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 بررسی عقد ضمان در فقه و حقوق موضوعه

 
 حسن ایازپور

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسالمی

 

 
 یکه برخ ییاعراب، متداول بوده است تا جا انیها قبل از اسالم در معقد ضمان، از مدت :چکیده

 ایآن است که در صورت تصرف  دی. مفهوم ضمان دانندیالعرب م رهیعقد ضمان را مختص جز

ان ی دارد، و چنمال را بر عهده نیاسترداد ع تیمتصرف مسئول، یگریبر مال د یشخص یالیاست

 ی. به عقیدهدیخسارت وارده بر آن برآ یاز عهده یستیبا یناقص گردد، و ایچه مال مورد تلف 

امن که متصرف در مقابل مالک، ض است نیا یگریبر مال د الیتصرف و است هیاول ی، مقتضافقیهان

آن است، اگر مال مذکور تلف  یان بقادر زم نیعالوه بر آن که مکلف به بازگرداندن ع یعنیاست؛

 یضی بع. به عقیدهدیبرآ زیی خسارت وارده ناز عهده دینقص و خسارت بر آن وارد گردد با ایشود 

 یحقوق فرد ریسا تیی مالکدر مقوله دیضمان را با یعرف سیی تأسعلم حقوق، ریشه یاز علما

ها در انسان نهاد مورد قبول نی، دیمصلحت اجتماع تیوجو کرد، که جهت رعاجست یو اجتماع

 قرار گرفته است. یخیی ادوار تارهمه

 : اثر ، اعسار، ضامن، عقد ضمان، فقه ، حقوق.کلمات کلیدی

 

 مقدمه

آیند؛ و این امر در فقه اسالمی و حقوق ترین مسائل زندگی به شمار میخصوص عقود الزمه، از مهمدر جامعه اسالمی، معامالت و به

گردد که هر ها طبق مقررات شرع و قانون، موجب میایران، از اهمیت به سزایی برخوردارمی باشد؛ زیرا اجرای صحیح آن موضوعه

برانگیز شود. ولی برخی از موضوعات فقهی حقوقی، به شکلی منسجم و جامعه و در ای عاری از امور حرام و مسائل اختالفمعامله

ای از قبیل دسترسی نداشتن افراد جامعه، به دستورات شرعی و ضوابط قانونی شکالت عدیدهمبحثی مستقل بیان نگردیده و باعث م

شود؛ و از سوی ها و ایجاد مرافعات گوناگون در جامعه میبا روشی سهل و آسان شده است؛ در نتیجه این روش سبب عملی نشدن آن

، منجر به اطاله دادرسی در محاکم قضایی خواهد شد؛ دیگر، همین پراکندگی مباحث و عدم جامعیت برخی از قوانین موضوعه

ها از یکدیگر و تشریح قوانین موضوعه، امری ضروری و الزم آوری مباحث گوناگون فقهی و تفکیک آنبنابراین، تالش در جهت جمع

از آن هنگام  .باشدل عقود میباشد، موضوع آثار و احکام انحالباشد. در این راستا از جمله موضوعاتی که دارای چنین معضالتی میمی

که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و دادوستد با دیگران پرداخت، 

 موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشر، معامالت نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده وهای زندگی و بههمپای تحول در سایر بخش

ه میل تواند باند. پس از انعقاد عقد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نمیاقسام مختلفی از عقود و تعهدات ایجادشده

و اختیار، خود را از بار تعهدات ناشی از آن برهاند تا طرف دیگر اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع عقد دست خواهد یافت. 
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شود، قدمتی دیرین دارد و متون فقهی انعکاس یافته است. در حقوق ایران نیز با تعبیر می« قاعده لزوم»ه از آن به این ضرورت ک

 .پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده ازجمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معامالت و عقود است

 بیان مسأله

دچار »در فارسی ضمانت استعمال شده که به معانی مختلفی از قبیل:  ی ضَمنَ به معنی ضمان و مسئولیت است.ضمان از ریشه

استعمال شده و ضمانت « ضمان»(. در زبان عربی 0312، ص3131)معین، « شدن به بیماری دایمی، کفیل شدن و کفالت آمده است

)همان(. به تعبیر « مانت از کسیای است داّل بر ضورقه»)همان(. ضمانت نامه « درماندگی و زمین گیری است»در عربی به معنای 

باشد. و در اصطالح حقوقی عبارت است از: این که شخصی ی گرفتن و کفیل شدن میضمان در لغت به معنای بر عهده»دیگری 

 «گویندکار را مضمون، و مدیون اصلی را مضمون عنه میی بگیرد، متعهد را ضامن، طلبی دیگری است به عهدهمالی را که بر ذمّه

(. در لسان فقه ضمان عقدی است که مشروع شده است از برای تعهد کردن به مالی یا نفسی و تعهد به 022، ص0، ج3130امامی، )

ی او مالی نیست )محقق شود و گاهی بر ذمّهی اوست برای کسی که از جانب او ضامن میباشد که بر ذمّهمال گاهی از کسی می

ی او مالی قسم اول: در ضمان مال است از کسی که بر ذمّه» به این معانی به سه قسم است  (. بنابراین: ضمان011، ص3131حلی، 

 (. 011شود نباشد. قسم دوم: در حواله است قسم سوم: در کفالت است )همآن، صبرای کسی که ضامنش می

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

ی آن چه در این تحقیق مد نظر ما است بررسی ضمان از منظر نظام بانکی است که موضوع محوری در آن بررسی کلیه

ر ی شرکت دنامهی ریالی در قالب ضمانتنامهباشد. تعهدات بانکی تحت عنوان ضمانتهای ناشی از تعهدات بانکی میمسئولیت

پرداخت، ی پیشنامهی حسن انجام  کار، ضمانتنامهعهدات ناشی از قرارداد، ضمانتی حسن اجرای تنامهمناقصه یا مزایده، ضمانت

ی پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص نامهی تعهد پرداخت، ضمانتنامهالضمان، ضمانتی استرداد کسور، وجهنامهضمانت

های وارداتی و صادراتی، و سایر زی در قالب: ضمات نامههای ارنامهها و قراردادهای مرتبط بانکی و ضمانتکاال، و سایر ضمانت

 .گردند ی تعهدات فی ما بین بانک و مشتریان اعم: از حقیقی و حقوقی منعقد میقراردادها و کلیه

 

 

 پرسش اصلی تحقیق

 وجود دارد؟و اهمیت آن  در خصوص ضمان و حقوق موضوعه حقوقدر فقه  ییهاتفاوت و شباهت چه

 سوابق تحقیق

 م؛یو انا به زع ریقالوا: نعقد صواع الملک و لِمن جاء به حِملُ بع» دیفرماشود، آن جا که میمی دهیقرآن د اتیی ضمان در آپیشینه

یاورد کرده، ب دایم ضمانت کنم بر آن کس که جام را پطعابار شتر  کیانبارم(  سیو من ) که رئ داستیغالمان گفتند: جام شاه ناپ

 (. 1)قلم/  «ند؟امانیپ نیاز آنان بپرس تا کدام ضامن ا م؛یبذلک زع همیُّاَ لهُمسَ(. »30وسف، ی)
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: ؟ قالوا نَیصاحبکم د یعل»اَنَّه حَضرتهُ جنازةٌ، فقال: « ص» یورِوَد عن النّب»هم راجع به آن اشاره رفته است.  نیقیفر اتیروا در

 یلع ثمّ اقبل« ص» یالنب هیعل یرسول اهلل و انا لهما ضامُن، فَصلّ ای یَّهُما عَل« ع» یٌّصاحبکم. فقاَل عل ینعم درهمآن، فقال صَلَّوا عل

 تیروا امبری( ؛ از پ52، ص0ق، ج3131، یوری)س «کیو فکَّ رهانک کما مککت رهان اح راًیفقال جزاک اهلل عن االسالم خ« ع» ی  عل

ی دارد؟ گفتند: بله دو درهم بدهکار است. پس فرمود: بر عهده ینیدجنازه شما  ایای حاضر شد. پس فرمود: آشده است که بر جنازه

ی من باشد. و من ضامن پرداخت دو درهم هستم. ای رسول خدا دو درهم به عهده )ع( فرمود ی. پس علدیخوانخودتان بر او نماز ب

اداء شود، همان  نتیاز اسالم دهد. د ریخ ی)ع( کرد و فرمود: خداوند تو را جزا ی)ص( بر او نماز گذارد، سپس رو به عل امبریپس پ

صاحب کنز »است  یگریی کس دبه ذمّه یی کسبه نقل مال از ذمّه عهیش یدر نزد علما ضمان. یبرادرت را اداء کرد نیطور که د

 دیگو یحل یعالمه« ذمّةٍ. همان یالضمان عندنا بنقل المال من ذمّةٍ اِل» سدینورودن میالنمی

و  ردیی بگرا به عهده الم ستیکه بدهکار ن یضمان آن است که کس ثَبِّت؛یُکماله و  شترطُیو  یو هوالتعهد بالمال من البر» 

 (. 301، ص3112، یخود را به پرداخت آن ملزم کند )حل

کردن  مهیضم یضمان به معن ذمة؛ یالضمان ضَمُّ ذمّةٍ ال»اند: و آزاد باشد. اما اهل سنت گفته« بالغ و عاقل»کامل  دیبا ضامن

 (. 32، ص1ق، ج3121، یاست )حر عامل گریی دای به ذمّهذمّه

 

 روش تحقیق

ی الکترونیک و... مطالب ها، کتابخانهنامهای از جمله کتب، مقاالت، پایاندر این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه

باشد، های تحقیقات نظری میگاه با روش استداللی و تحلیل منطقی و عقالنی که از ویژگیآوری و مورد استفاده واقع گردید. آن جمع

 مطالب گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل منطقی و عقالنی قرار گرفته است.

 

 

 بررسی معنا و مفهوم ضمان

ی گیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون ی دیگری است به عهدهضمان عبارت است از: این که شخص مالی را که بر ذمّه

 (. 12، ص3131، 0گویند )بانکداری داخلیله و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می

دچار »ستعمال شده که به معانی مختلفی از قبیل: ی ضَمنَ به معنی ضمان و مسئولیت است. در فارسی ضمانت اضمان از ریشه

استعمال شده و ضمانت « ضمان»(. در زبان عربی 0312، ص3131)معین، « شدن به بیماری دایمی، کفیل شدن و کفالت آمده است

ن(. به تعبیر )هما« ای است داّل بر ضمانت از کسیورقه»)همان(. ضمانت نامه « درماندگی و زمین گیری است»در عربی به معنای 

باشد. و در اصطالح حقوقی عبارت است از: این که شخصی ی گرفتن و کفیل شدن میضمان در لغت به معنای بر عهده»دیگری 

 «گویندکار را مضمون، و مدیون اصلی را مضمون عنه میبگیرد، متعهد را ضامن، طلب ی دیگری است به عهدهمالی را که بر ذمّه

 (. 022، ص0، ج3130)امامی، 
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استعمال و کاربرد آن در  موارد( و با توجه به 023، ص31اند )لسان العرب، جی )ضمان( را بیشتر از )ضَمِن( گرفتهواژه، اهل لغت

برخى از حقوقدانان ، اند از این روى... معنى کرده و یا تعهّد به برگرداندن عوض و، زبان عرب، آن را به )تعهد(، تعهد به جبران خسارت

، لحرهن و ص، حقوق مدنى، اند )جعفرى لنگرودىگرفته تر از اینعامتفسیر ضمان را به )مسؤولیت(، صحیح ندانسته و آن را ، اخیر

 (. 01ص

 انواع ضمان

ضمان از نظر التزام عملی به پرداخت مال که آیا اختیاری است یا اجباری، یا به صورت التزام طرفیتی است یا این که واقعی است 

 واقعی و بر چهار قسم است که عبارتند از:یا غیر 

ی ضامن و از آن جهت ضمان عقدی عنه )مدیون( به ذمّهی مضمونضمان عقدی عبارت است از انتقال ذمّه ضمان عقدی: -3

بیگانه  عقدعنه نسبت به این له. مضمونگویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون

در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری است و متعهد . قانون مدنی(  532و  531است و حتی رضای او شرط نیست. )مواد 

قانون  531ی شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است )مادهدار پرداخت مییبه اختیار خود عهده

عنه )مدیون( به طور معمول ی ضامن نسبت به مضمونهمان قانون.( در عقد ضمان ذمّه 301ی حواله )ماده مدنی( و یا به موجب عقد

علیه به محیل مدیون علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محالی محالبری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمّه

برخی حقوقدانان عقد کفالت را نیز که تعهد به احضار نفس  قانون مدنی(. 303ی نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. )ماده

 دانند. است، از اقسام ضمان عقدی می

ف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. ضمان قهری:در ضمان قهری خال -0

حقوقی. به عنوان  یتیاری نیست؛ چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعهبه عبارت دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اخ

طرف عقد در میزان خسارت توافق کرده باشند، مسؤولیت متعهد مبنای  دونمونه، در عهدشکنی، ضمان ناشی از قرارداد است و اگر 

 قراردادی دارد. 

 تعریف ضمان معاوضی

اثر است؛ انتقال مالکیت که اثر مستقیم عقد و تعهد به تسلیم عوض معین  دوارای گونه که اشاره شد، عقد معوض تملیکی دهمان

در مقابل عین دریافتی که اثر غیرمستقیم آن است. در حقوق ما اگر مبیع عین معین باشد، انتقال مالکیت، فوری و بدون قید و شرط 

  قانون مدنی(. 150ی است )بند یک ماده

یابد؛ بلکه تعهدی است که دو طرف ملتزم به ایفای آن هستند. این مجرد وقوع بیع تحقق نمی ثمن بهی اما تسلیم مبیع و تأدیه

طرفه نیست؛ بلکه علت وجودی آن تعهد طرف دیگر است و اگر یابد، تعهدی یکالتزام که با انعقاد عقد ایجاد و با ایفای آن خاتمه می

لف مبیع ت»و در « تلف مبیع پیش از تسلیم»رود. این التزام اگرچه به طور معمول در یکی از آن دو ساقط شود، دیگری نیز از بین می

آید؛ بلکه منشأ ایجاد عقد است. به رسد با تلف یکی از دو عوض به وجود نمیگیرد؛ اما به نظر میمورد بحث قرار می« در زمان خیار

توان شود. ازاین رو در تعریف ضمان معاوضی میضمان معاوضی گفته می آید،وجود میاین التزام که در مقابل التزام طرف دیگر عقد به

 گفت که عبارت است از: التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عوض دریافتی. 
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ع نیز کند و بایرایگان به بایع پرداخت نمیکه معنای ضمان تفویض است؛ چراکه مشتری ثمن را به»گوید: نایینی می میرزای

ی دهند. معنای ضمان در قاعدهدهد؛ بلکه هر یک از آن دو، مال خود را عوض مال دیگر قرار میمجانی به مشتری نمیمثمن را 

 . «هم همین است« کل مایضمن بصحیحه»و « الخراج بالضمان»

ت ثمن، در مقابل دریافی ثمن در ازای دریافت مبیع و التزام بایع به تسلیم مبیع به عنوان مثال: در بیع التزام مشتری به تأدیه

ضمان معاوضی است. هم چنین است در عقد اجاره که تعهد موجر به تسلیم عین مستأجره برای استیفای منفعت در ازای دریافت 

 شود. بها در قبال گرفتن عین مستأجره، ضمان معاوضی نامیده میی اجارهبها و تعهد مستأجر به تأدیهاجاره

 آن با ضمان تلف ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت

شود و ثمن باید به مشتری برگردد؛ اما قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود، بیع فسخ می 133ی به موجب مفاد ماده

ی تصریح نشده است. اندیشمندان حقوقی ما ضمانی را که بنا بر مفاد این ماده« معاوضی بودن ضمان»و یا « ضمان بایع»در آن به 

، ضمان بایع در صورت تلف مبیع است، 133ی جا که موضوع حکم مادهاند؛ اما از آنیع قرار گرفته، ضمان معاوضی نامیدهی بابرعهده

ورد بحث م« تلف مبیع در زمان خیار»و « تلف مبیع قبل از قبض»ی اند. در فقه نیز ضمان بایع در قاعدهبه آن ضمان تلف نیز گفته

های آن داده شده است. شیخ ی معاوضی بودن ضمان بایع و ویژگیتر توضیحی درباره، کمدو قاعده قرار گرفته؛ اما در بحث از این

ست. مال به قابض ا یدهندهیکی از احکام قبض، انتقال ضمان از انتقال»گوید:ی تلف مبیع قبل از قبض میانصاری در بحث از قاعده

گیرد. به این ضمان، ضمان ی مشتری قرار میبض در مقابل عوض برعهدهی بایع بوده و پس از قاین ضمان قبل از قبض برعهده

ه ی بایع است و پس از آن بآید این است که ضمان مبیع پیش از قبض برعهدهآن چه از گفته صاحب مکاسب برمی.«معاوضی گویند.

  گیرد.ی بایع قرار میزمانی برعهدهتوان دریافت که ماهیت ضمان معاوضی چیست و از چه شود؛ ولی از آن نمیمشتری منتقل می

شود در مقابل آن جاست که هر یک از دو طرف عقد متعهد میاست و معاوضی بودن آن از آن ضمان به معنای بودن مال بر ذمّه

 یگیرد، عوضش را بپردازد. پس بدین ترتیب ضمان معاوضی محدود به مسؤولیت تلف نیست؛ بلکه تعهدی است که طرفین براچه می

دارند. در بیع تعهد به تسلیم مبیع، تعهد اصلی بایع است و استرداد ثمن در صورت  دادن عوض معین در ازای عین دریافتی برعهده

 رود. تلف مبیع از آثار آن به شمار می

 ی ضمان یدقاعده

ا استیال برمال دیگری این است ی فقها، مقتضای اولیه تصرف و یی ضمان ید است. به عقیدهیکی از قواعد مشهور فقهی، قاعده

که متصرف در مقابل مالک، ضامن است؛ یعنی عالوه بر آن که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور تلف 

ورت ه صی خسارت وارد نیز برآید. این موضوع، یعنی ضمان یدِ متصرف در فقه بشود یا نقص و خسارت به آن وارد گردد باید از عهده

شود، خواه عدوانی باشد و خواه غیر عدوانی یا ی کلی درآمده و کلیت آن در بدو امر شامل تمام انواع تصرف و وضع ید مییک قاعده

اند که بعدا در این باره بحث ی خارج گردیدهامانی. البته مواردی تحت عنوان ید امانی، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده

 (. 13 ی استیمآن، صکتاب، قاعده همین نیز ، و315 الوکاله، ص ، کتاب0الوثقی، ملحقات، ج د )العروهخواهیم کر
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 مستندات قاعده

 بنای عقال

یابیم که آنآن، شخصی ی ضمان ید، قبل از هر چیزی، بنای عقال است؛ زیرا: با مطالعه در زندگی اهل خود در میمستند قاعده

دانند؛ یعنی عالوه بر آن که تکلیف او را در زمان موجود بودن عین ملزم کند در مقابل مالک، مسئول میکه مال دیگری را تصرف می

سازند و اگر صاحب مال برای مطالعه چه خسارت و یا تلفی وقوع یابد، مسئولیت مدنی را نیز متوجه وی میدانند، چنان به رد آن می

های حقوقی، کنند. شاهد این مدعا آن است که در زمان حاضر تمام نظامخسارت به متصرف مراجعه کند، این عمل را نکوهش نمی

دانند. شرع مقدس زمان تلف آن را بر هر نوع تصرف غیر قانونی مترتب می لزوم رد مال غیر در زمان وجود مال و جبران خسارت در

گفت  توانی خردمندانه را نه فقط رد و محکوم نکرده، بلکه به موجب نصوص رسیده تأیید هم کرده است. بنابراین: مییاین شیوه

 (. 53، ص3112از قواعد امضایی شرع است، نه تأسیسی )محقق دآماد،  این قاعده

 یرهس

ی فوق در حقوق اسالمی همواره مورد ی جاری مسلمانان در تمام اعصار، حکایت از آن دارد که قاعدهی مستمر و رویهسیره

ن ی رضایت و امضای رهبرای متعارف به مقاطع تاریخی حضور معصومان )ع(، این سیرهپذیرش بوده و لذا با توجه به اتصال این شیوه

 ی فقهی مسلّم در آمده است. صورت یک قاعده الهی را احراز کرده و به

 «عَلَی الیَد»حدیث 

یعنی  3، «عَلَی الیَدِ ما اخذت حَتّی تُوَدَّیَه»فرماید: ، حدیث مشهوری از رسول اکرم )ص( است که میمدرک و مستند روایی قاعده

 بر دست است آن چه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کند. 

ولی بعضی معتقدند که چون تعداد زیادی از فقها براساس آن فتوا  0روایت، مرسل و سندش ضعیف است؛( سند حدیث: این 3

است. به نظر این دسته از فقها، هر گاه حدیث ضعیف « شهرت فتوایی»اند، ضعف سند جبران شده و به اصطالح، این روایت دارای داده

سن، ح، یبجنورد یموسوشود و این حدیث نیز چنین است )ادیده گرفته میالسند مورد استناد و عمل اصحاب قرار گیرد، ضعف آن ن

 (. 11، ص 1جه، یالقواعد الفقه

البته حسب تحقیقات انجام  شده جمله فوق در کتب قدمای امامیه چندان مورد استناد قرار نگرفته و اگر گاه و بیگاه در بعضی 

(. از 02خالف، کتاب غضب، مسأله فان بوده نه آن که بر آن اعتماد شده باشد )ی احتجاج علیه مخالشود، به انگیزهاز آثار دیده می

پیشینیان، فقط ابن ادریس حلی در کتاب سرایر در چند مورد به حدیث فوق تمسک جسته و آن را به طور جزم به رسول اهلل )ص( 

رگوار در اصول فقه از کسانی است که نسبت به نسبت داده است. البته این موضوع از ناحیه ایشان بسیار جالب است؛ زیرا: آن بز

ی حلی استناد به حدیث فوق کاماًل حجیت خبر واحد موضع انکار و مخالفت شدید دارد. به هر حال به دنبال ایشآن، از زمان عالمه

                                                           
سنن، ج - 3 ست )بیهقی،  صورت فوق امده ا سائل، ج 12، ص 5این حدیث در بعضی متون به  ستدرک الو ، باب اول، کتاب 33، ص 33و نوری، میرزا حسن، م

)طوسی، محمد بن حسن، خالف، کتاب غصب، یعنی بدون ضمیر آخر ضبط شده است « حتی تودی».... ( ولی در بعضی متون دیگر به صورت 1غصب، حدیث 

 (.2331، حدیث 103، ص 2وهندی، عالء الدین، کنز العمال، ج 02مسأله 
ضرر او را معرفی - 0 سالم دارد و در آینده ذیل حدیث ال سوئی در تاریخ ا سیار  سوابق ب ست که  َسمُره بن جندب ا سول اهلل )ص(  خواهیم .ناقل حدبث از ر

 (.011، ص 3ا...، البیع، جکرد.)ر.ک: خمینی، روح 
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یث، با چنین شود و لذا جبران ضعف سند حدشیوع یافته تا آن جا که در عصر حاضر از مشهورات و مقبوالت مسلّم محسوب می

، ص 3جع، یروح ا...، الب، ینیخمگردد جای تردید است )های دور در میان فقها مشاهده نمیشهرتی که چندان ردپایی از آن در زمان

022 .) 

رسد تصرف مال اعم: از این که عالمًا شود به نظر می: با اطالق و عمومی که در روایت مربوط به ضمان دیده می( جهل و عمد3

یا از روی جهل موجب ضمان است، با این تفاوت که اگرتصرف از روی عمد و قصد باشد از مصادیق غصب و دارای عقوبت شرعی باشد 

، ص 1مکاسب، جو مجازات است، در حالی که تصرف غیر عمدی فقط موجب ضمان حقوقی است و عقوبت و مجازات در پی ندارد )

 (. 31، ص 3بر مکاسب، ج هیحاش، یزدی ییطباطبا؛ 333

به عبارت دیگر در تحقق این ضمان، تقصیر دخالتی ندارد، بلکه مبنای این مسئولیت، وضع ید و استیال بر مال دیگری است، اعم: 

 از این که عالماً عامداً صورت گرفته باشد و یا از روی جهل و غیر عمد. بنابراین: هر دو مورد )عمد و جهل( در مسئولیت مدنی با

یکدیگر مشترکند، ولی در مسئولیت کیفری متفاوتند، بدین معنا که در فرض عمد، عالوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری نیز 

 وجود دارد و در فرض جهل، مسئولیت کیفری وجود ندارد. 

ب ب گفته شده است: غصتر و اعم از آن است، زیرا در تعریف غصی، دایره ضمان ید اختصاص به غصب ندارد بلکه وسیعدر نتیجه

 355، ص 0الفوائد، ج ضاحیا ن؛ی؛ فخر المحقق312، ص 0جه، یالروضه البه، یثان دیشهاستیال بر مال غیر است به نحو عدوان است )

، تجاوز به حق دیگری است. بنابراین: درغصب، استیال از روی عمد و قهر صورت «عدوان»( و منظور از 3، ص 13و جواهر للکالم، ج

رد، در حالی که در ضمان ید، عنصر عمد و قهر ملحوظ نشده است. پس قلمرو و ضمان ید شامل دو دایره است، یکی ید عدوانی گیمی

 و دیگری ید غیر عدوانی. 

 

 ید ضمانی و ید امانی

پس ید مانی و سشود به ید ضمانی و ید ابندی را ارایه کرد: در تقسیم اول، ید تقسیم میتوان این دستهبرای تنظیم مطالب می

د او ید کند، ضامن، و یشود به ید عدوانی و غیر عدوانی. توضیح این که وقتی کسی مالی را به عقد فاسد قبض میضمانی تقسیم می

شود؛ یعنی هر دو مورد به لحاظ وجود مسئولیت مدنی با یکدیگر ضمانی است، ولی غاصب نیست و ید او عدوانی محسوب نمی

آن است که در فرض وجود عنصر عدوآن، عالوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز وجود دارد؛ زیرا: فقها  مشترکند و تفاوت در

که اند؛ بدین معناشود نیز از نظر احکام، ملحق به غصب کردهمواردی را که به علت فقدان عنصر عدوان از مصادیق غصب محسوب نمی

(. قانون مدنی ایران نیز در 333، ص 0له، حیالوس ریتحرضمان در حکم غصب است ) اند که از نظرچنین یدی را ید ضمانی دانسته

 1چنین کرده است.  123ی ماده

 

                                                           
 «.اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است»...  - 1
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 فاعلیت و علیت درفرض تلف

ی علیت مادی بین فعل متصرف در ضمان ید، عالوه بر این که عنصر عمد و تقصیر دخالتی ندارد، در موارد منجر به تلف، رابطه

و تلف نیز ضروری نیست و لذا چنان چه متصرف این نکته را هم ثابت کندکه تلف مال در اثر قوه قاهره و آفت سماوی بوده است، از 

ن گردد همیی اتالف در آینده مطرح میی این نوع ضمان با ضمانی که به موجب قاعدهد و فرق عمدهشومسئولیت حقوقی او کم نمی

مستند گردد، نه به علّت و موجب دیگر، ولی در ضمان ید چنین  امر است. در ضمان اتالف الزم است که فعل مستقیما به تلف کننده

ی ، در حالی که در قاعده«ع ید بر مال دیگری است، نه تلف شدن مالاصل استیال و وض»نیست؛ زیرا: در ضمان ید، محور ضمان 

 «. از بین بردن مال دیگری است»اتالف، محور ضمان 

 ضمان منافع

حال ببینیم آیا ضمان ید منحصر به عین است یا استیال بر مال غیر، موجب ضمان متصرف نسبت به منافع عین در زمان تصرف 

 شود؟نیز می

که غاصب ضامن منافع نیست و در قبال ضمان نسبت به عین، منافع زمان تصرف به او تعلق  1اندمعتقد بوده مالک و ابوحنیفه

« مَن عَلَیه الغُرم فَلَهُ الغُنم»ی )خراج در مقابل ضمان است( و یا قاعده2«الخَراجُ بِالضمان»گیرد و مستند ایشان حکم حدیث نبوی می

اند که بین ضمان عین و مالکیت غاصب نسبت به منافع داشته منافع مال او است( بوده و عقیده ی او است) هر کس که زیان به عهده

مکاسب، (. از فقهای امامیه اگر چه اندکی با این نظر موافقند )133، ص 0تذکره الفقها، ج، یی حلعالمهمالزمه وجود دارد )به نقل از 

( ولی مشهور آنان این استدالل را مردود شناخته و بین ضمان عین و مالکیت 022ص له، یوس، یابن حمزه طوسبه نقل از  321ص 

شود بدون این که ضامن عین باشد، مانند گویند گاه شخصی مالک منفعت میای قایل نیستند. این گروه از فقها میمنافع مالزمه

و بر عکس، شخص ممکن است ضامن عین  مستأجر که یدش نسبت به عین، امانی است و در صورت تلف عین مستأجر ضامن نیست،

شود در حالی که مالک منافع نیست، مانند سارق. آیا منافع مال مسروقه مادام که در اختیار سارق است، به او تعلق دارد؟ اگر پاسخ 

ان منافع زمبرداری کند و از حیث مثبت باشد، باید سارق حق داشته باشد بعد از سرقت و ضامن شدن نسبت به عین، از مال بهره

 تصرف، ضامن نباشد، در حالی که چنین نیست. 

 منافع مستوفات و غیر مستوفات

اند: مستوفات و غیر مستوفات. منظور از فقهای امامیه در مورد ضمان منافع عین مغصوبه، منافع را به دو دسته تقسیم کرده 

گردد. مثل آن که اتومبیل دیگری را بردارد مند مین بهرهمنافع مستوفات، منافعی است که شخص پس از استیال بر مال دیگری از آ

 و سوار آن شود یا کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد و مطالعه کند. 

ک برداری از آن را از مالمنافع غیر مستوفات آن دسته از منافع ممکن الحصولند که شخص متصرف با استیالی خود بر مال، بهره 

مند نشده است؛ مثل آن که شخصی در خانه دیگری را بدون اجازه او قفل کند و یا اتومبیل او را در رهسلب کرده و خود هم به

                                                           
 .311و مغنیه، محمد جواد، اصول االثبات، ص 133، ص 0عالمه حلی، تذکره الفقها، ج - 1
مله فوق به معنای این است که هرکس ضمان عین شود و به عبارت دیگر، فایده هر چیز، خراج ان است. جخراج عبارت است از آنچه از هر چیز خارج می - 2

 اش باشد، منافع آن هم برای او خواهد بود.به عهده



 221-291، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  
 

  
 

781 
 

تردید شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف پارکینگ منزل خود نگه دارد. به نظر فقهای امامیه در مورد منافع مستوفات، بی

به عقد فاسد؛ ولی در منافع غیر مستوفات، گروهی از فقها به ضمان عدوانی باشد) غصب( و خواه غیر عدوانی، مانند مورد مقبوض 

 (. 321مکاسب، ص معتقد نیستند؛ اما در همین فرض هم مشهور، قایل به ضمان هستند )

 

 منافع گوناگون و متضاد

هر گاه امکان استیفای منافع متعدد از مال مغصوب وجود داشته باشد و ارزش منافع با یکدیگر مساوی نباشد، چنان چه مال 

برداری و استیفای غاصب قرار نگیرد، بلکه معطل بماند، به نظر فقها، غاصب ملزم به پرداخت قیمت منفعتی است که اصالً مورد بهره

ای غصب شود، منفعت عرفی و عادی خانه سکنی در آن گردد. مثالً چنان چه خانهمحسوب می منفعت معمول و متعارف آن مال

است، هر چند که بتوان از آن به عنوان محل تجاری، انبار و یا پارکینگ استفاده کرد، ولی این گونه منافع برای منزل مسکونی غیر 

  متعارفند و غاصب به پرداخت خسارت معادل آن ملزم نخواهد شد.

ها متفاوت باشند، غاصب به چه قیمتی ملزم خواهد شد؟ مثالً اگر اما در فرض فوق، اگر منافع متعدد جملگی متعارف و قیمت

زمینی مورد استیالی غیر قرار گیرد که امکان کشت گندم و برنج در آن وجود داشته باشد، با توجه به این که قیمت گندم و برنج 

 چ وجه کشتی نکرده، بلکه زمین را معطل گذاشته، به پرداخت کدام یک از منافع ملزم خواهد شد؟تفاوت دارد، و غاصب هم به هی

گمان غاصب به پرداخت مجموع تر را پرداخت کند، زیرا: اوالً بیرسد در این فرض، غاصب باید قیمت منافع گرانبه نظر می

فقط برداشت یک نوع محصول امکان داشته تفویت هر دو نوع  های ممکن الحصول ملزم نخواهد شد، چون با توجه به این کهخسارت

شود و اگر تر به هر حال منفعت ممکن الحصول برای عین محسوب میدار خواهد بود و ثانیًا چون محصول گرانیمحصول را عهده

 رآید. تر بی ضمان گرانگرفت، امکان کشت برنج وجود داشت، غاصب باید از عهدهغصب و تصرف عین صورت نمی

 

 ضمان کار استیفا شده

هر گاه شخصی انسان آزادی را به بیگاری بکشد و به جبر و قهر از او استفاده کند، و یا نه به جبر و قهر که با درخواست او کاری 

 دی میانی ضمان برآید. در این مورد تردیتوسط دیگری انجام  گیرد ضامن منافع او است و باید با پرداخت دستمزد به او از عهده

برداری قرار گرفته دارای قیمت است و عیناً مانند موردی است فقها وجود ندارد و توجیه حقوقی آن روشن است: کاری که مورد بهره

که غاصب، عین مال دیگری را اخذ کرده باشد؛ زیرا: کار مزبور قابل مبادله به مال است و ارزش و اعتبار مالی دارد و از نظر موازین 

؛ العروه 331، ص 0له؛جیالوس ریو تحر 130، ص 0؛ تذکره الفقهاء، ج13، ص13جواهر الکالم، جل شخص محترم است )فقهی، عم

 (. 315، ص 2ج، یالوثق

 

 ضمان محرومیت از کار

 گیری کند، آیاگری را بازداشت و یا به نحوی از کار کردن محروم سازد، بدون آن که از او بهرههر گاه شخصی، کارگر یا صنعت

 ی خسارت برآید؟ضامن قیمت کار او است و باید با پرداخت بهای دستمزد از عهده
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نظر است. مشهور فقها معتقدند که ضمان وجود ندارد؛ با این استدالل که انسان آزاد در میان فقهای امامیه در این مورد اختالف 

توان غصب کرد آید و همان گونه که انسان را نمیه شمار نمیشود و منافع او تابع وجود او بوده مالی مستقل باز اموال محسوب نمی

فاده شود و هرگاه بدون استیابد. پس منافع انسان آزاد در استیالی دیگری واقع نمیاین عنوان در تسلط بر منافع او نیز تحقق نمی

تعبیر دیگر، منافع انسان آزاد همواره در  گیرد و بهی دیگری قرار نمیتلف شود، در تصرف خود او از بین رفته و ضمان آن بر عهده

، ص 0له، جیالوس ری؛ تحر13، ص 13جواهر الکالم، جسلطه و قبضه خود او قرار دارد و اگر تلف شود در ید خودش تلف شده است )

معتقدند. مقدس  ( ؛ اما گروه دیگری از فقها به ضمان353، ص 0الفوائد، ج ضاحیقواعد االحکام، کتاب غصب، و ا، یی حل؛ عالمه331

گری را حبس کند اگر چه از او انتفاع نبرد، ضامن است، زیرا: در این امر، هرگاه کسی صنعت»اند: اردبیلی و سید بحر العلوم گفته

و مجازات عمل بد،  5ضرر عظیمی است، به خاطر آن که چه بسا خودش و عیالش از گرسنگی بمیرند. به عالوه، حابس، متعدی است

(. باید دید که نظریه دسته اخیر از فقها 002مفتاح الکرامه، کتاب تاالغصب، ص « )که مجوز تقاص مظلوم است 3مانند آنعملی است 

 چه توجیه فقهی دارد و کدام یک از قواعد فقهی مستند آن است. 

 

 نقد و بررسی

 رسد:با دقت در عبارت و کلمات فقهای مخالف و موافق به نظر می

ر در این که منافع انسان آزاد، مستقل نیست، بلکه با شخصیت و اراده او ارتباط دارد و بنابراین: تحت ید و . گروه مخالف مشهو3

اید ی دیگری قایل به ضمان هستند، که بکند، تردید ندارند، ولی به استناد ادلهگیرد و عنوان غصب بر آن صدق نمیاستیال قرار نمی

 ببینیم آن ادله کدامند. 

دانند، بلکه ضرر باید مسلّم باشد تا حکم به ضمان شود و بنابراین: هر مشهور نیز ضمان را صرفاً مترتب بر حبس نمی. مخالفان 0

شود، ضامن پرداخت دستمزد او نخواهد گر و امثال آن محسوب نمیرود کارگر و یا صنعتگاه شخصی انسانی را حبس کند که نمی

در  ای قوی باشد کهار چند روزه او به حساب آید، بلکه ظنّ کار کردن باید به اندازهبود و چنین نیست که به صرف حبس، قیمت ک

ائل، المس اضیر، یطباطبابآورد )کرد و منافعی را به دست میشد کار میدید عرف، مسلم به نظر آید که اگر شخصی بازداشت نمی

 (. 11و ص 13، کتاب غصب و جواهر الکالم، ج0ج

 

 جاریضمان کار در قوانین 

آمده، ولی حکم ضمان کاری که به قهر و زور استیفا  113و 115ی در قانون مدنی ایران، حکم ضمان استیفا به طور عام در ماده

 مطرح نگردیده است. « بیگاری» شده و به اصطالح 

                                                           
هر کس تجاوز کند برشما پس تجاوز کنید بر او مثل آن که تجاوز کرده است «: فَمَنً اِعتدی عَلَیکُمٌ فاعتدوا عَلَیه بِمِثلِما اعتِدی عَلَیکُم»اشاره به ایه شریفة  - 5

 (.312قره، برشما )ب
 .12شوری،  - 3
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 312ی علت عدم طرح مسأله آن است که موضوع جنبه مدنی صرف ندارد و جای طرح آن در قوانین جزایی است و لذا ماده

قانون  523ی های وارد را متعرض شده بود که مشابه آن در مادهقانون مجازات عمومی و تبصره آن، لزوم تدارک و جبران زیان

  3مجازات اسالمی آمده است. 

 توان ازکشی و استیفا نیز در قانون مدنی سخنی به میان نیامده است، هر چند میدر مورد ضمان محرومیت از کار، بدون بهره

رسد علت عدم تعرض قانون مدنی به این مسأله روح قانون حاکم بر غصب و تسبیب و اتالف، حکم مسأله را استنباط کرد. به نظر می

ی داشته تا مدنی، این است که این مسأله از نظر فقهای امامیه محل تأمل و تردید است و قانون مدنی تر جنبه جزایی و کیفرکه بیش

و الزام خسارت  3111در خصوص این گونه موارد همواره سکوت کرده است. شاید طرح و تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 

 النفع، معلول خأل نص و صراحت قانونی مدنی بوده است. زننده به جبران خسارات و توسعه آن به اموال موجود و یا عدم 

 

 های ابراء ذمّه )بازگرداندن اصل مال(شیوه

 باز گرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن

گردد، مادام که عین مال وجود دارد ملزم است با ردّ یابد و ضمان بر وی مستقر میشخصی که با وضع ید بر مال غیر استیال می

تواند از ردّ عین خودداری کند و مال دیگری را به جای آن به صاحب مال پرداخت کند، و ی ضمان برآید. نه غاصب میعهدهآن از 

تواند غاصب را به پرداخت پول یا تسلیم مال دیگری ملزم سازد، هر چند ردّ عین موجب ضرر غاصب شود، مانند نه صاحب مال می

 ری؛ تحر35، ص 13واهر الکالم، جار رفته یا نخی که در دوخت مورد استفاده قرار گرفته است )جبازگرداندن تیرآهنی که در بنا به ک

 1(. 333، ص 0الفواند، ج ضاحیو ا 131-132، ص 0؛ تذکره الفقهاء، ج333، ص 0له، جیالوس

ممکن است به نظر آید که در فرض ورود ضرر به غاصب، درخواست عین توسط مالک از مصادیق سوء استفاده از حق است، ولی 

این پندار صحیح نیست؛ زیرا: احقاق حق با سوء استفاده از حق متفاوت است. سوء استفاده مربوط به موردی است که شخصی با 

 ای وجود داشته باشد. دیگری گردد بدون آن که میان آنان رابطه استفاده از حق خویش و اعمال آن موجب ضرر

 مسائل

تواند با پرداخت قیمت . هرگاه ردّ عین مستلزم تلف جانی و یا از بین رفتن اموال مورد احترام دیگران شود، غاصب می3مسأله  

ایقی به کار رفته و مالک در حالی که قایق ی خویش را مبری سازد. مثل آن که قطعه چوب مغصوب در قو یا جنس معادل آن، عهده

 بر روی آب است مال خویش را مطالبه کند )همان(. 

                                                           
هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاص رااجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده : »523ماده  - 3

ت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دول

سال محکوم می سه  سه ماه تا  شخاص رابه بیگاری گرفته و اجرت اناز  ستخدمینی که ا ساب شود و همین مچازات مقرر دربارة م شته و به ح ها را خود بردا

 «.دولت منظور نموده است و درهر صورت باید اجرت مأخوذ را به ذی حق مسترد نماید
کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده داست دریافت کند ملزم است ان را به مالک تسلیم »دارد: مقرر می 123ننون مدنی ایران در ماده قا - 1

 «.غاصب باید مال را عینا به صاحب آن رد کند.... »دارد: مقرر می 133و در ماده « کند
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ذا رود و لی ترجیح اهم بر مهم است که در فرض تزاحم و تعارض حقوق به کار میحکم این مسأله از نظر فقهی، مبتنی بر قاعده

به طور مثال، هر گاه تیرآهنی مغصوب در پل و یا گذرگاهی عمومی به  توان موارد دیگری را نیز بر آن افزود.رسد که میبه نظر می

کار رفته باشد، چنان چه مالک تیرآهن بر استرداد عین مال خویش اصرار ورزد و تخریب محل موجب اخالل در عبور و مرور مردم 

خواهد داد و نیز اگر رد عین مال موجب  گمان دادگاه به استرداد عین حکم نخواهد کرد و به جای آن به جبران خسارت رأیشود، بی

لّه رسد با توجه به ادتخریبی عظیم و تفریط و تضیع اموال هر چند متعلق به مالک خصوصی که همان غاصب است گردد، به نظرمی

 اسراف و تبذیر، حکم به رد عین مشکل و بعید است و باید از طریق پرداخت بدل، خسارات مالک جبران گردد. 

هر گاه مال مغصوب با مال دیگری چنان ممزوج شود که قابل تمیز نباشد، مانند مخلوط شدن دو بنزین و یا دو روغن . 0مسأله 

ای جز شرکت مالک با غاصب نیست و یا دو گندم مشابه، در مورد وظیفه غاصب، میان فقها دو نظر وجود دارد. بعضی معتقدند چاره

(، ولی بعضی دیگرمعتقدند که این مورد مانند مورد تلف است که 321غصب، ص د )و بنابراین: به نسبت سهام شریک خواهند ش

و  352، ص 13؛ جواهرالکالم، ج113، ص 0تذکره الفقهاء، جگردد. مشهور با نظریه اول موافقند )غاصب موظف به پرداخت قیمت می

ممکن باشد غاصب ملزم است مال مغصوب را جدا  ( البته اگر انتزاع023، ص 0مسالک االفهام، ج، یبن عل نیالد نیز، یثان دیشه

کند و به صاحبش مسترد دارد، هر چند که مشقّت زیاد بر وی وارد آید؛ مثل آن که گندم را غصب کرده و با جو مخلوط ساخته باشد 

ی تسلیم مال دیگری به توافق نرسند و الّا (. آن چه گفته شد در جایی است که مالک و ضامن درباره333، ص 0له، جیالوس ریتحر)

 تردید بالمانع است. ی گردد بیاگر به جای مال غصب شده، مال دیگری تأدیه

 

 جبران خسارت در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال

اصب باید عالوه بر ردّ عین، تفاوت صحیح و معیب )آرش( را به صاحب هر گاه مال مورد استیال ناقص و یا معیوب شده باشد، غ

(. 332، ص 0، جلهیالوس ریتحرتواند با خودداری از قبول عین معیوب، تمام ثمن را از غاصب بخواهد )مال پرداخت کند و مالک نمی

ه دیوار بزند به طوری که بر آن آسیب وارد آید، مثالً اگر کسی اتومبیل دیگری را بدون اذن او سوار شود و در راه سپر اتومبیل را ب

کند و  یتواند مطالبه خسارت کند، هر چند که به علت آسیب شدید مجبور شود آن را به فروشد و سپر دیگری تهیهمالک فقط می

 نمی تواند شخص متصرف را ملزم سازد که سپر را برای خود بردارد و تمام قیمت آن را بدهد. 

 

 صورت وجود عین و عدم امکان ردّ آن پرداخت بدل در

پذیر نباشد، غاصب موظف است بدل آن را به مالک بدهد. این بدل را در هر گاه عین موجود باشد، ولی به عللی ردّ آن امکان

گری ردّ و اگر به علت دی»... قانون مدنی ایران اشاره به همین موضوع است  133ی نامند. ذیل مادهمی« بدل حیلوله»اصطالح فقه 

 «. عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد
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 پرداخت معادل در صورت تلف عین

( 0( دادن مثل، 3شود:ی شود. پرداخت معادل به دو طریق انجام  میهر گاه عین تلف گردد، باید معادل آن به صاحب مال تأدیه

پرداخت قیمت در موردی است که مال مزبور قیمی باشد. پرداخت قیمت. دادن مثل در صورتی است که مال تلف شده مثلی باشد و 

تر تر باشد و خواه گرانهرگاه مال تلف شده مثلی باشد، مسئول موظف است مثل آن را به مالک مسترد دارد، خواه قیمت بازار ارزان

؛ مکاسب، 332، ص 0الفوائد، ج ضاحیا)نظر وجود دارد تواند از او قیمت را مطالبه کند. در این مسأله میان فقها اختالف و مالک نمی

گوید: این مطلب از قطعیات ( و حتی صاحب جواهر می312، ص 3و منبه الطالب، ج 123اآلمال، ص هیعبداهلل، غا، ی، مامقان323ص 

در « باید مثل یا قیمت آن را بدهد»... دارد قانون مدنی ایران که مقرر می 133ی (. ظاهراً ماده32، ص 13جواهرالکالم، جفقه است )

بیان ذکر کلی مطلب است و بدان معنا است که حسب مورد، چنان چه مثلی است مثل و چنان چه قیمتی است قیمت باید پرداخت 

 دد. گرد و این نکته از مواد دیگر قانونی مدنی به خوبی آشکار میی مثل یا قیمت مختار بدانشود، نه این که غاصب را در تأدیه

 

 تعریف مثلی و قیمی

 ها عبارت است از:در خصوص تعریف مثلی و قیمی و تمیز هر یک از دیگری در فقه سخن بسیار گفته شده که اهمّ آن

ه اگر صد کیلو از آن ده هزار تومان باشد، الف( مثلی آن است که اجزایش از نظر قیمت به نسبت متساوی باشند. مانند گندم ک

گردد، در حالی که قیمی، مانند فرش پنجاه کیلو آن پنج هزار تومان است و به موازات کم و زیاد شدن گندم، قیمت هم کم و زیاد می

تند، ر این نظر هسشود. با آن که در تعریف مثلی مشهور فقها بو گوسفند، چنین نیست و چنین تناسبی در اجزای آن مشاهده نمی

 (. 013، ص 0و مسالک االفهام، ج 31، ص 13جواهر الکالم، جولی این نظر مورد نقد و ایراد زیادی قرار گرفته است )

یگر تر از آن با یکدای که اگر دو فرد یا بیشب( مثلی آن است که افرادش از نظر صفات و آثار و قیمت متساوی باشند، به گونه

های همسانی و فرط شباهت قابل تمیز نباشند؛ مانند حبوبات، طال و نقره و نُسَخ کتاب از یک چاپ و قوارهمخلوط شوند به علت 

پارچه بافت یک کارخانه، در حالی که قیمی چنین نیست. مثالً اگر چند گوسفند و یا چند تخته فرش دست بافت با یکدیگر مخلوط 

یث صفات و آثار و قیمت با یکدیگر مساوی نیستند. ج( تعیین مثلی و قیمی شوند کامالً قابل جداسازی است، چون افرادش از ح

ها در عصر حاضر مثلی است، کما این که کاالهایی نظیر روغن حیوانات و جواهر و موکول به عرف است و ظاهراً مصنوعاًت کارخانه

مثلی » دارد:مقرر می 122ی یروی کرده و در ماده(. قانون مدنی ایران از این نظر پ332، ص 0جله، یالوس ریتحرنقود قیمی هستند )

که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشتباه و نظایر آن نوعًا زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل 

 «. باشدآن است، مع ذلک تشخیص این معنا با عرف می

 

 گران شدن قیمت تلف

ی باشد، ولی قیمت روز مطالبه در بازار چندین برابر قیمت روز تلف باشد، متصرف در بازار قابل تهیه هر گاه مثل شی تلف شده

(. 323مکاسب؛، صی کند و به صاحبش مسترد دارد. در این مسأله اختالفی میان فقیهان امامیه وجود ندارد )ملزم است آن را تهیه

ی آن باشد چطور؟ مثل آن قیمت بازار، بلکه به خاطر کمبود مثل و دشواری تهیهاما چنان چه افزایش قیمت، نه به خاطر باال رفتن 
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ت از تر اسکه بدل مثلی شیء تالف فقط نزد یک نفر وجود دارد و آن شخص در این شرایط آن را به قیمتی بدهد که بسیار افزون

رد که آیا باز هم شخصی که مال را تلف کرده مسئول کنند. در این مسأله میان فقها تردید وجود داقیمتی که مردم برآن معامله می

ی خود را با ادای مثل بری سازد یا آن که چنین موردی ملحق به موارد ی کند و ذمّهاست مثل را به هر قیمت که ممکن است تهیه

 شود؟گردد و تبدیل به قیمت میی ساقط میتعذّر مثل است که ادای مثل از عهده

 

 تعذر مثل در مثلیات

ی خویش از طریق هر گاه مالی که در ید متصرف تلف شده از اشیای مثلی باشد و شخص متصرف علی رغم آمادگی ابراء ذمّه

پرداخت مثل، با نایاب شدن امثال. نظایر آن در بازار مواجه گردد، حکم مسأله چه خواهد بود؟ در پاسخ به این مسأله باید دو فرض 

 و فرض عدم آن. را مطرح کنیم: فرض مطالبه مالک 

ی آن برای ضامن، مثل تبدیل به بدل الف( چنان چه مالک حق خویش را مطالبه بکند، با توجه به تعذر مثل و عدم امکان تهیه

معنا که  اند، بدینگردد و بیش از آن مسئولیتی متوجه ضامن نیست. دلیل این امر را فقها جمع بین حقین بر شمردهیعنی قیمت می

مان نایاب شدن مثل مال تلف شده موجب سقوط کلّی حق مالک نیست و از سوی دیگر، چون شخص ضامن از از یک سویی گ

، مکاسبپرداخت مثل متعذر است، الزام وی مشروع نخواهد بود و جمع میان حقوق طرفین اقتضا دارد حکم به پرداخت قیمت گردد )

 (. 323ص

گردد؟ ف تعذر مثل، حق وی نسبت به مطالبه عین ساقط و منتقل به قیمت میب( چنان چه مالک اقدام به مطالبه نکند آیا با صر

گردد که نایاب شدن مثل شیء تلف و تعذر پرداخت آن، موجب انتقال به قیمت از ظاهر عبارات بعضی از فقها چنین استفاده می

امع الجد، یبن سع، ییحی، یحلدد )گراند با تعذر مثل، شخص متصرف مسئول پرداخت قیمت میاست. آنان به طور مطلق گفته

 (. 323، ص 13و جواهر الکالم، ج121، ص 0المسائل، ج اضی؛ ر020، ص 0؛ جامع المقاصد، ج115ص ع، یالشرا

به نظر شیخ انصاری مقتضای این اطالق و ملزم ساختن مالک به قبول قیمت، علی رغم عدم مطالبه وی، فاقد توجیه فقهی است؛ 

گفته شد انتقال به قیمت صرفاً به منظور رعایت حقوق طرفین است و لذا چنان چه مالک مطالبه نکند و تصمیم زیرا: همان طور که 

بگیرد که صبر کند تا مثل یافت گردد، چه دلیلی بر الزام وی وجود دارد؟ ایشان نظر خود را با جمالت فقیهان دیگری از متقدمان 

 32(. 323مکاسب، ص « )گرددثل با نایاب شدن ساقط نمیم»اند، داند که به طور مطلق گفتهمنطبق می

 

 قیمت تالف )مال تلف شده( 

اش هر گاه مال در دست متصرف تلف شود و شیء تلف شده از اموال قیمتی و یا مثلی باشد که رد مثل آن به علت تعذر تهیه

ف و روز استیال و روز پرداخت تفاوت وجود ممکن نیست و ضامن بخواهد قیمت آن را پرداخت کند، و چنان چه بین قیمت روز تل

 داشته باشد، متصرف باید قیمت بین روز استیال و روز تلف را در این مورد بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. 

                                                           
 ان المثل الیسقط باالعواز. - 32
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، مکاسب، ص 31، ص 13جواهر الکالم، جی دارند قیمت روز استیال باید توسط ضامن به مالک پرداخت شود )گروهی عقیده-

 (. 013، ص 0الفهام، جو مسالک ا35

 (. 013، ص 0جله، یالوس ریتحراند )گروه دیگر که صاحب نیز از جمله آنان است قیمت روز تلف را مالک گرفته-

استدالل صاحب جواهر این است که تا وقتی مال مورد تصرف در ید متصرف موجود است، غاصب نسبت به بازگرداندن عین مال 

شود ای که مال در ید متصرف تلف میی قیمت ندارد؛ اما از لحظهبه صاحبش ضامن است و غیر از عین، تعهد و ضمانی به تأدیه

شود. پس چون تا لحظه تلف، به علت موجود بودن عین د به قیمت آن منتقل و تبدیل میضمانش به مثل مال و اگر مال مثلی نباش

گیرد، لحظه تبدیل و انتقال ضمان از عین به قیمت آن را باید مالک گرفت و ضامن در ی ضامن قرار نمیمال اصوال قیمتی بر ذمّه

 صورت تلف عین، مکلف است قیمت روز تلف را به مالک پرداخت کند. 

شود گویند تلف عین موجب نمیروهی دیگر نیز معتقدند که متصرف باید قیمت روز پرداخت را به مالک تسلیم دارد. آنان میگ-

ی غاصب، کماکان مدیون به پرداخت نرخ همان روز ی غاصب ساقط و تبدیل به قیمت گردد، بلکه عهدهکه بالفاصله عین از عهده

له، یالوس ری؛ تحر15، ص 3بر مکاسب ج هیحاش، یزدی یی؛ طباطبا03-01بر مکاسب، ص  هیحاش، یآخوند خراسانملزم خواهد شد )

 (. 330، ص 0ج

 

 تعاقب ایدی

ها. بحث این است که اگر شخصی مالی را غصب کند و آن را به دیگری انتقال تعاقب ایادی یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست

دهد و او هم آن را به شخص سوم و به همین ترتیب، مال را به افراد دیگر انتقال دهند یا آن که پس از استیالی شخص اول، فرد 

د و سپس نفر سوم از دست دومی غصب کند و هکذا، مالک برای مطالبه مال مغصوب به چه دیگری مال را از دست اولی غصب کن

 ی مالک و غاصبان، و غاصبان با یکدیگر نهفته است. کسی باید مراجعه کند؟ پاسخ در تبیین رابطه

 ی مالک با غاصبانرابطه

ت تواند مطالبه کند و رعایدست هر کسی که ببیند، می ی دارند که در این حالت، اگر عین باقی باشد، مالک آن را درفقها عقیده

ترتیب به هیچ وجه الزامی نیست و هر یک از ایادی حتی اگر یک لحظه بر مال مستقر شده باشد. در قبال مالک مال مغصوب ضامن 

قرار گیرد که دسترسی  خواهد بود و در صورت تلف، مالک حق دارد به هر کدام که خواست مراجعه کند. اگر مال مغصوب در وضعیتی

مالک به آن ممکن نباشد، مانند این که به خارج از کشور فرستاده شود، مالک حق دارد به غاصب اول مراجعه کرده، عوض مال خود 

 را بگیرد. 

 

 ی غاصبان با یکدیگررابطه

اگر مالک به شخصی که مال در دست او تلف شده مراجعه کند و خسارت بگیرد، چنان چه آن شخص در حین معامله با غاصب 

تواند به قبلی، به غصبی بودن مال آگاه بوده، ضمان غاصب اول به او منتقل و شخصا در مقابل مالک ضامن خواهد شد و نمی
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اما اگر کسی که مال در دستش تلف شده به هنگام خرید از غاصب اول به غصب  بایع)غاصب اول( مراجعه و مطالبه خسارت کند.

جاهل بوده و فریب غاصب اول را خورده باشد در صورتی که مالک به او مراجعه کند و خسارت بگیرد، حق رجوع به اولی و گرفتن 

 (. 11-11، ص 13ج-جواهر الکالم، خسارت را خواهد داشت )

 

 ید صغیر و مجنون

ه صغیر یا مجنونی در مال دیگری تصرف غاصبانه بکند ضامن خواهد بود و در صورت بقای عین، مال مغصوب از او پس هر گا

شود. در توجیه مبانی فقهی این شود و چنان چه مال تلف شده باشد، مقل یا قیمت مال مغصوب از دارایی او برداشته میگرفته می

شامل  که« وضعی»که اختصاص به بالغ عاقل دارد، مانند حرمت و وجوب، و « تکلیفی» موضوع گفته شده که احکام بر دو قسم است:

دارند همان  (. فقها عقیدهق. م 103ی ماده لیذ، یقانون مدن، یلنگرود یجعفرشود، حتی صغار و مجانین، مانند ضمان )ی میهمه

و جنون مانع و رادع نیست، در صورت ارتکاب غصب و  شوند و از این حیث، صغرطور که صغیر و مجنون از حقوق مالی منتفع می

ته شود. الب ها تأدیهکنند و خسارت وارد شده باید از محل دارایی آنتصرف غیر مجاز بر مال غیر، صغیر و مجنون ضمان مالی پیدا می

اشد، تلف کنند و تقصیری متوجه ولی نبچنان چه مجنون و یا صغیر غیر ممّیز مالی را »به نظر برخی فقها از جمله آیه اهلل گلپایگانی 

 اند. (. ایشان چنین مواردی را از مصادیق تلف سماوی دانسته330، ص 0مجمع المسائل، ج، یگانیگلپا« )هیچ کس ضامن نیست

 

 نتیجه گیری 

اند هنیز تلقی کرداند و بعضی از آنان حتی چنین شرطی را مبطل عقد مشهور فقها، شرط ضمان امین در غیر عاریه را باطل شمرده

ولی بسیاری از فقهای متأخر و معاصر در مورد شرط ضمان مستأجر معتقدند که دلیلی بر بطالن چنین شرطی وجود ندارد و تمام 

ی سلطه نافذ است. زیرا: از یک ی شروط و قاعدهقاعده ، چنین شرطی به استنادادله استنادی مشهور قابل مناقشه است. در نتیجه

توان گفت که شرط ضمان امین، شرط مخالف اثر ذاتی عقد نیست بلکه مخالف اثر اطالق عقد است که چنین شرطی موجب جهت می

د ی اسالم در مورهتوان گفت که چون حکم اولیشود. از جهت دیگر، در مورد خالف کتاب و سنت نبودن شرط نیز میبطالن عقد نمی

متصرف در مال غیر، ضمان است و حکم شارع مبنی بر امانت مالکی در صورتی است که مالک او را امین قرار دهد، شرط ضمان امین 

 ی ضمان متصرف در مال غیر است. ی اولیهنه تنها مخالف شرع نیست بلکه موافق با حکم قاعده

 یذمّه حیاست که بعد از وقوع ضمان به نحو صح نیدانسته و نظرش ا ذمّه به ذمّهضمان را نقل  یشود که قانون مدنمعلوم می

ضمان  ندیگویاست و م به ذمّه معتقدند که ضمان ضم ذمّه یبعضشود. مضمون له مشغول میه ی ضامن بو ذمّه یعنه بر مضمون

خود را ادا نکرد او  نیدر موعد مقرر د ونیهرگاه مدشود که متعهد می یکه بموجب آن شخص ثالث ی )تعهدی(عبارت است از: عقد

و  رندیگیمشده و در مقابل دائن دو نفر قرار  یاصل ونیی مدذمّه یقهیو وث یمهیی ضامن ضمذّمه بیپس به این ترت دینما تأدیه

کرده و نتوانسته باشد از او  مراجعه یاصل ونیمده طلب به هر دو مراجعه کند مگر این که ب یوصول تمام یبستانکار حق ندارد برا
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و چون در هر صورت ضامن در  دانندیم به ذمّه که ضمان را ضم ذمّه وصول کند و بعلت وجود دو نفر مسئول در مقابل دائن است

داشته  تیمله اهلمعا یو به همین علت الزم است که ضامن برا دینما ی گرفته تأدیهرا که بعهده ینید دیاست با دمقابل دائن متعه

 .ستیمحجور و مجنون جایز ن-یضمانت صب شود کهمعلوم می نیو جایز التصرف باشد و از ا دیرش یعنیباشد 
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