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چکیده
در یک تقسیمبندی ،میتوان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد .در تألیفات فقهی ،درباار عقاود
امانی غیرمضمونه بررسیهایی انجام گرفته است ،اما دربار شق دیگر این تقسیمبندی یعنی عقود امانی مضمونه صحبت چندانی به میان
نیامده است .طبق نظر غالب فقها ،اکثر عقود امانی مضمونه به استثنا موارد تصریحشده مانند عاریه مضمونه باطل است و بنابراین خاود را
از پرداختن به ماهیت و آثار آن بینیاز میدانستند ،قائلین به بطالن در بیان دالیل خود به دالیلی مانند مخالفات باا مقتضاای ات عقاد،
مخالفت با شرع و سنت استناد کردهاند که میتوان دالیل قائلین به بطالن را مخدوش کرد .در این مقاله این دالیل نقاد مایشاود و باا
بهکارگیری اصل صحت ،قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امانی خواهیم شد .در این مقاله همچنین آثار ایان عقاود ماورد
بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژگان
آزادی قراردادی ،عقود امانی غیر ،عقود امانی غیرمضونه ،عقود امانی مضمونه.

 نویسندة مسئول ،رایانامهhanihajian@gmail.com :
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مقدمه
مطااا

ااا مااا ة  481قااانوم ماادن « :عقااو م ممااامه

ااه اقساااق میاا منقساا ماا شااوند:

الزق ،جائز ،خياري ،منجز م ممل » .البته تقسي نديهاي یگایي از عقاو مجاو ار قاه قاانوم
مدن آمها را ناق نبی ه است .یک از آم تقسيما  ،تقسي عقو ه امان م غيیامان اسات ،شاایام
مقی است عقو امان را نيز م توام ه انحاي مختلف تقسي قی  ،از جمله جایز م الزق او م عقاد
امان ؛ مموض و م یا غيیمموض و م عقد امان ؛ ارفاق یا غيیارفاق و م عقو امان م جز آم.
تقسي ندي عقو امان

ه مضمونه م غيیمضمونه را م توام از ما ة  216قانوم مدن قاه ياام

م قند« :اگی ی مستميی شیط ضمام منقصت ناش از صیف استممال نيز شاده اشاد ،ضاام ایا
منقصت خواهد و » ،یا از قهق فقها مانند ای عبار قه «اذا ثبت وتزاا ااریه ته اتا اٌیغتهمل مواه تالزغه ا
ان شرط صیحبه» (شيخ طوس  4881 ،ه ق ،ج ،8ص ،)481ه ست آمر .
شایام توضيح است قه اصوالً م ر غالب موار  ،ا تشکي یک عقد اماان  ،متصایف اه نحاو
امان

ی مال مور امانت استيه م یا د .ا مجو ایا  ،ر ااارهاي یگای از عقاو اماان  ،اه رغا

شک گيیي عقد امان  ،ید متصیف همچنام ی مال مور امانت مضمونه اسات .گاوی عقاد اماان
تغييیي ر مضميت متصیف ه مجو نيامر ه است.
طب رمایا

ماص  ،4مقتضاى املية استيه ی مال یگیى ضام و م متصایف ر یا ای مالاک

است ،از ای قاعده ا عنوام «ضمام ید» یا م شو .

تؤد ه» است (نورى ،4148 ،ج ،41ص88؛ ا ىجمهور ،4141 ،ج،4
حّت ى
 .4میا حدیث ايامبی اقیق (ص)؛ «على اايد ٌی اخذت ى
ص661؛ شيخ طوس  ،4141 ،ج ،8ص .)141ای رمایت ر منا ع فقهى شيمه ه گونة میس نق شده است؛ ليک

ر

قتب حدیثى اه سنت مستند منقول شده است .تمدا ي از فقهاي اماميه ا عنایت ه ضمف سند ،رمایت مز ور را
ممتبی نم انند (خویى،

تا ،ج ،8ص .)81ا مجو ای  ،سياري از فقهاي اماميه مفا حدیث را ممتبی م انند،

همچني  ،صاحب عنامی

ر ای زمينه م نویسندٌ « :ن مجلة ٌی ورل يف ااشرع ال الین اايد و األصل يف ذاك ،اخلرب اانبزي اهنجرب

اباشارة» (ميیفتاح ،4141 ،ج ،6ص.)142
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قاعدة «استيمام» یک از استثنائا
ا آم اگی شخص

مطا

مه مار شده ه قاعدة ضمام یاد محساوم ما شاو  ،4قاه

ا «ید امان » ی مال یگیي استيه یا د ،ضام آم مال نخواهد و .

همچني  ،ر تمییف ید امان گفته شده است قه هیگاه مالک (یا نمایندة ام) مال خویش را اه
مجه امانت ه یگیي تحوی
خسار

ا ه اشد ،ید گيینده امان محسوم ما شاو  ،م از ایا رم ضاام

مار ه ه آم مال نخواهد و .

ای قاعده نيز ا همة اشتوانة خو مصوم از تحدید نيست م ه مسيلة قاعادة «ضامام ناشا از
تقصيی» ،محدم شده است؛ مفا ای قاعده مؤید ای مطلب است قه ا ارتکام تمدي م تفایی از
سوي امي  ،یگی مجال
مجازا

یاي هیهمندي امي از ثمیا

ید امان مجو نداشته اسات م از ایا رم،

مدن ام ه مسيلة نف آثار امان م حم آثار ضمان مشیمع م موجه خواهد و (نجفا ،

 ،4141ج ،61ص441؛ مقدس ار يل  ،4148 ،ج ،1ص128؛ عهمه حل  ،4141 ،ج ،42ص.)418
ا عنایت ه میاتب یا شده م توام گفت از جمله ثمیا
ر صور

مه ید امان آم است قه اماي فقا

ارتکام تقصيی ضام مال موضوع امانت است ،اما ر عقاو اماان مضامونه ،اماي از

اطهق شمول قاعدة استيمام خارج شده م ضام هیگونه نقا

م قسای قيمات ر ماال موضاوع

امانت است (اقبیي هنو م اارسااور ،4814 ،ص ،)18اگیچه مستند ه فم امي نباشد .شایام مقی
است تقسي عقو ه امان غيیمضمونه م مضمونه (یا هی تقسي ندي یگیي) ،ه منظور ازشناس
آثاري است قه ی عقو ا لحاظ ای تقسي ندي ار م شو م گینه تقسي عقو دمم لحااظ ایا
اثی مه قاري عبث است .همنظور شفافسازي م تقییب ای تقسي ندي اه مها خوانناده ایاد
اصول قل قه اساس ای تقسي ندي است ،تمییف شو .

اميی (ع) قه فیمو ند،

 .4منشأ ای استثنا نيز رمایا ماصل است قه از مه تیی ای رمایا م توام ه رمایت حضی
«ايس علا اهؤمتن مالین» (نوري ،4148 ،ج ،41ص )42م همچني  ،رمایت «ا ُم ْرام اعلاى ٌُ ْستارِ ِو اعی ِهٍَّة إِ اذا اهلا اك ْ إِ اذا اكی ان اٌأ ٌُْزنا»
(قلين  ،4141 ،ج ،1ص )688م نيز رمایت مشهور «ليس عل االمي اال اليمي » (قلين  ،4141 ،ج ،1ص )681اشاره
قی .
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عقود امانی
ر فقه م قانوم اسبام ایجا امانت م منشأ ار  ،امانت شیع م امانت مالک  .ماال ماور امانات
ه تجویز قانوم یا شیع ر اختيار متصیف قیار م گيی م متصیف از شمول قاعدة عل الياد

شیع

خارج م شو ر لسام حقوق

ه ای نوع ،امانت حقوق نيز م گویند ر ای نوع از امانت ،مالک

یا اطهع از تصیف متصیف ندار  ،یا ارا ة ام ر تصیف متصیف نقش ندار  .یاي مثال ،تصایف
ی مال ايداشده ،یا تصیف مل قهیي ی اموال مول عليه.

ملتق

مقصو از امانت مالک قه ر متوم حقوق از آم ه امانت عقدي یا م شاو  ،ایا اسات قاه
مالک مال خو را ا امم م اختيار خو ه یگیي تحویا ما هاد ،تاا از آم نگهاداري یاا ر آم
تصیف قند م را طة مالک م متصیف تا ع تیاض م قیار ا آم است م قاانوم م عایف اه عناوام
عام تفسيیقننده یا تکمي قنناده ر آم خالات ار (لطفا  ،4881 ،ص18؛ قاتوزیاام4888 ،م،
ج ،8ص1؛ امام  ،4811 ،ج ،6ص.)61
ا توجه ه ای مميار م ضا طه م از ميام عقو ممي یا شده ر فقه م قانوم مدن عقو اجااره،
مزارعه ،مساقا  ،مضار ه ،شیقت ،م یمه ،مقالت ،عاریاه م رها جازء عقاو اماان مماي قایار
م گيیند؛ ای تمییف ر ممناي اع عقو امان است ،اما ر ممناي خاص عقو امان تنها ه عقاد
م یمه اطهق م شو  .مقصو ما از عقو امان

ر ممناي اع خو است.

ضمان
ضمام را م توام ه چهار قس تقسي قی .
قسم اول :ضمان عقدی یا قصدی

صاحب ریاض ر تمییف ضمام عقدي یا قصدي ،يام م قند :تمهد ای اخت ی
از ناحية شخ

یگایي اسات

یيالذمه (عامل  ،4144 ،ص)481؛ قانوم مدن قه ر ماا ة  281ياام ما قناد:

«عقد ضمام عبار است از اینکه شخص مال را قه ی ممة یگیي است ه عهده گيای  .متمهاد را
ضام  ،طیف یگی را مضمومله م شخ

ثالث را مضمومعنه یا مدیوم اصل ما گویناد» ،ر ياام
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تمییف همي نوع از ضمام است؛ شایام مقی است ای نوع از ضمام اه ممنااي اخا

از ضامام

عقدي است .ضمام عقدي ر ممناي اع خو عقو حواله م قفالت را نيز شام م شو .
قسم دوم :ضمان قهری

ضمام قهیي عبار

است از مسئوليت انجاق ا م امیي یا جبیام ضیري قه ادمم مجاو هیگوناه

قیار ا ي ي افیا  ،هطور قهیي م ه حک شیع م قانوم حاص م شو (لطف  ،4881 ،ص.)11
قسم سوم :ضمان جعلی (ضمان مسمی)

مقصو از ضمام جمل ای است قه شخ

تمهد م قند ر مقا مال خاص عاوض مخصوصا

را قه از لحاظ جنس م مقدار م خصوصيا

ممي است ،پی از  .ای نوع ضمام تنها ر اارة عقاو

ممامض صحيح مصداق ار (گیج  ،4822 ،ص.)24
قسم چهارم :ضمان واقعی

مقصو از ضمام ماقم قه ضمام مث م قيمت نيز ناميده م شو  ،ثبو
ضام

نفس مال مضموم ر مماة

ر عال اعتبار است .مقتضاي ای نوع ضمام ای است قه ر صور

ی عهدة ضام م ر صور

قا عي  ،ر خو عي

تلف عي  ،مث یا قيمت آم قه ر عال اعتباار هماام شا ء مضاموم

محسوم م شو م عقه آم را عوض ماقم آم ش ء م انند ،ی عهده ضام است .گاه از ایا
نوع ضمام را ضمام مث یا قيمت ه یا م قنناد (گیجا  ،4822 ،ص24؛ جناور ي 4141 ،هق،
ج ،1ص ،16م ج ،6ص.)1
ر ای نوشتار مقصو از ضمام همي نوع است.
عقود امانی غیرمضمونه
مقتضاي قاعدة «عل اليد» اقتضا ار قه تصیف هی قس ی اماوال یگایي ضامام ایجاا قناد .ر
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نتيجه ،هیگونه عيب م نق

همجو آمده ر مال فی مسئوليت مطل متصیف ایجا م قند  ،یمن

متصیف مسئوليت هیگونه عيب یا نق
تقصيی اشد یا ر نتيجة آفا

ر عي یا منافع مال ی عهده ار  ،اع از اینکه ر نتيجاة

سمامي ،استثناي قاعدة یا شده قاعدة استيمام است (اقبایي هناو م

اارسااور ،4814 ،ص .)11ر تمییف قاعدة یا شده يام شده است :هیگاه از طیف مالک یا شاارع
ه قس امم ا ه شو قه ر مال
تصیف قند ،آنگاه آم مال

ه عنوام حفظ آم یاي صاحبش یا ه عناوام اساتفا ه از مناافع،

آنکه شخ

مأممم تمدي یا تفیی قی ه اشد ،تلف شو  ،آم شخ

ضام نخواهد و (محمدي ،4811 ،ص ،)26ی اساس ای تمییف هخاو

فهمياده ما شاو ر

عقو ي قه ر شمار عقو امان است ،مالک ه متصیف اجازه ا ه است عي مال ام را هقار گيای
م ر صورت قه ر نتيجة ای استفا ه عيب یا نقص

ی عي مال مار شو  ،ر صور

عدق تمدي

یا تفیی متصیف ضام نم اشد ،ر ارة ای مور م توام استدالل قی قه ید متصایف ر حکا
ید مالک است (نه خو ید مالک) م ر صورت قه خو مالک نيز از مال استفا ه م قی  ،یاي مال
یا عيب حاص م شد اس ضام شناخت متصیف قه ا امم مالاک ای ماال متصایف شاده،

نق

خهف انصاف است.
ی اساس قاعدة استيمام اس از انمقا یک از عقو امان اطهق ای عقو اعاث ما شاو ر
صور

از ي رفت مال قه تحت تصیف فی ي غيی از مالک است ( یاي مثال ر اثی زلزلاه) ضاام

هيچگونه مث یا قيمت نباشد (اقبیي هنو م همکارام ،4816 ،ص  ،)461ر صورت قه اگی عقاو
امان نبو ر اثی از ي رفت مال قاعدة «عل اليد» جاري ،م متصیف ضام عي یا مث مال م شاد،
م ای همام ممناي عقو امان غيیمضمونه است.

 .4مسئوليت مطل

ر یا ی مسئوليت محض اسات .مسائوليت مطلا مانناد مسائوليت غاصاب م مسائوليت محاض مانناد

مسئوليت متصدي حم منق قانوم تجار .
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عقود امانی مضمونه
ر عقو امان مضمونه ،4عقد امامآمر ،صحيحاً م ا همة ارقام م شیای خویش شاک ما گيای ؛
ليک ید متصیف ی مال مور امانت همچنام مضمونه محسوم م شو .
ه لحاظ دیع و م موضوع مناسب یده شد قه جهات تقییاب موضاوع اه اندیشاة خواننادة
محتیق ،ر ا ي امی:
 از سوی  ،مصا ی مشمول عقو امان مضمونه را از نظی گذراني ؛ م از سوي یگی ،ه منظور ایهيز از اختهط موضوع ،مصا یق را قه های یاک اه جهااتخارج از ستة عقو امان مضمونه قیار م گيیند ،تحلي قني .
مصادیق مشمول بحث
ر حقيقت ،عارضشدم مضميت ضمام ی عقو امان از م حال خارج نيست:
-

ر اارهاي موار ای مضميت المیض ی عقد امان متیتب م شو ؛

-

ر اارهاي یگی از عقو امان  ،ای مضميت ه نحو اإلصاله حاص م شو .

اینک هی م حالت را قه ه شک گيیي عقد امان مضمونه منتج م شو  ،شیح م هي :
الف) ضمان بالعرض در عقود امانی مضمونه
ر غالب موار عقد امان ماتاً ه نحو امان شک م گيی م ه حصول ید م استيه امان

 .4ای عبار

(عقو امان مضمونه) ،هگونه اي قه ناظی ی یک سته از عقو امان

هقار گیفته نشده است ،ا مجو ا ی  ،ر قهق ایشام هی یک از عقو امان

اشد ،ر تأليفا

یاي امي

فقها مهجور مانده ،م

ه نحو مجزا ،ه همیاه ماژة مضمونه هقار

گیفته شده است .یاي مثال م یمة مضمونه (مقدس ار يل  ،4148 ،ج ،1ص128؛ عهمه حل  ،4144 ،ج ،4ص148؛
حائیي ،4148 ،ج ،1ص ،)161عاریة مضمونه (نجف  ،4141 ،ج ،61ص421؛ محق ثان  ،4141 ،ج ،2ص ،)11اجارة
مضونه (عميدي ،4142 ،ج ،6ص41؛ قوهقمیي ،4141 ،ص ،)411م ره مضمونه ( حیان  ،4141 ،ج ،64ص614؛
شهيد ثان  ،4148 ،ج ،1ص.)68
ای ایاقندگ  ،ه ادیدارشدم عبار

«عقو امان مضمونه» ر اندیشة نگارندة ای سطور منجی شد.
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منجی م شو ؛ ا مجو ای  ،ممک است طیفي
صیفنظی قنند م ید ضمان
شک گيیي ید ضمان

ا تواف یکدیگی از تحقا یاد اماان

ایاي اماي

ر نظی گيیند ،ر حقيقت ،ر ای گونه موار «جم شیط ضمام» ه

یاي امي منجی م شو  .اس اگی ر ای موار شیط ضمان

ر قاار نباو ،

استيهي امي  ،اقتضاي امان و م را اشت.
ر فقه ارزتیی مصداق ضمام المیض ر عقو امان مضمونه ،شیط ضمام ای اماي اسات.
میا از شیط ضمام ی امي ای اسات قاه اماي ( اه عناوام مشایمط علياه) ایاد ر حفاظات م
نگهداري از مال موضوع امانت کوشد ،م اگی خسارت
شو قه امي

ه مظيفة خو ر حفاظت از مال موضوع امانت هخو

یا ی مالک ضام خسار
یاي امي

ی مال موضوع امانات مار شاو م مملاوق

ه صور

ر

عم نکی ه اسات ،اماي

مار ه خواهد و  .دیه است قه ر چني حاالت  ،رج شایط ضامام

شیط فم مور نظی طیفي (امي م مالک) و ه است.

البته ممک است رج شیط ضمام یاي امي
ا ای توضيح قه ر صور

ه صور

شیط نتيجة مور نظای طایفي

اشتیاط ی چني شیط  ،امي ضام مطلا خساارا

اشاد.

مار ه ای ماال

موضوع امانت خواهد و  ،ه تمبيی یگی ،ر چني موار ي صیفنظی از ميازام قوشاش م تاه
امي

یاي حفاظت از مال موضوع امانت ،مي اید خسارا

مار ه ی مال موضوع امانت را جبایام

قند.
حث عمدهاي قه ه حصول تمایز ميام قيفيت ای
موضوع امانت ه مسيلة آفا

م شیط منجی م شو  ،مقولاة تلاف ماال

سمامي است ،دیه است ر صورت قه طایفي

ای رج شایط از

نوع نخست آم نظی اشته اشند (شیط فم ) ،امي را نباید ر مقا مالک جبایام خساارا

مار ه

ی مال موضوع امانت مسئول انست .اگی چه امي از مال موضوع امانات را ر عاال تایی ساطح
حفاظت م قی  ،الجیق خسار
ا مجو ای  ،اگی طیفي
 .4شیط ضمام ی امي

همچنام ی مال موضوع امانت عارض م شد.

ی رج شیط ضمام ه قيفيت ثانوي آم نظی اشته اشاند ،ایاد اماي

ه قيفيت شیط فم م همچني شیط ضمام ی امي

ه قيفيت شیط نتيجه.
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خطانکی ه را ر یا ی مالک ه جبیام مافا

ملزق قای  .اه های رمي ،عليایغ اخاتهف نظیهااي

فیامام ايیاموم صحت ای شیط ر فقه ،یخ

زرگام فقه اماميه ،ر نهایت ،صحت ایا شایط را

اذییفتهاند (ميیزاى قمى ،4148 ،ج ،8ص144؛ ار يلا  ،4148 ،ج ،44ص21؛ ناائين  ،4818 ،ج،6
ص441؛ شهيد صدر ،4144 ،ص.)414
ر ارة نظیهاي گیمه امل اید ه ای نکته اشاره قی قه ي ای گیمه همسوی

یده نم شو ،

زییا ر ای مور  ،ي فقها اختهف نظی مجو ار  .یخ ایا شایط م عقاد را اطا  ،م یخا
اط ( یخ نيز شیط م ر نتيجه عقد را صحيح) م انند .ر اارة ایا موضاوع

شیط را هتنهای

شایام مقی است یخ فقها ي عقو مختلف تفام

قائ شده اند .ایاي مثاال ،ر مضا عقاو

مانند عقد عاریه ،عل االطهق ه صحت ای شیط ممتقد شدهاند م ر سایی عقو ا توجه اه ناوع
عقد اظهار نظی قی هاند .آنچه اهميت ار ای است قاه عقاو اماامآمر ماهيات یکساام ارناد م
تبميض ي ای عقو

لي خاص قا

قبول نم اشد .ر می اه

الی قائهم ه طهم را يام

م قني :
شرط مخالف مقتضای عقد است

قائهم ه ای

یدگاه يام قی هاند ه لي اینکه ای شیط مخالف مقتضاي عقاو اماامآمر اسات م

ای عقو مصف امانت ایجا م قنند نه ضمام ،اگی شیط
خل

ه ای مصف اساس عقد شو  ،ا ما

ر ضم ای عقو رج شو قه اعث

عقد امامآمر مخالف است ،ااس ر ایا حالات ها

شیط م ه عقد منمقدشده اط است (شهيدثان  ،4812 ،ج ،6ص .)8یاي ااسخ ه ای اییا ایاد
ما

عقد م اطهق عقد را قه اساس ای اییا است ،تمییف قی  .اقتضاي ما

م حقوق انام یاي اقتضاي ما

عقد تمییافهااي ساياري ياام قای هاناد .ایاي مثاال ،ر اي

حقوق انام ای تمییفها مطیح شده است :مقتضاي ما
عقد ه آم ستگ

م اطهق عقد :فقهاا

عقد عبار

است از چيازي قاه ماهيات

ار م ا انتفاي آم منتف شو  ،خواه آم چيز از ارقام یا از لوازق م آثار خاارج

عقد اشد ،م میجع تشخي

م شناسای آم عیف است زییا ممامه

غالباً ی طییق است قه ي

می ق مممول م متمارف است ( یمجی ي عبده ،4864،ص ،)614یا گفته شده است :مقتضاي [ما ]
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عقد ،موضوع اصل است قه عقد ه لي ایجا آم ماقع م شو م اه خواسات طایفي یاا احکااق
متیتب ی آم ،الزمة ماهيت عقد است (قاتوزیام4888 ،م ،ج ،8ص ،)428یا ي فقهاا گفتاه شاده
اساات« :اعلتتا ان ٌضت تتيیت اارضتتد هق ٌتتی ضت تتيه بذاتتته نرنتتا ان ذتتل ذاا ت

اهضت تتا عنتته لتتزن ٌستتیو یا انضي ته و

ابطیاتته و اختتر ٌتتی ضت تتيه اب ال تته ذ تزان متتین ٌتتن بهه اههتبتته عليتته عر تیا ...او ٌتتن احلتتیم ااهیبتتته اتته تترعیا» (شاايخ
موس خوانساري،

تا ،ج ،6ص .)444مقتضيا

عقد است ،ه ای ممنا

عقد یک ار مقتضاي ما

قه سلب آم مقتضا از عقد ،مسامي ا نف م ا طال عقد است ،م اار یگای مقتضااي اطاهق عقاد
است .خواه از آثاري اشد قه عیفاً ی عقد متیتب است ،یا از احکام قه شایعاً ایاي عقاد ثا ات
است (صفار ،4811 ،ص .)84اس م توام يام قی اقتضاي ما

عقد هدف اصل طایفي مماملاه

است قه ه همام لي قصد انجاق ا م ممامله م قنند ،م ای هدف اصل  ،از طیی عیف اه ليا
قثی

ممامله انجاقگیفته ،یا ه مسيلة قانوم ( ه لي حمایت از نيام عقد ر جهت استحکاق رما

حقوق افیا جاممه) م ا توجه ه قصد طیفي  ،قا

ازشناس است؛ یاي مثال اگای شایط شاو

مستأجی مالک منافع نشو  ،یا از منافع منتفع نشو  ،یا مشتیي مالک مبيع نشو یا شیط شو مستميی
ح استفا ه از منافع مال مور عاریه را نداشته اشد ،ای شیمط مخالف اقتضاي ما

عقاد اسات.

ستة یگی از آثار عقو تنها ه منظور تکمي شیای عقد م تبميت ارا ة مشتیک طیفي اسات .اه
يام یگی ،ای

سته از آثار عقد اموري نيستند قه عقد ی آم اللات مطاا ق

اشاته اشاد ،لکاه

امورياند قه مدلول التزام عقد تلق م شوند .یمن ای آثار از ماهيت عقاد ناشا نما شاوند م
الزمة آم نيستند .اما عقد ر صور

اطهق ،مقتض آمهاست م ه هماي عناوام مقتضااي اطاهق

عقد خوانده م شوند (صفار ،4811 ،ص ،)84مانند شیط زمام مالکيت مستأجی ی مور اجااره قاه
ر صور

عدق مقی ،هفاصله مالکيت منافع ایجا م شو م ر صور

مقی ،ممک است مالکيت

ا یک فاصلة زمان از تاریخ انمقا عقد ه مجو آیاد .لاذا شایط مخاالف اا اطاهق عقاد امایي
امکاماذیی است م ه اساس عقد خلل مار نم قند .تمییفهاي يامشاده نشاام ما هاد شایط
ضمام خهف اقتضاي ما

عقو امامآمر نم اشد ،زییا یاي مثاال ر عقاو اماان مانناد اجااره،

هدف م قصد طیفي مالکيت منافع است ،هدف عقد عاریه ایجا ح انتفاع مساتميی ،هادف عقاد
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عام

م یمه ایجا تمهد مستو ع ی حفظ مال ،م هدف مضار ه ایجا ح تجار

ا ماال مضاارم

است .اس ر عقو منمقد ،نسبت ه امان و م مال ای عقو اطهق اشته ،م م توام خاهف ایا
موضوع را شیط قی  .اید توجه قی ای شیط ضمام ر یخ عقو مانند عاریاه ماور ااذیی
اتفاق فقها قیار گیفته است م قانوم مدن

ر ما ة  216قه اعهق ما قناد «اگای ای مساتميی شایط

ضمام شده اشد ،مسئول هی قسی م نقصانى خواهد و اگی چه می وط ه عم ام نباشد» ،صاحت
ای شیط را تأیيد قی ه است ،اما نباید تصور قی قه صحت شیط ضمام ر عقد عاریه مساتند اه
لي خاص است م گینه اید آم را نيز فاسد داني  ،زییا حک عقل قا
شیط ضمام مخالف ما

تخصي

نيسات م اگای

عقد اشد م موجب تناقض ر انشاي عقد شاو  ،عقاهً چناي تناقضا ،

فسا آمر است م هيج مور از مصا ی آم را نم توام ه هانة مجو لي خاص از حک عقل آم،
استثنا م خارج قی م ه صحت آم نظی ا (صا ق  ،4816 ،ص .)42ی همي اسااس یخا فقهاا
يام قی هاند :شیط ضمام مضارم ،منافات

ا اینکه سیمایه امانت ر ست امست ،نادار  .زیایا ر

سياري از امانا  ،ید متصیف محکوق ه ضمام شده است .مث عاریة طه م نقیه یاا عاریاهاي قاه
شیط ضمام شده است م مقبوض السوق م نظایی آمها ،حتا

ر ساياري صاور هااي مضاار ه،

ضمام عام مجو ار  .نا یای  ،ر جميع ای موار ای شیط مخاالف اا اقتضااي اطاهق عقاد
است نه مقتضاي ما  ،م شیط صحيح است (نجف  ،4141 ،ج ،62ص.)816
شرط مخالف شرع و سنت

اذیی

ای شیط از سوي امي

هرمشن گویاي ای است قه امي تمهدي را قبول قی ه است قاه

شارع آم تمهد را از ممة ام ی اشته و  .ه يام یگی ،از ح خو صیفنظای قای ه اسات .شاایام
مقی است ر ارة اشتیاط شیط ضمام ه قيفيت شایط فما قمتای از اام تهافات اا شایع اناور
مخالفت شده است 4،م فقهاي قائ

ه عدق صحت شیط ضمام امي

ه ماساطة مخالفات اا شایع

 .4هطور خهصه ،عمده ليل قه موجب م شو تمدا ي از مخالفام شیط ضمام ی امي تا حدم ي ه جیگة موافقام
شیط ضمام ی امي

ه قيفيت شیط فم متمای شوند ،ضمانت اجیاي چني شیط است؛ چه آنکه ر صور

رج
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انور ،يشتی ه شیط ضمام امي

ه قيفيت شیط نتيجه التفا

ارند ،م یآنند قه چناي شایط (م

البته ا چني قيفيت ) ا شیع انور مغایی است ،نيام استدالل ای گیمه ی محادم و م انحصااري
سبب ضمام ر شیع ه م قسمت اتهف م ضمام ید است .ه تمبيی یگی ،مجیاي یگایي ایاي
ضام شدم یگیي ه جهت خسار

مار ه ی اموال یگیي مجو ندار  ،مگای آنکاه خاو شاارع

مقدس مجیاي سوم را یاي ضمانت ايش ين قند ،رست مانند ضمام ناش از عاریه قاه ر آم
ای استثنا تحق یافته است .همامطور قه ر جوام ای

سته از فقها گفته شده است ،هايچ ليلا

یاي انحصار اسبام ضمام ه م مور گفتهشده مجو ندار  ،لکاه اسابام یگایي مانناد قاعادة
غیمر ،نيز مجو ار قه ه نفع مالک ضمام ایجا م قنند ( اریکلو ،4881 ،ص.)21
الی مطیحشده ،هخو
اذیی

ر عقو ي مانند مقالت ،اجااره ،عاریاه ،م جاز آم قا ا

ریافات م

است ،ا مجو ای  ،مضمونه انست عقو م یمه م مضار ه ،ر مضاميت حقاوق موجاو

اذییفتن نيست:
 از آنجا قه ر م یمه ،مالک ،امي را ه علت خوي امانت اري مي م ی مبنااي شاناخت ازشخصيت ام ه امانت خوانده است (اقبیي هنو م اارسااور ،4814 ،ص )81م نياز اا عنایات اه
شیط ضمام ر ای عقد ا مشک مواجاه

مجه غالباً استحبا

م یمه م محس و م م ع  ،اذیی

است .عهمه حلا

تزد اي تداع ا ذتتنالی ُن ،و اا تالین و األٌیغتة
ر ایا زميناه ما فیمایناد...« :أل ىن ٌضص ا

جيتالرتین( »...عهمه حل  ،4141 ،ج ،41ص .)482ای نظی از سوي فقهاي یگای نياز اذییفتاه شاده
است ( 4جنور ي ،4141 ،ج ،8ص.)616
چني شی ط م البته صیفاً ا چني قيفيت  ،ر صور

مرم خسار  ،مشیمط له م تواند عقد را ه ماسطة تخلف از

مصف از ناحية مشیمط عليه (امي ) فسخ قند ،ر حال قه ای
مشیمط عليه (امي ) مستح نم انند (خوی ،

سته از فقها از ه مشیمط له (مالک) را ر رجوع ه

تا ،ج ،1ص.)888

 .4تمدا ي از فقها م یمه را امانت محض ناميده اند؛ یاي نمونه فخیالمحققي ر ای زمينه چني م نگار  ... « :بزل اازد رة
ِِ
ني ٌِ ْن اذبِ ٍيل ( »...فخیالمحققي  ،4881 ،ج،6
إحسین حمض يف ٌضیبله عزض دغيیوي و اا الین ذبيل و یل تریىل ٌی اعلاى اا ُْال ْحسن ا
ص464؛ همچني نگیید ه مقدس ار يل  ،4148 ،ج ،44ص.)686
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-

ر مضار ه نيز اذیی

شیط ضمام مضارم نيز ا مقتضاي ما

ای عقد ( ه نظی اقثی فقها)

ر تهافت است؛ چه آنکه شیط ضمام ا نمایندگ قه از سوي مالاک اه مضاارم ا ه ما شاو ،
تضا ار  .دی توضيح قه عام
اعطاي همي نمایندگ

ه نيا ت از طیف مالک تجار

م قند م اثای اساسا عقاد نياز

ه ام است .ممناي انمقا قیار ا از طیف نماینده ای است قاه ايماام را ام

م ند مل آثار ای ايمام ام گيی اصي ما شاو  .عاما نياز ،اگای نمایناده محساوم شاو  ،از
زیامهاي ناش از تجار

مصوم است .ای زیامها ر میحلة امل ،اید از سو حاصا از تجاار

م ر میحلة مق ،از سیمایه م سیانجاق ،از ارای مالک جبیام شاو  ،ااس ،اگای شایط شاو قاه
خسار  ،متوجه مالک نخواهد شد ،دی ممنا است قه آثار ممامله ر ارای نماینده ظاهی شاو م
ای نتيجه ا مفهوق نيا ت م ا مقتضاي مضار ه مخالف است( 4قاتوزیام4888 ،م ،ص 6.)484البتاه
نظی مختار ی مبناي نظی اقثییت م ن

یا شده ر ما ة  118قانوم مدن است قاه اعاهق ما قناد

«اگی شیط شو مضارم ،ضام سیمایه خواهد و م یا خسارا
نخواهد شد ،عقد اط است ،»...زییا ر یا ی ن

حاصله از تجار  ،متوجه مالاک

اجتها امکاماذیی نم اشد م ماا ة یا شاده ای

مبناي اندیشة اقثی فقها از سوي قانوم گذار انتخام شده است م گینه ر اندیشة یخ فقها قاه اه
نمونهاي از آم اشاره شد ،م ا توجه ه مبناي قل یا شده م ماهيت عقو اماامآمر ،اه نظای شایط
یا شده ر عقد مضار ه نيز صیف نظی از حک قانون شیط نافاذ اسات (صافار ،4811 ،ص،)88
زییا ر مه عقه ،ر ارة ید عدمان  ،اقتضاي ضمام امیي ارتکازي است .ر حال قه ر ید امان
آنچه میتکز است ،عدق اقتضاي ضمام است ،نه اقتضاي عدق ضمام ،م تفام
ضمام م اقتضاي عدق ضمام ا اندک تأم

ميام عادق اقتضااي

رکشدن است .نا یای  ،نما تاوام شایط ضامام ر

عقو امان را مخالف ا احکاق اقتضای شیع انست م آم را غيیمجااز شاناخت (صاا ق ،4816 ،
 .4همچني  ،شیط ضمام مضارم نوع
رمایتهاي محمد

رآمد دمم مخاطیه را یاي مالک ادید م آمر قه

شباهت ه مقولة ر ا نيست

قيس (حی عامل  ،4141 ،ص 66 ،41م .)68

 .6شایام مقیاست تمدا ي از زرگام ،شیط ضمام مضارم را قبول قی هاند (نجف  ،4141 ،ج ،62ص.)816
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ص .)64اس ر موار ي مانند مضار ه نيز همامطور قه اقليت فقها مانند صاحب جاواهی گفتاهاناد
(نجف  ،4141 ،ج ،62ص ،)816شیط صحيح است ،اما ر مضميت حقوق موجو اه صایاحت
قانوم اید اذییفت ر مضار ه شیط

اط است.

شرط ضمنی ضمان امین

عهمه ی شیمط صییح قه ط آم طیفي

هصیاحت ضمام امي را مور تواف قیار م هند ،ر

موار ي نيز م توام از طیی شیط ضمن ضمام امي را شناسای قی  .ه تمبيی یگی ،هی چند عقد
مالک م امي
را ضام

ر قالب شیط صییح ،هصیاحت ی ضمام امي تواف نکی هاند ،هطور ضمن اماي
انستهاند م از ای رم ،ه رغ تشکي عقد امان  ،امي مسائول خساارا

مور امانت خواهد و  .یاي مثال ،ر شیای قنون عیف تجاري ،ه صور
قه مسئول نگهداري از اموال شده است ،هطور مطل مسئول خسارا

مار ه ای ماال

ضمن انباار اري را

مار ه ی مال م اناد .مثاال
4

6

رمش تیي قه گویاي شیط ضمن ضمام امي است «قبض مال السوق» است  ،ر زمينة ید آخاذ
السوق ،ه نظی م رسد اید قول اقثی فقهاي اماميه ر زمينة ضام انست آخذ السوق (ا

ا ریس،

 ،4144ج ،6ص114؛ قاشااف الغطاااء ،4811 ،ج ،6ص48؛ شاايخ انصاااري ،4144 ،ج ،4ص818؛
عاااامل  ،4141 ،ج ،48ص18؛ حیانااا  ،4141 ،ج ،61ص111؛ ار يلااا  ،4148 ،ج ،1ص618؛
فخیالمحققي  ،4881 ،ج ،6ص68؛ محق ثان  ،4141 ،ج ،1ص )21م قول اقليت ایشاام ر زميناة
ضام ندانست مي ( جنور ى ،4144 ،ج ،4ص641؛ جنور ي ،4141 ،ج ،6ص )41را جمع قای .
دی صور

قه ا مجو حصول ید امان

یاي آخذ ،مي ضام خسارا

و  ،چه آنکه ر ای زمينه قاال ا رضایت مالک ر اختيار متقاض

مار ه ای ماال خواهاد

يع قیار ا ه شده است .میحوق

 .4مال است قه قسى از یگیى م گيی تا آم را بيند ،یا چندى نز خو نگهدار تا از مضميت آم آگاه شو  ،م اگی
اسندید خییدارى قند م اال آم را ه مالکش مستی ار .
 .6از طیی شیط ضمن
دمم هيچ گونه نقص

نای نيز م توام ه ای امی رسيد .چه آنکه ناي طیفي
ه تحوی هنده یگی اند.

ی ای است قه آخذ مال تحوی گیفته را
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صاحب جواهی نيز ا ای
مضمونه یقیار شوند ،قائ

يام قه سياري از امانا
ه قول ميانه شدهاند.

(از جمله قبض السوق) ممک اسات اه نحاو

4

ب) ضمان باإلصاله در عقود امانی مضمونه

ر حقيقت ،ر اارهاي موار فارغ از هی گونه تواف م اشتیاط  ،عقد امان اقتضاي ضمان او م را
ار  ،ه عبار

یگی ،ر ای گونه موار ه رغ شک گيیي م انمقا یک عقد امان  ،ید امي امان

محسوم نم شو  ،لکه از ا تدا ید امي
مثال

ه صور

ضمان محسوم م شو .

ارز قه ر ضمام االصاله ر عقو امان مضمونه م توام دام اشاره قی  ،ضامام ناشا

از عاریة طه م نقیه است ،ه يام یگی قاعدة عدق ضمام امي  ،ر ارة عاریة طه م نقایه از هماام
ا تداي ید امان (انمقا عقد) ا استثنا مواجه شده است .اس ر ای گونه موار ید ضمان از اصا
م اساس ه همیاه عقد امان است.

6

ر عاریة طه م نقیه اع از مسکوک م غيیمسکوک ،مستميی ضام هی تلاف م نقصا خواهاد
و قه ی مال موضوع امانت مار م شو  ،هی چند شیط ضمام نشو م عاریاهگيیناده تمادى ،یاا
تفیی ه نکی ه اشد.
ر ارة علت تشییع ای مسئوليت گفته شده است؛ طه م نقیه از فلزات اند قاه مالاک آم نوعااً
حاضی ه عاریه ا م آم م ه غيی نيست ،چه آنکه ممک اسات ر اثای تلاف م نقصاام آم م ر
ممیض زیان سنگي قیار گيی  ،نا یای  ،ر فیض عاریة آمهاا ضامام مساتميی موجاب اطميناام
خاطی مالک م جلوگيیى از امتناع ام از عاریه ا م آم م فلز م شو (امام  ،4811 ،ج ،6ص.)414
مثال یگیي قه ر ارة عقد امان مضمونه م توام يام قی  ،ره مستمار است .رها مساتمار
 « .4فإم قثيیا م األمانا

مضمونة قماریة الذهب م الفضة ،م الماریة المشتیط فيها ملک ،و المقبوض بالسوم» (نجف ،

 ،4141ج ،62ص.)816

ِ
اَّللِ (ع) ااْری ِهَّةُ ٌ ْ الزغاةمل ات اض ا ِ
ك [ اٌی] تاتزاقُ إَِّ َّ
َّا االی
ُ .6ااه ااهاة ا ا
یلُ :ت ْل ُ ِألاِِب اعْب ِد َّ
ي ا اال ات ْلازٌُ ا
يع اٌی ْ
ااذ اه ُ او ااْف َّ ةُ اِإغت ُ
یل امج ُ
ا ا ُ
اذتات ار ْرتاهُ اتتا ِز ا
ا
تلْزٌ ِ
ین (قلين  ،4141 ،ج ،1ص.)688
ا اا
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ه رهن اطهق م شو قه ر آم راه عي میهوناه را از یگایي ایاي رها ا م عاریاه گیفتاه
است 4.ه تمبيی یگی ،اگی مدیوم ین  ،قصد خو از عاریه گیفت مال را ه صاحب مال اعهق قند،
م مال را یاي ه ره قیار ا م ینش عاریه گيی  ،ا مفهوق ره مستمار مواجهي .
ر ره مستمار ما ا م را طة امان مواجهي :
 را طة امان ميام مميی (مالک) م مستميی (راه ) از ا ت عقد عاریه؛ را طة ميام راه (مستميی) م میته از ا ت عقد ره .ر را طة مق ،میته فق

ر صورت

ر یا ی راه ضام است قه میتکب تقصيی شده اشد،

از ای رم ،اگی دمم تقصيی نقص از سوي میته (امي ) ی مال مور امانات مار شاده اشاد ،ر
یا ی مميی م نه راه هيچ گونه ضمان
ا مجو ای

ی عهدة مي نيست (عميدي ،4142 ،ج ،4ص.)111

ر را طة امل گفته شده است ر صور

امانت ،مستميی ر مقا

مميای ضاام اسات خساار

مرم هیگونه خسار

ه ماال موضاوع

را جبایام قناد (محقا ثاان  ،4141 ،ج،1

ص.)421
خروج تخصصی از بحث
مطا

ا مقتضاي قاعدة ضمام عل اليد ،هی جا قه شخ

ر مال یگیي تصیف م قند اصا

ضمان و م ید متصیف است ،مگی اینکه امان و م ید ه حک شیع یا قانوم اثبا
شخص

ه اشتباه یا از رمي جه

ای

شده اشد .اگی

ا ای تصور قه ید ام امان است ،مال یگایي را تصایف قناد،

اید طب قاعدة یا شده ه ضمام ید متصیف حک قی  .مثال ارز ر ای زميناه ،جاای اسات قاه
«غاصب» ه مجه امان (م ه اصطهح ا عنوام یک عقد امان ) ماال را ر اختياار یگایي قایار
م هد .فیضاً غاصب یک مال ،مال مغصوم را ه فی ي قیض هد قه از غصب و م ماال اطاهع
ندار  ،ر اینجا چوم مال ه نحاو مضامونه ر اختياار گيیناده قایار ما گيای  ،نما تاوام انتظاار
« .4یجوز ام یستميی أحد مال آخی م ییهنه امنه م یقال لهذا الیه المستمار» (قاشفالغطاء ،4811 ،ج ،4ص.)841
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شک گيیي یک عقد امان را اشت ،م ای مور را اید هطور تخصصا از شامول حاث خاارج
انست .چه آنکه ر شمول قاعدة ضمام عل اليد ميام گيیندة عال م جاه تفام

نيست (اقبایي

هنو م اارسااور ،4814 ،ص81-81؛ جنور ى ،4141 ،ج ،1ص.4)81
مثال یگی می وط ه مور ي است قه شخص مال یتي را یاي مضار ه م تجاار

اه یگایي

ماگذار قند ،م سیمایة ر ست مضارم دمم ارتکام تقصيی از ساوي مي قااهش یا اد؛ ر ایا
مور هندة مال ر یا ی یتي ضام قاهش سیمایه است .ر قتام عائ االسهق از اماق صا ق (ع)
رمایت مىشو قه فیمو « :هیگاه مصى ا مال یتي تجار

قند -دمم آنکه ر مصيت ای اختياار

ه مى ا ه شده اشد -قاهش مال ه عهدة ام م سو آم متملا

اه یتاي اسات» (شايخ طوسا ،

 ،4141ج ،1ص .)414ر ای زمينه نيز ر را طة ميام مص م موص له عقد امان ایجا نم شو .
ر ای زمينه مثالهاي سياري م توام يام قی قه مال ر اثی عقدي غيی از عقاو اماامآمر یاا
ه لي الزاما
ضمان

خارج از قیار ا یا امانت قانون (امانت شیع ) ر ست یک فی اشاد م یاد نياز

اشد ،اما ه لي عدق تشاکي عقاو اماامآمر اي طایفي از موضاوع حاث ماا خایمج
ار م ه لي مضوح موضوع از حث ما خارج است م ه لي ایهيز از اطالاة قاهق از

موضوع

مقی آمها خو اري م شو م مقی موار یا شده یاي نمونه و ه است.
هدف و آثار تقسیمبندی عقود امانی
همام طور قه يام شد تقسي ندي عقو جهت ازشناسای آثاري است قه ای عقاد اار ما شاو ،
عام اصل

ر ارة عقو امان قه اعث همجو آمدم ای تقسي ندي م شو  ،عام تقصيی اسات،

 .4از ميیزاي قم سؤال شده است هیگاه قسى مالى از غاصب ،عاریه گيی  ،حک آم چيست؟
ایشام چني ااسخ م هند :مستميی یا عال است ه ای قه مال غيی است م عاریه مىقند ،یا جاه است؟
 اس اگی مستميی عال است ،خو  ،غاصب است م ضام عي م منفمت م نقصام (همه) هست....
 اگی مستميی جاه

اشد :از ام ضام عي م منفمتى قه مد از عاریه ه ست آمده است( ...ميیزاي قم ،4148 ،

ج ،8ص.)148
ر ماقع ،از ااسخ قه ای فقيه زرگ ه سؤال ا ه است م توام طهم عاریة غاصب را استفا ه قی .
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ر عقو امان غيیمضمونه ر اثی ایجا تقصيی ید امي از امان
ر اثی ای تغييی ،متصیف مسئول هی نق

ه ضمان تغييی حالات ما هاد م

یا عيب م شو قاه ر ماال ایجاا شاو زیایا ااس از
ر

تقصيی از شمول قاعدة استيمام خارج م مشمول قاعدة عل اليد م شو م ضام است ،اما اماي

عقو امان مضمونه ا فیض عدق تقصيی ر ا تدا ،ضام است ،همامطور قه ر ياام اناواع ضامام
گفته شد ،ضمام ر اینجا از نوع ضمام ماقم است ،اما اید ه ای نکته توجه قی قه منشأ ایجاا
ای ضمام متفام

است قه اعث اختهف ر آثار م شاو  .ر اماي مقصای منشاأ ایجاا ضامام

ماقم  ،قاعدة عل اليد است ،اما ر امي

ر عقو امان مضمونه منشأ ایجا ضمام ماقم  ،مقتضااي

عقد یا ارا ة طیفي است قه ه صور شیط ر ضم عقد تبلور یافته است.
ا توجه ه ای اختهف منشأ ضمام ،ر ارة عي م منافع ،امي مقصی ضام عي م مناافع ماال
است اما امي

ر عقو امان مضمونه ( دمم فیض تقصيی) فق ضام عي مال است .یکا

یگای

از تفام های قه ا لحاظ همي اختهف منشأ ایجا م شو ر ارة تلاف ماال یاا ایجاا هیگوناه
آسمان ایجا م شو  .امي اس از تقصيی م تغييی ید از اماان

عيب یا نقص است قه ر اثی آفا

ه ضمان (عقو امان غيیمضمونه) مسئول هیگونه نق
سمامي ایجا شده اشد .یمن مسائوليت مطلا
صور

اتهف یا حدمث عيب یا نق

یا عيب است ،اگی چاه ر نتيجاة آفاا

ار  ،اماا ر عقاو اماان مضامونه متصایف ر

 ،اگی چه ضام است ،مسئوليت از ناوع مسائوليت محاض

ار  .ر مسئوليت محض ،مجو قوة قاهیه را طة ميام عيب م فم میتکب را ا ضیر قطع م قناد
م مسئوليت را از ي م ی  .مل

ر مسئوليت مطل  ،مانند غاصب نسبت ه تلف مال مغصوم ر

هی حال اق است م قوة قاهیه نيز ر آم اثی ندار (قاتوزیام4888 ،ج ،ص ،)641اگی چاه یخا
سم

ر اثبا

ای

م تفام

ا استفا ه از شیط ممقول م سائغ قی هاند ( اریکلو ،4881 ،ص.)12

از تفام هاي یگیي قه ر ارة ای تقسي م ر تلف مال موضوع امانت قا
توجه ه ای نکته است قه ر عقو ضمان غيیمضمونه ر اثبا

مهحظاه اسات،

تلف قب م ماد از تقصايی ایاد

تفکيک قائ شد .قب از تقصيی ا توجه ه اینکه متصیف امي است ،ر صور

تلف مال قاول ام

مقدق ی قول مالک است ،اما اس از تقصيی ای قول مالک مقدق است .اما ر عقاد اماان مضامونه
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چه ا فیض تقصيی م چه دمم ای فیض ر هی حال ای قول مالک است قاه ر اارة تلاف ماال

مقدق است.
نتیجه
 .4عقو را م توام ه اشکال مختلف تقسي ندي قی  ،یک از تقساي ناديهاای قاه اي عقاو
م توام انجاق ا  ،تقسي عقو ه غيیامان م امان است .خو عقو امان

ه طیق مختلف تقساي

شده اند ،از جمله تقسي نديهای قه دام تصییح نشده است ،تقسي عقو امان

اه عقاو اماان

مضمونه م عقو امان غيیمضمونه است .ا ای توضيح قه مقتضاي قاعدة استيمام حصول ید امان
یاي امي است (همام امیي قه ر عقو امان غيیمضمونه متجل م شو ) ،اما ر اارهاي موار ه
رغ شک گيیي عقد امان  ،ید امان

یاي امي شاک نگیفتاه م همچناام یاد ام ضامان قلمادا

م شو  .ر ای حالت ا قسم خاص از عقو امامآمر ا عنوام عقو امان مواجهي .
 .6اصوالً تشکي عقو امان مضمونه ،یا ه يان  ،عارضشدم مضميت ضمام ای عقاو اماان
ه م شيوه متصور است:
الف) ضمام المیض ر عقو امان مضمونه ه عنوام مثال اشتیاط ضمام ی امي  ،خواه هطور
صییح ر مت عقد م خواه هطور ضمن  ،مانند ضمام مأخوم السوق؛
ر ارة شیط ضمام نيز ي فقها اختهف نظی است .اقثی فقهاا قائا

اه طاهم ایا شایط

م اشند .ي همي فقها ر ارة اینکه آیا ای شیط اط م مبط عقد است ،یا فقا
است ،نيز اختهف است .قائهم ه طهم ر اثبا
جمله مخالف ا ما
ر ارة مخالف ما

اطا

نظییة خو ه الیل استنا قی هاناد ،از

عقد م مخالف ا شیع و م.
عقد مانند هدف اصل عقو امامآمر ایجا امانت نم اشاد ،لاذا فقا

م توام يام قی ای شیمط ا اطهق عقد امامآمر مخالف است .ر ارة مخالفت ا شایع م
سنت اعهق شده است قه اسبام ضمام را شارع يام قی ه است م ای مور جازء شایای
ضمام يامشده نم اشد ،اما همامطور قه ه رست نيز يام شده است ،شیط ضمام ر فقه
محدم نيست م اسبا

مانند غیمر نيز مجو ار  .شایام مقی است مقت شارع ماوار ي را
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هصیاحت يام م قند قه ایجا ضمام یاي امي م قند ،یمن ای مور را شیط صاحيح
م عقل انداشته است .م ای مطلب را اید لحاظ قی قه ر مه عقه ،ر ارة ید عادمان ،
اقتضاي ضمام امیي ارتکازي است .ر حال قه ر ارة ید امان عدق اقتضاي ضمام میتکز
است ،نه اقتضاي عدق ضمام.
م) ضمام اإلصاله را م توام ر عقو امان مضمونه مانند عاریة طه م نقیه قه ر آم مستميی
هطور مطل ضمام نگهداري مال خواهد و  ،همچناي رها مساتمار را اشااره قای قاه
مستميی مال را از مميی جهت ره ا م عاریاه ما گيای  ،م مساتميی ر یا ای مميای ضاام
هیگونه نق

است ،اگی چه تقصيی از ناحية میته

 .8از جمله آثاري قه ر عقو امان
عقو امان غيیمضمونه ر صور

اشد.

اعث ای تقسي ندي ما شاو  ،عاما تقصايی اسات .ر

تلف مال ،امي فق

شده اشد ،اما ر عقو امان مضمونه ،امي

ر صور

ر صورت ضام است قه میتکب تقصايی
تلف مال ر هی صور

ضام است.

ر ارة عي م منافع مال مور امانت ر عقد امان غيیمضمونه امي مقصی ضام عي م مناافع
مال است ،اما امي

ر عقو امان مضمونه ( دمم فیض تقصيی) فق ضام عي مال است.

ر عقو امان غيیمضمونه امي اس از تقصيی م تغييی ید از امان
نق

یا عيب است ،اگی چه ر نتيجة آفا

ه ضامان مسائول هیگوناه

سمامي ایجا شده اشد .یمن مسائوليت مطلا

مانند غاصب ،اما ر عقو امان مضمونه متصیف ر صور

اتهف یا حدمث عيب یا نقا

ار .
اگای

چه ضام است ،مسئوليت از نوع مسئوليت محض ار  ،یمن متصیف عل االصول ضاام اسات.
مل

ر صورت قه ثا ت قند مال ر اثی آفا

سمامي قه قا

ايش ينا نياز نباو ه ،از اي رفتاه

است از مسئوليت مبیا م شو .
از تفام هاي یگی ر عقو ضمان غيیمضمونه ر اثبا

تلف قب م مد از تقصيی ،اید قائا

ه تفکيک شد .قب از تقصيی ا توجه ه اینکه متصیف امي است ،ر صور

تلف مال قول ام ای

قول مالک مقدق است ،اما اس از تقصيی ،قول مالک مقدق اسات .ر عقاد اماان مضامونه چاه اا
فیض تقصيی م چه دمم ای فیض ،ر هی حال قول مالک ر ارة تلف مال مقدق است.
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منابع و مآخذ
 .4ا ا ریس ،محمد منصور ( 4144ه ق) ،السیائی الحامي لتحییی الفتامى ،چاپ مق ،ق  ،فتای
انتشارا

اسهمى ما سته ه جاممة مدرسي حوزة علميه.

 .6احسایى ،ا ا ىجمهور ( 4141ه ق) ،عوال اللئال المزیزیه ،ق  ،ار سيدالشهدا للنشی،
 .8ار يلى ،احمد محمد ( 4148ه ق) ،مجمع الفائده م البیهام ف شایح ررشاا األمهاام ،جلاد
نه  ،ق  ،فتی انتشارا

اسهمى ما سته ه جاممة مدرسي حوزة علميه.

 .1اقبیي هنو ،ميث ؛ اارسااور ،محمد اقی (« ،)4814تأمل فقه  -حقوق

ر مضاميت یاد اماي

اس از عدمل از تقصيی» ،مجلة اژمهشنامة حقوق اسهم  ،شمارة  ،82صفحا

.14 – 18

 .1اقبیي هناو ،مياث ؛ یاامري ،محمدحساي ؛ حاجياام ،هاان ؛ اارساااور ،محماد اقی (،)4816
«مضميت ید امي اس از تیک تقصيی» ،فص نامة فقاه اها يات ،ساال ناوز ه  ،شامارة ،11
صفحا

.462 -412

 .2امامى ،سيدحس ( ،)4811حقوق مدنى ،جلدهاي امل م مق ،تهیام ،انتشارا

اسهميه.

 .1انصارى ،شيخ میتضى ( 4144ه ق) ،قتام المکاسب (ط  -القدیمه) ،جلد امل ،ق  ،منشاورا
ارالذخائی.
 .8اریکلو ،عليیضا (« ،)4881شیط ضمام امي
صفحا

ر فقه اماميه» ،مجلة مطالما

اسهم  ،شمارة ،21

.468 – 416

 .1جنور ى ،سيدحس ( 4141ه ق) ،القواعد الفقهيه ،جلد امل ،چاپ سوق ،تهیام ،عیمج.
 4141( ------------ .44ه ق) ،القواعد الفقهيه ،جلد انج  ،ق  ،نشی الها ي.
 .44حیانى ،یوسف احمد ا یاهي ( 4141ه ق) ،الحدائ الناضیه ف أحکاق المتیه الطاهیه ،جلد
 ،61ق  ،فتی انتشارا

اسهمى ما سته ه جاممة مدرسي حوزة علميه.

 .46یمجی ي عبده ،محمد (« ،)4864نشییة حقاوق» ،مجموعاة حقاوق  ،شامارة  ،648صافحا
.614 -616
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 .48اارسااور ،محمد اقی؛ اقبیي هنو ،ميث (« ،)4814تأمل فقه  -حقوق  ،ر مضميت یاد اماي
اس از عدمل از تقصيی» ،مجلة اژمهشنامة حقوق اسهم  ،شمارة  ،82صفحا
 .41جبم عاملى ،زی الدی

.14 – 18

على (شاهيد ثاانى) ( 4144ه ق) ،الیمضاه البهياه فا شایح اللمماه

الدمشقيه ،ق  ،قتامفیمشى امرى.
 .41جبم عاملى ،زی الدی

على (شهيد ثانى) ( 4148ه ق) ،مساالک األفهااق رلاى تنقايح شایائع

اإلسهم  ،جلد چهارق ،ق  ،مؤسسة الممارف اإلسهميه.

 .42جيهن  ،ا والقاس (ميیزاي قم ) ( 4148هق) ،جامع الشتا

ف أجو ه السؤاال  ،جلاد ساوق،

تهیام ،مؤسسة قيهام.
 .41حائیى ،سيدعلى ( 4148ه ق) ،ریاض المسائ  ،ق  ،مؤسسة آلالبيت عليه السهق.
 .48حیّ عاملى ،محمد حس ( 4141ه ق) ،تفصي مسائ الشيمه رلى تحصي مسائ الشییمه ،ق ،
مؤسسة آل يت.
 .41حلّى ،حس

یوسف (عهمه حل ) ( 4141هق) ،تذقیه الفقهاء ،جلد  ،42ق  ،مؤسسة آلالبيات

عليه السهق.
 .64حلّى ،محمد شجاع القطّام ( 4161ه ق) ،ممال الدی فا فقاه آل یاساي  ،قا  ،مؤسساة امااق
صا ق عليهالسهق.
 .64حل عجل  ،محمد احمد (ا ا ریس) ( 4144ه ق) ،السیائی الحامي لتحییای الفتاامى ،جلاد
مق ،چاپ م ،ق  ،فتی انتشارا
 .66حل  ،محمد حس

اسهمى ما سته ه جاممة مدرسي حوزة علميه.

یوسف (فخیالمحققي ) ( 4881هق) ،ریضاح الفوائد ف شیح مشاکه

القواعد ،جلد مق ،ق  ،مؤسسة اسماعيليام.
 .68خوانساري ،شيخ موس ( تا) ،منيه الطالب (تقیییا

ميیزاي نایين ) ،جلد مق،

 .61خویى ،سيدا والقاس موسوي ( تا) ،مصباح الفقاهه ،جلد هفت ،

جا.

جا.

 .61سبزمارى ،سيدعبد األعلى موسوي ( 4148ه ق) ،مهذّم األحکاق ،چاپ چهاارق ،قا  ،مؤسساة
المنار.
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 .62صا ق  ،عل اقبی (« ،)4816شیط ضمام مستأجی» ،مجلة تحقيقا
 ،41صفحا

حقاوق  ،شامارههااي  48م

.1 – 68

 .61صدر ،سيدمحمد اقی ( 4144ه ق) ،البنک الهر وي ف االسهق ،يیم  ،ارالتمارف.
 .68صفار ،محمدجوا (« ،)4811نقادي م تحليا ماا ة  188قاانوم مادن ايیاماوم شایط ضامام
مضارم» ،نامة مفيد ،شمارة  ،41صفحا

.41-88

 .61طباطبای یز ى ،سيدمحمدقاظ ( 4141ه ق) ،تکمله المیمه الوثقى ،ق  ،قتامفیمشى امرى.
 .84طباطبای یز ى ،سيدمحمدقاظ ( 4164ه ق) ،حاشيه المکاسب ،ق  ،مؤسسة اسماعيليام.
 .84طباطبائ  ،سيدعلى ( 4148ه ق) ،ریاض المسائ  ،ق  ،مؤسسة آلالبيت عليه السهق.
 .86طوسى ،محمد حس (شيخ الطائفه) ( 4881ه ق) ،المبسوط ف فقه اإلماميه ،جلد سوق ،چاپ
سوق ،تهیام ،المکتبه المیتضویه إلحياء اآلثار الجمفییه.
 .88طوسى ،محمد حس (شيخ الطائفه) ( 4141ه ق) ،الخهف ،جلد هفات  ،قا  ،فتای انتشاارا
اسهمى جاممة مدرسي حوزة علمية ق .
 .81عاملى ،سيدجوا حسينى ( 4141ه ق) ،مفتاح الکیامه ف شیح قواعد المهّمه ،جلد  ،41ق  ،فتی
انتشارا

اسهمى ما سته ه جاممة مدرسي حوزة علمية ق .

 .81عاملى ،محمد

مکى(شهيد امل) 4144( ،ه ق) ،اللممة الدمشقية ف فقه اإلمامية ،چاپ امل،

يیم  ،ار التیاث -الدار اإلسهمية.
 .82قیقى ،عل

حسي (محق ثانى) ( 4141ه ق) ،جامع المقاصد ف شیح القواعد ،جلد اانج ،

ق  ،مؤسسة آلالبيت عليه السهق.
 .81قوهقمیى ،سيدمحمد (  4141ه ق) ،قتامالبيع ،چاپ مق ،ق  ،فتی انتشارا

اساهمى ما ساته

ه جاممة مدرسي حوزة علمية ق .
 .88قاتوزیام ،ناصی (4888الف) ،حقوق مدن (مشارقتها – صلح) ،چاپ  ،8تهیام ،گنج انش.
4888( ---------- .81م) ،عقو ممي  ،جلد سوق ،چاپ هشت  ،شیقت سهام انتشار.

4888( ---------- .14ج)« ،تحوی مفهوق تقصيی ر حقوق مسئوليت مادن » ،مجلاة انشاکدة
حقوق م علوق سياس  ،شمارة امل ،صفحا

.481 -641
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 .14گیج  ،ا والقاس (« ،)4822یدمالک م یدضمان » ،مطالما
صفحا

حقاوق م قضاائ  ،شامارة نها ،

.18- 14

 .16لطف  ،اسداهلل (« ،)4881قاعدة اساتيمام ر ساقوط ضامام» ،مجلاة انشاکدة حقاوق م علاوق
سياس  ،شمارة  ،11صفحا

.14 – 466

 .18محمدي ،ا والحس ( ،)4811قواعد فقه ،تهیام ،نشی ا گستی.

 .11موحدى لنکیانى (فاض ) ،محمد ( 4161ه ق) ،تفصي الشییمه  -المضار ه ،الشیقه ،المزارعاه،
المساقاه ،الدی م ،...ق  ،میقز فقه ائمة اطهار عليه السهق.
 .11موسوي خمينى ،سيدرمح اللّه موسوي ( تا) ،تحییی الوسيله ،جلد مق ،ق  ،مؤسسة مطبوعا
ارالمل .
 .12نجفى قاشف الغطاء ،حس

جمفی ( 4166ه ق) ،أنوار الفقاهه  -قتام الو یمه ،نجف اشیف،

مؤسسة قاشف الغطاء.
 .11نجفى قاشفالغطاء ،محمدحسي ( 4811ه ق) ،تحیییالمجله ،جلد مق ،نجف اشیف ،المکتباه
المیتضویه.
 .18نجفى ،محمدحس (صاحب جواهی) ( 4141ه ق) ،جواهی الکهق فا شایح شایائع اإلساهق،
جلدهاي  62م  ،61يیم  ،اررحياء التیاث المی .

