان مذاهب درباره
هرکدام به تفصیل مطرح شده است.
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بخش اول :مفهوو شناسی وکلیات
فصل اول :مفهوم شناسی وکلیات قاعده جنایة العجما جبار
فصل دوم :مفهوم شناسی وکلیات قاعده جبار
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دررابطه جنایت و تلف اشــیا در فقه اهل ســنت قاعده جنایة العجما جبار 1ودر فقه شــیعه قاعده جبار 5وجود
دارد و از آنجا که بیشتر از قاعده جنایة العجما جبار بحث شده است و بحث از آن نسبت به بحث از قاعده جبار
تقدم زمانی دارد ،الزم اسـت برای واضح شدن مفاهیم وکلیات این قاعده ابتدا از مفاهیم و مباحث کلیآن بحث
شود ،سپ

به توضیح مفاهیم وکلیات قاعده جبار پرداخته شود؛

فصل اول :مفهوو شناسی و کلیات قاعده جنایة العجماء جبار
مباث اول :مفهوو لغوی و اصط حی قاعده
گفتاراول :مفهوو لغوی قاعده
قاعده درلغت مفرد قواعد است که به معنای پایه و شالوده یک شی است و قواعد خانه را پایههای آن گویند
و در آیات شـــریفه(ویَ یَرفعُ یبراهیمُ قواعدَ من البیتُ و یســـماعیلُ)(1،فأتی اهللُ بُنیانَهم من القواعد) 1،نیز قواعد به
همین معنی اراده شده است؛ 1فراهیدی قواعد را اساس و پایه خانه معنی کرده است؛ 1زجاج قواعد را ستونهای
خانه معرفی میکندکه بنیان خانه بر روی آنها قرار میگیرند و قواعد هودج را چارچوب به کار رفته در کف آن
معرفی میکندکه چوبهای هودج برروی آن قرار میگیرند ،ابو عبید قواعد ابرها را پایههای گسترش یافته آنها
در آسـمان که شبهات به پایههای خانه دارند ،معنی میکند؛ 92خالصه این که همانگونه که ازبین رفتن پایههای

 .4مجلة االحکام العدلیه ،م 94؛ زحیلی ،محمد مصطفی ،القواعد الفقیة ،ج ،1ص273؛ آل بورنو ،محمدصدقی ،موسوعةالقواعدالفقیهه ،ج ،0ص11؛ زحیلی،
وهبة ،نظریة الضمان ،ص.191
 .2زارعی سبزواری ،عباسعلی ،القواعد الفقهیه ،ج ،1ص.083
 .1بقره( ،)1آیه.117
 .7نحل( ،)11آیه.11
 .8ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،0ص.011
 .9فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین،ج  ،1ص.144
 .13ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،0ص.011
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خانه موجب خراب شدن آن و همچنین کهنه شدن اساس دین موجب کهنه شدن تمامی آن میشود ،انتفا قواعد
کلی در علم نیز موجب انتفا کل علم میشـود و اسـاس مادی و یا معنوی شی بدین صورتکه نبود آن موجب
نبود و اضمحالل آن شی میشود را قاعده گویند.
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گفتار وو :مفهوو اصط حی قاعده
قاعده دراصـطالح مترداف اصـل ،ضـابطه و قانون است و بر امرکلیای که بر جزئیاتش انطباق داده میشود،
اتالق میگردد؛ 92تهانوی مینویسد قاعده بر معانی مترادف اصل ،قانون ،مسأله ،ضابطه و مقصد اتالق میگردد
و به معنای امر کلی مُنطَبق بر جمیع جزئیاتش اسـت که احکام آنان توسـط همان امر کلی شناخته میشود 99و بر
همین اساس استکه برکلیات علم صرف قواعد صرف و برکلیات علم نحو نیز قواعد نحو اتالق میگردد.

 .11فاضل لنکرانی ،محمدجواد ،القواعد الفقهیة (مقدمه) ،ص.8
 .11طریحی ،فخر الدین ،مجمع البحرین ،ج ،0ص.219
 .10تهانوی ،محمد بن علی ،کشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،ج ،1ص.1192
 .14زارعی سبزواری ،عباسعلی ،القواعدالفقهیه ،ج ،1ص.13

22

91

