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مقدمه

1

جمهور فقهاء ،با تکیه بر روایات واصل  ،معتقدند که مقتضاا اولیاهی اساتی بار ماال
دیگر ضامن بودن متصرف در مقابل مالك است؛ این قاعده که از آن به عنوان ضامان
علی الید تعبیر میشود متصرف را:

 مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقا آن مى نماید (حکم تکلیفى)؛

 در صورت تلف یا نقص ،در مقابل مالك مکلف به جبران خساارت مای نمایاد
(حکم وضعى).

با استناد به روایات 2دیگری ،استثناء مهمی به قاعدهی «ضمان یاد» وارد آماده کاه

تحت عنوان قاعدهی «استیمان» مطرح میشود؛ مفاد ایان قاعاده باه اجماال مییاد ایان
مطلب است که چنانچه شخصی با «ید امانی» بر مال دیگری استی ء یابد ،ضامن آن مال
نخواهد بود.
در تعریف ید امانی میتوان گفت که هرگاه مالك و (یا نماینده او) مال خاوی

را

به وجه امانت به دیگری تحویل داده باشد ،یاد گیرناده اماانی محساوب ،و از ایان رو
ضامن خسارت وارده به آن مال نخواهد بود.
این قاعده نیز با تمام پشتوانه خود مصاون از تحدیاد نماناده و باه وسایله قاعاده
«ضمان ناشی از تقصیر امین» محدود شده است؛ مفاد این قاعده بر این امار دللات دارد
که تعدی و تفریط امین ،دیگر مجالی را برای تمسّك وی به یاد اماانی خاوی

جهات

تبرئه خود از خسارات وارده به مال مالك باقی نمیگااارد (شاهید ناانی1111 ،ق ،ج،5
ص  )101و به بیان دیگر تا زمانی که امین مرتکب تقصیر نگردیده ،ید او بر ماال اماانی
محسوب شده و نمی توان وی را ضاامن خساارت وارد آماده دانسات؛ اماا باه محا
ارتکاب تقصیر از ناحیه وی ،ید امانی جای خود را به ید ضمانی داده و در ایان حالات
وی ،ضامن خساراتی است که به هر شکلی به مال مورد امانت وارد میآید .از ایان امار
به انق ب ید امین یاد میشود.
با این مقدمه ،سئوالی که مقاله حاضر را بر مادار آن تحریار نماودهایام ،ایانگوناه
مطرح مینمائیم که هرگاه امین به واسطه تقصیر خوی

موجبات انق ب ید خاود را از

امانی به ضمانی را فراهم آورده باشد ،آیا ترک تقصیر وی به واسطه پشیمانیاش خواهد
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توانست مجدداً موجبات اعاده ید امانی (و یا انق ب ید از ضامانی باه اماانی) را بارای
وی فراهم آورد؟ پس از پشیمانی امین ،میبایاد «یاد و تصارف» وی ،در ایان مقطاع را
چگونه ارزیابی کرد؟ و به بیان دیگر تقصیر امین موجب معادوم گشاتن یاد اماانی وی
می شود یا معلق شدن آن؟ بدیهی است که در حالت اول بازگشتی برای ید امانی متصور
نیست ،لیکن در حالت دوم رفع تقصیر بازگشت ید امانی را ممکن میگرداند.

1

میتوان نمرات بحث و همچنین یافتن رهیافت مناسب ،برای این ابهام را به شارح
ذیل جویا شد:

 در فرض تلف سماو و خارج از ارادهی مال مورد امانت ،بساته باه «اماانی» و یاا
«ضمانی» بودن ید امین ،مسئولیت وی در برابر مالك نیز متفاوت خواهد بود.

 با ضمانی گشتن ید اماین ،وی مایبایسات اجارت المثال ایاام اساتی ء ضاامنانهی
خوی  ،بر مال مورد امانت را به مالك پرداخت کند (ع ماه حلای1111 ،ق ،ج،11
صص  221و  281؛ عاملی1111 ،ق ،ج ،11ص  ،)115حال در صورتی که قائال باه
بازگشت صفت امانت به امین پشیمان از تقصیر باشیم ،تنها اجرت المثل ایام تقصایر
بر مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و متقاب ً در صورت عادم قائال شادن باه ایان
بازگشت ،میبایست تا زمان رد مال مورد امانت (و یا به طاور کلای ،هار اماری کاه
منجر به زوال وصف ضمانی از امین شود) ،اجرت المثل مورد محاسبه قرار گیرد.

 دیگر از نمرات مترقی این بحث میتوان به قبول قول امین در زمیناه تلاف و نقاص
مال مورد امانت و یا عدم قبول قاول او اشااره کارد؛ باه ایان توضایح کاه چنانچاه
پشیمانی امین را برای زوال آنار ضمانی تقصیر پیشین او کافی بدانیم میبایسات باه
حکم قاعده «لیس علی المین علی الیمین» اظهار او در زمینه تلف و نقص مال مورد
قبول واقع شود ،و این مالك است که میباید قول خ ف امین را نابت کند.
با عنایت به نمرات مترقی این بحث ،نگارنده این سطور را از تحریر مقاله حاضار،
هدف بر آن بوده که ،با نگاهی ژرف به آراء و دیدگاههای فقهااء و حقوقادانان در ایان
زمینه رهیافتی مناسب و البته همسو با قواعد فقهی ا حقوقی را در باب «اعاده ید اماانی
به امین مقصر» مطرح نماید.
مناسب دیده شد که ضمن تفکیك دیدگاه فقهای از دیادگاه حقاوقی ،در ابتادا باا
رویکرد فقهی و سپس با رویکرد حقوقی به این بحث پرداخته شود.
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 .1رويکرد فقهی
 .1-1پیشینهی موضوع در فقه
هر چند مبحث ید امانی و مسائل مرتبط با آن از جمله مباحث مشاترک در میاان عقاود
مختلف است ،اما اکثر فقهاء در باب ودیعه به تدقیق پیرامون امکان اعااده یاد اماانی باه
امین پشیمان از تقصیر پرداختهاند.
اصولً در مورد نوع تصرف امین به هنگام ارتکااب تقصایر مشاکل خاصای پای
نخواهد آمد چه آنکه با تکیه بار روایاات عدیادهای وارد شاده در ایان زمیناه (مغربای
تمیمی ،1185 ،ج ،2ص  181؛ ابنبابویاه1101 ،ق ،ج ،1ص  )112و باا اساتناد باه یاد
ضمانی ،امین ،ضامن مطلق خسارات وارده در این بازه زمانی خواهد بود ،لیکن در باب
وضعیت ید امین پس از ترک تقصیر چنین صراحت و شفافیت روایی وجاود نادارد ،از
همین رو فقهاء به مدد دان

فقهی خوی

و نیز با تمسّاك بار اصاول و قواعاد فقهای

سعی در استنباط حکم و رفع ابهام نمودهاند.
در این رهگار گاه فقیهی با استناد به اصل استصحاب ،ید امین را ضمانی توصایف
نموده؛ و گاه فقیهی با تکیه بر قاعده احسان و اصل برائت اماین را مبارا از یاد ضامانی
میداند؛ نیز گاه فقیهی دیگر ،با اخت ط شالودهی این دو دیادگاه ،راه میاناه را در پای
میگیرد .پس علیرغم اتفاق نظری که میان فقهااء در بااب کیفیات یاد اماین در حاین
تفصیر وجود دارد ،در باب نوع تصرفات امین پس از رفع تقصیر ،میان ایشان اتفاقنظار
وجود ندارد ،و نظرات مختلفی مطرح شده است.
نگارندگان با التفات به جمیع نظرات مطرح شده در این قضیه ،نخستین بار تقسیمبنادی
را مطرح مینماید که در عین حال جامع به تمام نظرات فقهاء است .بدین توضیح که:
 دستهای از فقهاء تنها «ارادهی» مالك را موجب اعاده ید امانی میدانند. -دستهای دیگر با پی

نهادن گامی به جلو« ،قهراً» پشیمانی اماین از تقصایر ساابق را

موجب اعاده ید امانی به وی میدانند.
 -و سرانجام اینکه برخی ،با لحاظ مبانی این دو دیدگاه ،راه میانه را در پی

گرفتهاند؛

در مواردی قائل به بازگشت ید امانی و در موارد دیگر قائل باه عادم بازگشات یاد
امانی شدهاند.
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با عنایت به عقاید متهافت فوق ،مطالب را در قالب تقسیمبندی زیر ارائه میدهیم:
یك .اعاده ارادی ید امانی
دو .اعاده قهری ید امانی
سه .دیدگاه میانه
در آخر ضمن طرح «نظر مختار» ،عنداللزوم به تعدیل آن همت میگماریم.
 .8-1اعاده «ارادی» يد امانی
غالب فقهایی که در این حوزه طرح نظر نمودهاند ،با ایان اساتدلل کاه پاس از تقصایر
ودعی ،ودیعهی مضمونه شکل میگیرد ،معتقدند که تقصیر امین موجب معادوم گشاتن
ید امانی میشود (ع مه حلی1111 ،ق ،ج ،2ص  ،)118در نتیجاه لزم اسات مالاك (و
یا مأذون از جانب وی) یكبار دیگر ید امانی را برای ودعی حاصل گرداند.

1

مضافا ً،قائلین به این دیدگاه ،ع وه بر دلیل فوق ،دلیلی دیگری نیاز بارای انباات
مدعای خوی

برشمردهاند که از آن جمله میتوان به:

 اجماعی اشاره کرد که عدهای از فقها متاکّر آن شدهاند (حاائری1118 ،ق ،ج ،1ص
 122؛ ع مااه حلاای1111 ،ق ،ج ،2ص118؛ عاااملى1111 ،ق ،ج ،11ص 220؛ اباان
ادریس1110،ق ،ج  ،2ص  115؛ طوسی ،1181 ،ج ،1ص  ،)111مضافاً:

 استصحاب ید ضمانی امین از دیگر ادله قائلین به این دیادگاه اسات ،چاه آنکاه باا
تقصیر امین ،نسبت به ضمانی گشتن ید وی یقین حاصل میشود ،حاال باا حادو
شك نسبت به اعاده ید امانی که از ترک تقصیر او ناشی میشاود باه اقتضاای اصال
عملی استصحاب یقین سابق را بر شك لحق مرجح دانسته و با استمرار ید ضامانی
امین ،در این مقطع نیز ید امین را کما فای الساابق ضامانی باه حسااب مایآوریام
(صااااحب جاااواهر1101 ،ق ،ج ،21ص  115؛ حاااائر 1118 ،ق ،ج ،1ص  121؛
حرعاملى1111 ،ق ،ج ،11ص  220؛ شهید نانی1111،ق ،ج ،5ص .)115
به هرحال قائلین به این نظر معتقدند که مالك میبایست باا لحااظ نماودن ارادهی
خوی

از طریق استیمان و یا ابراء ،مجدداً موجبات اعاده ید امانی را برای امین پشایمان

فراهم آورد.
در مورد استیمان از دو طریق منجر به اعاده ید امانی میشود ،یا مالك:
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یك .بدون رد مال از سوی امین ،ید امانی را برای وی حاصل میکند.

5

دو .پس از رد مال ،ید امانی را برای امین شکل میدهد.
با وجود اینکه غالب فقهای قائل به این دیدگاه ،هر دو طریاق فاوق را بارای اعااده یاد

امانی پایرفتهاند 1،اما پارهای از آنها فقط طریق دوم را برای اعاده یاد اماانی ماورد شناساایی
قرار دادهاند (محقق حلی1118 ،ق ،ج ،1ص 150؛ ابن براج1111 ،ق ،ص  1،)101چاه آنکاه،
تقصیر امین ،منجر به انح ل عقد امانی نمیشود ،پس از یك سو عقد امانی هر چند باه نحاو
مضمونه برقرار است و از سوی دیگر با ضمانی گشتن عقد ،همچناانکاه گاشات نمایتاوان
برگشتی را برای ید امانی متصور شد .از اینرو با رد مال که دللت بر فسخ دارد ،به این عقاد
خاتمه داده میشود (صاحب جواهر ،1101 ،ج ،21ص.)111
وانگهی ،در مقام داوری میان این دو دیدگاه به نظر میرسد کاه مایبایسات باا آن

دسته از فقهای هم عقیده شد که مطلق استیمان 8را برای اعاده ید امانی کافی دانستهاناد،
به بیان دیگر میبایست نظر فقهای را مرجح دانست که برای اعاده ارادی ید امانی ،لزوم
رد مال را لزم را ندانستهاند 1،چه آنکه (با فرض عدم اعاده قهری ید امانی ،پس از ترک

تقصیر) تفاوتی ظریفی که میان ید ضمانی غاصب و امین مقصار وجاود دارد در شاروع
استی ء بر مال است؛ وانگهی شروع استی ء غاصاب مااموم و نامشاروع ،و شاروع باه
استی ء ودعی ممدوح و مشروع است .به ع وه میتوان رد مال را به نوعی متعلق حاق
مالك دانست که البته هر آینه از ناحیه وی قابل میتواند اسقاط باشد.

10

مضافاً ،آن دسته از فقهایی که پس از در حکم غاصب دانستن امین مقصر ،رد ماال
را برای استیمان مجدّد وی لزم دانستهاند ،گویی چنین پنداشتهاند که ید ودعای همانناد
غاصب ضمانی شده و در نتیجه همانگونه که استیمان مالاك در ماورد غاصاب (لاقال
بدون رد مال) بیفایده است ،در ما نحن فیه نیز همین بحث جاری بوده و استیمان امین
مقصر نیز بدون رد مال بیفایده است 11.اما به نظر میرسد که این تحلیل نمیتواند قابال

قبول واقع شود چه آنکه مشهور ،استیمان غاصب را پایرفته و آن را بارای انقا ب یاد
ضمانی غاصب به امانی کافی دانستهاند.

12

دیگر از مواردی که بنا به اراده مالك موجب حدو

مجدد یاد اماانی بارای اماین

پشیمان از تقصیر میشود «ابراء مالك» است بدین صورت که مالك با بری نمودن اماین
از ید ضمانی ،موجبات انق ب ید را فراهم میآورد.

11

تأملي فقهي ـ حقوقي ،در وضعيت يد امين پس از عدول از تقصير 22

شایان ذکر است که در این مورد نیز پارهای از فقهاء ،ضمن نادرست دانساتن تاأنیر
ابراءِ امین مقصر در تجدید ید امانی ،به مناقشه با آن پرداختهاند؛ بدین توضیح که قائلین
به این دیدگاه برآنند که در طی برائت ،آنچه ساقط میشود ،همانا ذماه ضاامن اسات و
البته ذمهی امین تنها در صورتی در مقابل مالك مشغول میشود که اماین در حالات یاد
ضمانی ،مرتکب نقص یا تلف مال شده باشد و در غیر ایان صاورت ،برائات مالاك از
مصادیق «ضمان مالم یجب» محسوب شاده و ب تاأنیر خواهاد باود (صااحب جاواهر،
1101ق ،ج ،21ص 111؛ بهجت 1121ق ،ص .)518
در مقابل عدهای از فقهاء با تعبیر نمودن ید ضمانی امینِ مقصر به مقتضی و سابب
ضمان ،و نیز کفایت سبب ضمان در حدو

برائت این مناقشاه را مخادوش دانساته و

ابراء مالك را برای اعاده ید امانی کافی دانستهاناد (محقاق ناانی1111 ،ق ،ج ،5ص 11؛
مجاهد طباطبائی حائری ،بیتا ،ص 215؛ بحرانی ،بیتا ،ج ،1ص  .)11با التفات باه ایان
دلیل و نیز کاشف دانستن ابراء در قصد مالاك جهات اساتیمان مجادد اماین 11باه نظار

میرسد که نظر این دسته از رجحان بیشتری برخوردار باشد.
 .9-1اعاده قهری يد امانی
صرفنظر از اخت فهای که میان فقهاء در باب طرق اعادهی ارادی ید اماانی باه اماین
مقصر آن وجود داشت؛ اصولً اخت فی در بااب نفاس آن وجاود نداشات ،چاه هماان
ارادهی که ابتدائاً ید امانی را برای امین حاصل گردانید ،دیگر بار ،نیاز خواهاد توانسات
مجدداً ید امانی را برای امین پشیمان از تقصیر برقرار کند.
حال تمام بحث بر سر این است که آیا می توان بدون دخالات اراده مالاك ،باه
صرف عدول از تقصیر سابق  ،اعاده ید امانی را برای امین پشایمان؛ باه نحاو قهاری
متصور گشت؟

15

بیان مشهور فقهاء در اینباره گویای مخالفت آنان با این شایوه اسات؛ و باه دیگار
سخن مشهور فقهاء ضمن مخالفت با برائت قهری امین مقصر از یاد ضامانی ،منحصاراً
ارادهی سازنده مالك را در جهت ایجاد مجدد ید امانی مناط قرار دادهاند.

27
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با وجود شهرت این دیدگاه؛ عدهای از فقهاء با طرح ادلهای چنین نظر دادهاناد ،کاه

با ترک تقصیر 11از سوی امین ،قهراً ید امانی ،بدون نیاز به دخالت اراده مالك برای امین
اعاده مییابد.

11

ادلهای مطرح از سوی قائلین به این دیدگاه را میتوان ،به دو دسته تقسیم نمود:
الف .ادله نقضی :از سویی ،ادلهای که در راستای رد دیدگاه اعاده ارادی ید امانی است.

18

ب .ادله حلی :از سوی دیگر ،ادلهای که در راستای انبات اعاده قهری ید امانی است.
الف .ادله نقضی :این ادله را مختصراً اینگونه بر میشمریم:
یك .احتجاج به زوال ید امانی از سوی آنان با بقای اذن کلای مالاك و عادم انحا ل
عقد قابل قبول نیست؛
دو .اجماع مورد ادعا اجماعی است مدرکی که البتاه نمایتاوان قائال باه حجیات آن
(بجنورد 1101 ،ق ،ج ،1ص  )111چه آنکه از یك سو ،قاولی از معصاوم در ایان
زمینه واصل نگردیده ،و از سوی دیگر منبع و مدرک مدعیان اجمااع ،هماان عماوم
ادلهای است که جهت انبات ید ضمانی بدان متمسّك گردیدهاند؛
سه .استناد به استصحاب در شبهات حکمی نمیتواند صاحیح باشاد (صادر1108 ،ق،
ج ،2ص .)118
ب .ادله حَلّی :در مورد این ادله نیز میتوان چنین گفت:
یك .اذن کلی مالك با وجود ار تکاب تعدی از ناحیه امین هنوز بااقی اسات؛ چاه
آنکه در غیر این صورت تقصیر امین می بایسات منجار باه انحا ل عقاد اماانی
می شد ،و این در حالی است که از فقهای امامیه کسی قائال باه ایان امار نشاده
است (یزد 1111 ،ق ،ج ، 1ص  111؛ شاهید ناانى1110 ،ق ،ج ،1ص )211؛ باه
بیان دیگر ،عدم انح ل عقد به واسطه تقصیر امین خود می تواناد گاواه بار ایان
مطلب باشد که اذن کلی مالك برای نگهداری ماال توساط اماین هناوز موجاود
است ،از این رو پس از ترک تقصیر ،مجدداً وصف امانت به امین اعاده می یاباد
چه آن که به نظر می رسد وجود سبب [اذن مالك] اقتضای تحقّق انر [ید اماانی]
مختص به خود را دارد.

20

دو .انگیزه احسان ودعی در عقد ودیعه موجب محسوب گشتن وی به عنوان یکای از
مصادیق محسنین در آیه «ما علای المحسانین مان سابیل» (ساوره توباه آ آیاه )11
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می گردد .از این رو بجاست که مفاد قاعده احسان  ،مفاد قاعده ضمان ید را محادود
به دوران ارتکاب تقصیر امین نماید .و با عنایت به مفاد این قاعده ،ید اماین پاس از
ترک تقصیر امانی محسوب شود (حاائر 1118 ،ق ،ج ،1ص 121؛ یازد 1121 ،ق،
ج ،1ص 11؛ صاحب جواهر1151 ،ق ،ج ،2ص .)11
سه .مرحوم سید محمد کاظم یزدی از سردمداران این دیدگاه معتقدند که مطابق عموم
ادلهای که بر نفی ضمان امین دللت دارند ،تا هنگامی که عقد امانی برقرار است ،یاد
امانی و آنار آن نیز برقرار است .آنچه به عنوان مخصص ،عموم این ادله را تخصیص
و محدود میکند همانا ادله مربوط به ضمانی گشتن ید امین به واسطه تقصیر اسات
که البته آن هم فقط مختص به آن بازه زمانی است و لغیار .پاس از ارتفااع تقصایر
میبایست با استناد به عموم ادله انتفاء ضمان امین ،مجدداً ید امین را امانی محسوب
نمائیم (یزد 1121 ،ق ،ج ،1ص .)15
چهار .ضمان امین فقط با ارتکاب تقصیر از ناحیه وی متحقّق مایشاود ،در نتیجاه در
هنگامی که تقصیری از سوی اماین انجاام نشاده اسات ،اساتناد باه یاد ضامانی او
نمیتواند مصداق داشته باشد (مقدس اردبیلی1101 ،ق ،ج ،10ص  .)282باه دیگار
سخن ،حکم (ضمانی گشتن ید امین) با انتفای موضوع (تقصیر ساابق اماین) منتفای
شده قلمداد میگردد.

21

در ادامه بحث با انتخاب این نظر بهعنوان دیدگاه مختار بیشتر به شرح آن خواهیم پرداخت.
 .4-1ديدگاه میانه؛ تفصیل بین قول اعاده ارادی و اعاده قهری
عده ای از فقهاء با برگزیدن دیدگاه میانه ،در مواردی قائال باه اعااده اماانی و در
موارد دیگر قائل به عدم ید امانی شده اند .آنچه بر نگارند گان این ساطور واضاح
گشت  ،این است که در باب همین دیدگاه نیز میان فقهاء اتفاق نظر وجود ندارد و
در باب انتخاب نوع این دیدگاه میانه نیز میان آن ها اخت ف نظر وجود دارد .که به
آن اشارت می رود:
الف .مرحوم کاشف الغطاء در تحریر المجله ،در امانتهاای کاه باه مصالحت مالاك
منعقد شده است (مانند ودیعه و وکالت تبرعای) ،پاس از پشایمانی اماین از تقصایر
پیشین ،قائل به رفع ضمان شدهاند و در مورد امانتهای که به مصالحت اماین و یاا
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هر دوی آنها وضع شدهاند (مانند اغلب عقود امانی مثل اجاره ،وکالات غیرتبرعای،
عاریه ،و )...قائل به عدم بازگشت ید امانی شدهاند (نجفی کاشاف الغطااء1151 ،ق،
ج ،1صص.)11-11
عمده دلیل این فقیه بزرگ در مورد بازگشت ید امانی قاعده احسان (صاورت اول) ،و
در مورد عدم بازگشت ید امانی همان استصاحاب یاد ضامانی و قاعاده «الزائال ل

یعود» 22است.

ب .در مبسوط ،دیدگاه میانه دیگری قابل استنباط است؛ بدین نحو که ما ک را بارای
اعاده ید امانی ،نفس کیفیت تقصیر انجام شده توسط امین میداند؛ به این ترتیب کاه
در صورتی که نوع تعدی انجام شده نسبت مال مورد امانت در راستای منغعت اماین
بوده باشد (مانند پوشیدن لباس) ،نمیتوان پس از ترک تقصیر ،بازگشتی را برای یاد
امانی متصور شد .لیکن در صورت عدم انتفاع امین از تقصیر انجام شاده نسابت باه
مال مورد امانت (مانند خروج حیوان از حرز) ،ید امانی عاودت ماییاباد (طوسای،
 ،1181ج ،1صص .)111-115
ج .دیدگاه ابوحنیفه در باب این مسئله نیز در این تقسیمبندی جای میگیرد؛ چه آنکاه
این فقیه عامه ،اصولً پشیمانی امین از تقصیر پیشین را برای اعااده یاد اماانی کاافی
میداند ،مگر در سه مورد:
یك .هنگامیکه امین منکر مال مورد امانت نزد خود باشد و سپس بدان اقرار کند،
دو .هنگامیکه مالك مال خوی

را از امین مطالبه کند و امین از رد آن امتناع نماید،

سه .و سرانجام هنگامیکه امین با تقصیر خوی  ،موجبات ممزوج گشتن مال ماورد
امانت را با اموال دیگر فراهم آورده باشد (انصار 1110 ،ق ،ج ،1ص .)111
 .5-1ديدگاه مختار
با توجه به آنچه که گفته شد ،میتوان چنین نظر داد که از مجموع سه دیدگاه گفته شده
پیرامون اعاده قهری ید امانی ،مناسبترین دیدگاه ،هماان دیادگاه دوم اسات کاه تارک
تقصیر امین را برای اعاده امانی به وی کافی میداند .ع وه بر دلیل گفتاه شاده ،دلیال
زیر بدان افزوده میشود:
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اول .می توان مفاد قاعاده « اذ زال الماانع عااد الممناوع» را بارای صاحت ادعاای
بازگشت قهری ید امانی به امین اضافه نمود؛ چه آنکه باه موجاب ایان قاعاده،
هنگامی که م انع احتساب ید امانی برای امین از بین رود (تقصیر) ،ممنوع (هماان
ید امانی) اعاده می یابد.

21

دوم .در آن مواردی که امین بر مبنای امانت بر مال دیگری مستولی مایشاود؛ ضامان
امین امری استثنائی و خ ف قاعده است میبایست به حکم قاعاده 21حتایالمکاان

قائل به تفسیر مضیق آن شد ،در نتیجه توسعه ضمان امین نسبت به آن ماواردی کاه
در نوع ید امین 25در آن موارد مشکوکیم امری خا ف قاعاده و ناپساند اسات ،کاه

میبایست از آن اجتناب نمود.
سوم .از زمره دلیل دیگری که میتوان برای انباات ایان نظار بار شامرد «جماع باین
حقین» است؛ بدین توضیح که چنانچه ترک تقصیر را برای بازگشات یاد اماانی باه
امین کافی ندانیم حکمی را به ضرر امین وضع نمودهایم ،و این در حالی است که باا
حکم به بازگشت ید امانی؛ حق مالك و حق امین را در این باره جمع نمودهایم.
پس از ،اختیار نمودن دیدگاه برگزیده خوی
دیدگاه مختار خوی

21

در این مقاله؛ مناسب دیده شد که ابتادا؛

را در اقسام مختلف ید امین پی

از ارتکاب تقصایر را ماورد

بررسی قرار دهیم؛ و سپس به تعدیل آن همت گماریم.
 .1-5-1اقسام يد امین؛ پیش از ارتکاب تقصیر

87

در غالب مواردی که امین بر مال دیگری استی ء مییابدید امین امانی است؛ 28با وجاود

این ،گاه میتوان امانتهای را متصوّر گشت که ید امین ،بر خ ف قاعده ضمانی اسات.
به بیان دیگر ،میتوان در یك تقسیمبندی انواع ید اماین را باه یاد اماانی ابتادائی و یاد
ضمانی ابتدائی ،تقسیم نمود.
مناسب است؛ دیدگاه برگزیدهی خوی

را با در نظر گرفتن این تقسیمبندی مطرح نمائیم.

الف .ید امانیِ ابتدائی :تمام مطالب گفته شده فوق که برای انباات بازگشات قهاری یاد
امانی (دیدگاه برگزیده) ،بدان اشارت رفت به این مورد اختصاص دارد.
بطور کلی نمرات تمایز میان ید امانی و ید ضمانی اماین را مایتاوان در ساه امار
خ صه نمود:

77

پژوهشنامه حقوق اسالمي ،سال سيزدهم ،شماره دوم (پیاپي  ،)63پائيز و زمستان 1931

یك .مسئولیت امین در زمینهی تلف و نقص مال مورد امانت؛
دو .ادعای وی در زمینه تلف و نقص مال مورد امانت؛
سه .وجوب پرداخت اجرتالمثل به مالك (البته منحصراً برای ایام بعد از تقصیر).
به موجب دیدگاه بازگشت قهری ید امانی؛ در صورتی که ید امانی در ابتادا بارای
امین حاصل شده باشد؛ وی میتواند قبل از ارتکاب تقصیر ،و نیز در صاورت ارتکااب
تقصیر ،پس از ترک آن ،از تمام مزایای فوق بهرهمند شود.
ب .ید ضمانیِ ابتدائی :در پارهای از ماوارد باا وجاود شاکلگیاری عقاد آماانآور ،یاد
مستولی و امین همچنان ضمانی باشد امری خ ف قاعده خواهد بود کاه مایبایسات
محدود به مورد منصوص خود شود .با تتبع در تألیفات صاحبنظران ،میتاوان چناین
دریافت که این امر خ ف قاعده را تنها در دو مورد شاهد بود:
یك .در مواردی که به موجب توافق خصوصی طرفین ،شرط ضمان برای امین در نظر
گزفته شده است (البته در صورتی که قائل به صحت شرط ضامان بار اماین باشایم
(مقااردس اردبیلاای1101 ،ق ،ج ،10ص 11؛ میاارزا قمّااى1111 ،ق ،ج ،1ص 101؛
یزدی1111 ،ق ،ج ،1ص .)101
دو .گاه نفس امانت به نحو مضمونه منعقد میشود مانند عاریه ط و نقره.
حال سئوال در این است که آیا در این حالت ،دیدگاه بازگشات قهاری مایتواناد
مصداق داشته باشد؟
ممکن است در پاسخی گارا به این سئوال چنین نظر داده شود کاه باا وجاود یاد
ضمانی ابتدائی امین چگونه پس از ترک تقصیر ،میتوان بازگشات قهاری یاد اماانی را
برای او متصور شد! به دیگر سخن آیا مگر میتوان امری را که امین از ابتادا دارا نباوده
است را پس از ترک تقصیر برای امین متصور گشت.
اما با اندکی درنگ و تأمّل در نمرات گفته شده در باب تمایز میان تماایز باین یاد
امانی و ضمانی به واقع دست یافت؛ بدین توضیح کاه باا ضامانی گشاتن یاد اماین در
ابتدای شکلگیری عقد امانی:
اولً .امین مسئول هر تلف و نقصی است که به مال مورد امانت وارد میشود.
نانیاً .قول امین نیز در این زمینه (تلف و نقص) مقدم نخواهد بود.
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با وجود این ،شائبه ضمانی محسوب گشتن ید امین 21،نمی بایسات تصاور الازام
امین به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ضامنانه بر مال مورد امانت به مالك را پدیاد

آورد 10،با عنایت به این بحث ،می توان چنین نظر داد که امین ضامن پاس از ارتکااب
تقصیر موظف است که اجرت المثل ایام استی ء خوی

بار ماال ماورد امانات را باه

مالك پرداخت کند .چه آنکه امین با ارتکاب تقصیر در برابر مالك در حکام غاصاب
قرار میگیرد.
در مورد دو نمرهی اول در بحث ما (یعنی جایی که ابتدائاً ،ید امین ضمانی است)،
میان قبل ،حین و بعد از تقصیر تفاوتی وجود ندارد؛ بدین توضیح که اماین هام ضاامن
مطلق خسارات وارده به مال مورد امانت است و هم قول مالك در این زمینه مقدم است
(بجنورد 1101 ،ق ،ج ،2ص .)12
اما به نظر میرسد که تنها نتیجهی تقصیر امین در این بحث الزام وی باه پرداخات
اجرتالمثل است؛ به تعبیر دیگر ارتکاب تقصیر از سوی امینی که از اساس و ابتادا یاد
وی ضمانی است ،منجر به نبوت اجرتالمثل میشود و این در حالی است که این الازام
قبل از ارتکاب تقصیر وجود نداشت .حال چنانچه بازگشت ید امانی را برای امین پاس
از ترک تقصیرش مورد شناسایی قرار دهیم ،لزوم تأدیه اجرتالمثل نیز از میاان مایرود
زیرا این الزام به زمان تقصیر اختصاص داشت.
 .6-1تعديل ديدگاه مختار
در این قسمت مناسب دیده شد که قدری به تعدیل دیدگاه مختار خوی
یك .صرف ادعای امین مقصر در این زمینه که از تقصیر نابجای خوی

همت گماریم:
پشایمان گشاته

و مجدداً درصدد انجام اقداماتی در زمینه مرعی نماودن مصالحت ماال ماورد امانات
نمیتواند قابل قبول باشد ،چه آنکه صرفنظر از دشواری انبات ایان ادعاا ،باه عناوان
قاعده ،انق ب ید (از ضمانی به امانی و بالعکس) به صرف نیت و انگیازه نمایتواناد

مصداق داشته باشد 11.پس همانگونه که به صارف نیات و انگیازه خیانات و تقصایر

نمیتوان حکم به ضمانی بودن ید امین داد ،به همان شیوه نیز نمیتوان به صرف نیات
و انگیزه رعایت مجدد مصلحت مالك حکم به امانی گشتن ید ضمانی وی داد.
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ذکر این توضیح لزم است که پارهای از فقهااء معتقدناد کاه اگار اماین در هماان
ابتدای أخا مال از مالك از بابت امانت (و تحت عنوان یکای از عقاود اماانی) ،قصاد و
نیت خیانت داشته باشد؛ ید و استی ء او بر مال ضمانی خواهاد باود ،در مقاام دفااع و
تأیید این نظر میتوان چنین گفت که با وجود این انگیازه ،شاکلگیاری و تحقّاق عقاد
امانی بعید به نظر میرسد .همانگونه که ع مه حلی در اینباره چنین نگاشتهاند:
«لو أخذ الوديعة على قصد الخيانة ،فاألقوى ،الضماا ؛ ألنّم لمي يضهضمعا علمى مهي
األمانة ،ب على هي الخيانة» (حلی1111 ،ق ،ج ،11ص .)151
با این توضیح واضح گشت کاه آن ماوردی کاه اماین از ابتادا نیات خیانات دارد،
تخصصاً از بحث ما خارج است ،زیرا قاعده گفته شده (عادم انقا ب یاد؛ از اماانی باه
ضمانی بصرف نیت و بالعکس) تنها به عقود امانی اختصاص دارد که صحیحاً به وجاود
آمده باشد و در فرض گفته شده اساساً نمیتاوان عقادی را متصاوّر شاد تاا نوبات باه
بررسی مفاد قاعده فوق در آن برسد.
در خ ل عقد امانی نیز صرف نیت و قصد امین جهت خیانت ،نمیتواند مبنایی بر

انق ب ید امین از امانی به ضمانی بوده باشاد؛ 12زیارا مطاابق قاعاده ایان انقا ب یاد

می بایست با تصرفاتی بوده باشد که بر ضمانی گشتن ید امین دللت داشته باشند .شهید
اول در این باره چنین مینگارند:
«قصد الخيانة ال دخ ل في الضاا  ،بم الصصمفّ » ([در خا ل عقاد اماانی] قصاد
خیانت موجب ضمان نمیشود بلکه تصرف [ضمنانه ی اماین] منجار باه ضامان اماین
میشود) (شهید نانی1111 ،ق ،ج ،5ص .)108
با التفات به مراتب فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که پشیمانی امین از تقصایرات
پیشین خود ،میبایست با اعمالی قرین باشد که گواه پشیمانی او باشد.
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چنانچه از زاویه دیگر به این موضوع نگریسته شود همین تفسایر و البتاه باه نحاو
مطلوبتری قابل درک خواهد بود؛ بدین صاورت کاه در یاك تقسایمبنادی مایتاوان
تصرفات غیر عرفی(= تقصیر) صورت گرفته توسط امین را به تصرفات آنی و تصرفات
مستمر تقسیم نمود؛
در تقصیر آنی به واسطه انجام فعلی آنی مانند بیرون آوردن حیوان مورد امانات از
حرز توسط امین ،ید ضمانی برای وی حاصل میآید .در اینگونه موارد ترک تقصایر از
سوی امین و مجدد نگهداری امانی از مال مورد امانت (البته با شارط انباات) مایتواناد
موجب بازگشت ید امانی به امین شود.
در مورد تقصیرات مستمر نیز (مانند آنکه ودعای بادون ضارورت ماال ماورد
امانت را به مسافرت ببرد) ،که در سرتاسر مدت ید امین ضامانی اسات ،باه شارط
ترک تقصیر؛ و نیز مجدداً نگهداری امانی مال مورد امانت ،می توان ید امانی را برای
امین متصور گردانید.
پس ،به لحاظ سلبی امین می بایسات از تقصایر ساابق عادول نمایاد؛ و باه لحااظ
ایجابی میبایست مجدداً مبادرت به نگهداری اماانی از ماال ماورد امانات نمایاد .فلااا
ادعای غیر مقارن امین با اعمالی این چنینی نمیتواند مسموع باشد.
دو .در مورد تصرفاتی که منجر به انق ب ید از امانی به ضامانی مایشاود ایان سائوال
مطرح میشود که آیا علم و عمد امین برای انجام چنین تصرفاتی لزم است؟
به نظر می رسد که برای تحقّ ق ید ضمانی لزومی ندارد که امین به قصد و نیات
تقصیر (تعدی یا تفریط) مبادرت به تص رفاتی غیرعرفی نموده باشد؛ با این توضایح،
حتی اگر امین از روی فراموشی مبادرت به تصرفاتی ضاامنانه (غیرعرفای) در ماال
مورد امانت نموده باشد ،برای تحقّ ق ید ضمانی کافی بوده و دیگر نیازی به علام و
آگاهی او وجود ندارد؛ چه آنکه معیار تمیز تقصیر ،تحلیل وضع روانی و اراده امین
قرار داده نشده است (کاتوزیان ،1181 ،ج ،1ص  .)112مرحوم عااملی نیاز در ایان
رابطه چنین نظر می دهند:
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« أ ّ قصد الخيانة ال دخ ل في الضاا  ،و الادار على الصصفّ الانعمي عنم » (ما ک
برای ضمان امین ،تصرفاتی است که امین از ارتکااب آن نهای شاده اسات و ناه قصاد
خیانت امین) (عاملى1111 ،ق ،ج ،11ص .)215

به همین دلیل حتی لزومی به علم امین نسبت به اینکه کار مورد اقدام مصداقی
از تقصیر نسبت به مال مورد امانت است؛ وجود ندارد .لیکن در هنگام ترک تقصایر
از این تفسیر می بایست دست کشید و چنین نظر داد که آگاهی امین از ترک تقصیر
لزم و ضروری است ،به بیان دیگر امین می بایست آگاهانه اقداماتی را انجاام دهاد
که گواه عدول وی از تقصیر سابق است ،چه آنکه بدون ایان آگااهی دلیال قااطعی
برای خروج از ید امانی به ید ضمانی وجود نداشته و به صارف ظان و گماان نیاز
نمی توان بدان حکم داد.
با عنایت به آنچه که گاشت اکنون میتوان چنین نظر داد که برای خروج ید اماین
از ضمانی به امانی:
اولً .لزم است نیت و آگاهی مالك برای انجام اقدامی این چنینی وجود داشته باشد؛
نانیاً .این انگیزه و آگاهی لزم است با اعمالی قرین باشد که گواه این پشیمانی باشد.
«از این رو علم بدون عمل امین؛ و نیاز عمال بادون علام وی نمایتواناد باعاث
بازگشت ید امانی به امین تارک از تقصیر گردد».
مطالب گفته شده در فوق را میتوان در قالب نمودار زیر ترسیم نمود:

سه .در پارهای از عقود اذنای ،نظیار ودیعاه ،نباات و اساتمرار اماین در مرعای نماودن
مصلحت مالك نق

مهمی دارد .در حقیقت ،تمامی قوام این دسته از عقود ،منوط باه

اذن مالك است ،چه آنکه مالك ،در پی امینی است ،که تقصیری نسبت به مال موضوع
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امانت مرتکب نگشته و به تعبیر دیگر اذن او را در مورد مال

همواره ملحوظ نمایند.

مرحوم صاحب مفتاح ،در بیانی جالب در این مورد چنین میفرمایند:
« أل ّ اال صئاا في اإليداع ا صئاا محض ،و الاضصود من بالذات اال صنابة في الحفظ»
(عاملی1111 ،ق ،ج ،15ص .)158
با التفات به مراتب فوق ،میتوان چنین گفت که مالاك ،اماین را باه علات خاوی
امانتداری وی و بر مبنای شناخت از شخصیت او به امانات ،فراخواناده اسات .النهایاه،
مالك در تحلیلی عقلی ،با عنایت خوی امانت امین ،به این نتیجه نائال گشاته کاه اماین
تقصیری را در مورد مال وی ،مرتکب نخواهد گشت.
ترتیب فوق ،یکی از اصلیترین عوامل برگزیدن امین در این دسته از عقاود اسات.
به همین جهت تقصیر امین در این دسته از عقود ،اعاده ید امانی را موجب نخواهد شد؛
چه آنکه در غیر این صورت با انگیزههای ابتدایی و اولیه مالاك در زمیناه ماأمون قارار
دادن دیگری (که النهایه منجر به انتخاب امین) شده است ،در تغایر خواهد بود.

11

 .8رويکرد حقوقی به مسئله
همانگونه که در مقدمه نیز بدان اشارت رفت ،در قانون مدنی ،مقنن صارفاً باه ضامانی
گشتن ید امین به واسطه تقصیر بسنده نموده 11و در مورد بازگشت یاد اماانی باه اماین
پس از ترک تقصیر سکوت اختیار کرده و متعرض امری نگردیده است.
در مقام تحلیل این بحث ،حقوقدانان نیاز همانناد فقهااء متفاقالقاول نباوده و باه
فراخور ،هر کدام نظری را اختیار نمودهاند :عدهای از آناان باا التفاات باه هماان دلیال
مطروحهی قائلین به اعاده ارادی ید امانی ،عادم بازگشات قهاری یاد اماانی را تارجیح
دادهاند (جعفری لنگرودی ،1118 ،ج ،2ص 11؛ امامی ،1115 ،ج ،2ص  .)112اجتنااب
از اطاله ک م ،ما را از ذکر دلیل مورد استناد این دسته از حقوقادانان بااز مایدارد .چاه
آنکه دلیل مورد استناد آنان مفاداً همان دلیل گفته شده در قسمت ادله قائلین به اعااده
ارادی ید امانی به امین مقصر است.
در مقابل ،عدهای نیز دیدگاه قائلین باه اعااده قهاری را پایرفتاهاناد و چناین نظار
دادهاند که قانون مدنی ضمان امین را به زمانی اختصاص داده اسات کاه اماین در حاال
تعدی و تفریط است و نه زمانی که امین تقصیری مرتکب را نگردیده است و از این رو
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حکم ماده  111قانون مدنی میبایست محدود تفسیر شده و مختص به زمانی شاود کاه
امین در حال تعدی و تفریط است (کاتوزیان ،1181 ،ج ،1ص.)58

15

لزم به ذکر است که مقنن ،در پارهای از موارد ،تقصیر امین را نابخشاودنی دانساته
و از این رو عدول از تقصیر را برای اعاده ید امانی کافی نمیداند؛ به دیگر سخن ،تارک
تقصیر از سوی امین مقصر نمیتواند منجر به بازگشت مجدد ید امانی شود .ایان ماورد
استثنائی را میتوان در شقوق سه گانهی؛  1 ، 2و به خصوص  8ماده  11قاانون رواباط
موجر و مستاجر مصوب سال  1151مشاهده نمود.
به موجب این ماده ،ارتکاب تقصیر از سوی امین ،نبوت حق فسخ بارای ماوجر را
در پی دارد .و ترک تقصیر امین خللی را به حاق مکتساب مالاك وارد نمایکناد .اداره
حقوقی نیز در نظریات خوی

ترک تقصیر را برای بازگشت ید امانی (و به بیاان دیگار

زوال حق فسخ مالك) کافی نمیداند .به طور مثال در نظریه 1105آ 1مورخ 11آ1آ1181
و نیز نظریه 1151آ 1مورخ 1آ5آ1181؛ تغییر شغل مستأجر و بازگشات باه شاغل قبلای
خود را همچنان تخلف محسوب نموده است.
به دو جهت ،حکم ماده  ،11استثنائی قلمداد ،و میبایست قائل به تفسیر مضیق آن شد:
اولً .مفاد این ماده ،در نقطه مقابل قول مشهور فقهای امامیه در زمینه ی مخادوش
نگشتن عقد امانی در پی تقصیر امین است (بنگرید به صفحه)....؛ چاه آنکاه در
این ماده ،با اعطای حق فسخ به مالك ،تقصیر اماین ،عقاد اجااره را در معارض
زوال قرار می دهد.
نانیاً .مستفاد از ماده  112قانون مدنی این است کاه در صاورت ارتکااب تقصایر از
سوی امین (مستاجر) ،ابتدائاً نمی توان حق فسخی را برای مالاك متصاور گردیاد،
چه آنکه این حق ،منحصراً در زمانی برای وی پدید می آید که منع امین از تقصایر
ممکن نباشد.
م مکن است گفته شود که امانی بودن ید امین با حق فسخ مالاك تعارضای نادارد،
به بیان دیگر پس از ترک تقصیر از سوی امین؛ از یك سو ید امانی به وی اعاده مییاباد
و از سوی دیگر موجر همچنان دارای حق فسخ است ،اما این تصور میبایست از ذهان
زدوده شود؛ چه آنکه فسخ عقد امانی به جهت تقصیر امین ،در حالی که امین دارای یاد
امانی است امری است نامعقول .به همین جهت ،لزم است که فسخ در زماانی صاورت
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پایرد که ید امین ضمانی است؛ شعبه  25دیاوان عاالی کشاور در رأی شاماره 118آ25
مورخ 21آ11آ 1112با التفات به همین استدلل ،در حکم غاصب باودن اماین در زماان
طرح دعوا را لزم دانسته است.
چنانچه می جر در مدت زمان متعارفی از حق فسخ خوی

استفاده ننماید ،حاق

فسخ او زائل می شود .ممکن است ایراد شود که دلیلی بار زوال حاق فساخ وجاود
ندارد؛ چه آنکه در این ماده به فوریت اعمال خیار تصریحی نرفته است؛ مضاافاً باه
مقتضای استصحاب می بایست حکم به عدم زوال خیار فسخ کرد (کاتوزیان،1181 ،
ج ،5ص .)15
با وجود این ،درنگ و تعلل موجر در اعمال خیار منجر باه ورود ضارر باه طارف
دیگر میشود .به همین جهت ،جمع بین حقین ایجاب مینمایاد کاه حاق خیاار بارای
مدت طولنی باقی نماند .نیز آنکه استناد به استصحاب خیار ،با این مشکل مواجه اسات
که تردید در مقتضی ایجاد خیار و نفی لزوم عقد ایجاد میشود و یقین سابق را بیاعتبار
میسازد ،همچنین وجود خیار اماری اساتثنائی محساوب مایشاود کاه حتایالمکاان،
میبایست قائل به تفسیر مضیق آن شد (عاملی ،1111 ،ج ،11ص .)228
در پارهای از آراء دیوان عالی کشور ،عدم اعمال حق فسخ در یك مادت متعاارف
منجر به سقوط آن شده است؛ شعبه  22دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 1011آ-10
1آ11آ 11؛ چنین استدلل نمود که مضی زمان و عدم استفاده از خیار فسخ گویای التازام
بایع به بیع است (بازگیر ،1111 ،ص .)11
با طرح این مقدمه ،میتوان چنین گفت کاه باا زوال حاق فساخ مایجر ،مایتاوان
یكبار دیگر حصول ید امانی را برای مستأجر متصور گردید؛ چه آنکه هماانگوناه کاه
گفته شد وجود عقد امانی (به عنوان سبب) اقتضای تحقق ید امانی (باه عناوان آناار) را
دارد (بنگرید به ص )1؛ پس میتوان اینگونه گفت« :با زوال مانعِ بازگشات یاد اماانی،
ید امانی امکان اعاده مییابد».
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میتوان ماحصل مباحث فوق را در نمودار زیر جای داد:

با عنایت به مراتب فوق ،شاید در مقام ایجاد قاعده بتوان چنین گفت که بازگشات
ید امانی به امین مقصر مستلزم عدم وجود مانع است .این مانع همان حق فسخی اسات
که در صورت تقصیر امین به مالك داده میشود .در واقاع حاق فساخ مالاك ،همچاون
حائلی ،مانع از بازگشت ید امانی به امین مقصر میشود.
وانگهی ،این مانع ،گاه بنا بر حکم صریح قانونگاار بر عقد امانی مترتاب مایشاود
(مانند آنچه که گاشت) ،و گاه بنا بر حکم ناشی از توافاق طارفین ،بادین توضایح کاه
طرفین میتوانند با یکدیگر توافق نمایند که در صورت ارتکاب تقصایر از ناحیاه اماین،
مالك حق فسخ قرارداد را داشته باشد .که البته در این صورت نیز تاا زماانی کاه مالاك
استحقاق فسخ عقد را دارد ،نمیتوان بازگشت ید امانی را ولو به استناد به ترک تقصایر
متصور گشت.
جمعبندی
 .1در این مقاله به تحلیل طرق بازگشت ید امانی به امین ،پس از ترک تقصیر پرداخته شد:
الف .به لحاظ فقهی ،گفته شد که مشهور فقهاء برانند که باا عادول اماین از تعادی و
تفریط دیگر نمیتوان بازگشتی را برای سمت امانت به امین متصور شاد؛ چاه آنکاه
در این حالت امین در شمار غاصبان در میآید؛ با این همه میبایست با آن دساته از
فقهای همداستان شد که ترک تقصیر امین را به عناوان طریقای بارای بازگشات یاد
امانی پایرفتهاند ،چه آنکه تا زمانی که عقد باقی است ،اذن مالك نیاز بااقی اسات و
نباید این دو امر را جدای از یکدیگر دانست .تعدی و تفریط به اذن لطمه نمایزناد
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بلکه ،مانند حائلی در راه نفوذ اذن باقی میماند و مانع از ایجااد انار مایگاردد ،اماا
هرگاه مانع از بین برود ،منبع ایجاد کننده امانت یعنی همان اذن ،مجدداً برمایگاردد.
نیز آنکه ضمان امین امری استثنائی و خ ف قاعده است میبایست به حکام قاعاده
حتیالمکان میبایست قائل به تفسیر مضیق آن شد ،در نتیجه توساعه ضامان اماین
نسبت به آن مواردی که در نوع ید امین در آن موارد مشکوکیم امری خ ف قاعده و
ناپسند است ،که میبایست از آن اجتناب نمود .مطالب گفته شده در ایان مقالاه ،ناه
تنها حالتی که ید امین ،از ابتدا (مطابق قاعده) امانی است را شاامل مایشاود ،بلکاه
فرضی که ید امین از ابتدا ضمانی است را نیز شامل میشود (مانند عاریه ط و نقره
و یا جعل شرط ضمان بر امین)؛ در این موارد ،نمرهی بحث اعاادهی یاد اماانی باه
امین پشیمان از تقصیر ،به الزام وی به تأدیه اجرت المثل به مالك در ازای تسلط بار
مال مورد امانت در ایام استی ی ضامنانه (ایامی که پس از تقصیر ید اماین ،ضامانی
گردیده است) بر میگردد.
ب .به لحاظ حقوقی گفته شد که در قانون مدنی از این موضوع بحثی به میاان نیاماده
است؛ میتوان چنین گفت که از منظر قانونگاار ایرانی ،آنچه باعث نبوت ید ضمانی
برای امین میشود ،اشتغال به تعدی تفریط است و از مواد قاانون مادنی نمایتواناد
دللتی بر ضمانی باقی ماندن ید پس ترک تقصیر داشته باشد.
 .2پس از صائب دانستن دیدگاهی که به موجب آن اصولً ترک تقصیر امین میتوانسات
منجر به بازگشت ید امانی شود ،لزم است همواره دو نکته را همواره ملحوظ نمود:
الف .در همه حال آن ترک تقصیری میتواند منجر به بازگشت ید امانی به امین مقصر
شود که مقرون به اعمالی که گواه این امر باشد .از این رو صرف ادعای غیر مقارون
امین ،نخواهد توانست منجر به بازگشت ید امانی شود.
ب .گاه در هنگام انعقاد عقد امانی استمرار بادون وقفاه در مرعای نماودن مصالحت
توسط امین مورد نظر مالك بوده است .در اینگونه موارد بازگشت ید امانی به اماین
(ولو پس از ترک تقصیر) با اساس انگیزههای مالك در تهافت خواهد بود.
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يادداشتها
 .1مراد حدیث پیامبر اکرم(ص) «على الید ماا اخاات حتّاى تیدّیاه» اسات (محاد

ناور ،

1108ق ،ج ،11ص88؛ ابن ابى جمهاور1105 ،ق ،ج ،1ص 221؛ طوسای1101 ،ق ،ج ،1ص
101؛ متقی هند 1181 ،ق ،ج  ،5ص [ 121حادیث  .)]5111ایان روایات در مناابع فقهاى
شیعه به گونۀ مرسل نقل شده است؛ لیکن در کتب حدیثى اهال سانت مساتند منقاول شاده.
پارهای از فقهاء امامیه با عنایت به ضعف سند ،روایت مزبور را معتبر نمیدانند (خویى ،بیتاا،
ج ،1ص  .)81با این وجود بسیاری از فقهای امامیه مفاد حدیث را از پی عمل مشهور به مفاد
آن معتبر میدانند ،صاحب عناوین در اینباره چنین مینویسند« :من جالة ما جع في الشمفع
للضاا اليد و األص في ذلك ،الخهمف النهموا الانرهمف بالشمعف » (مراغای1111 ،ق ،ج ،2ص
.)111
 .2از مهمترین این روایات میتوان به روایت واصل از حضرت امیر علیهالس م اشاره نمود کاه
فرمودند« ،لیس علی المیتمن ضمان» (نوری1108 ،ق ،ج ،11ص  )11و نیز روایت مشاهور«
لیس علی المین ال الیمین» (کلینی1101 ،ق ،ج  ،5ص  )281اشاره کرد.
 .1مرحوم محمد حسین نجفى کاشف الغطاء ،آن فقیه سترگ در ابتدای احتجاجات خاوی

در

راستای پاسخ به این مسئله ،این بحث را به اینگوناه «  ..الاسمللة جمد مشم لة  »...توصایف
میکند (تحریر المجله1151 ،ق ،ج ،2ص .)11
 .1از جملااه قااائلین بااه ایاان دیاادگاه ماایتااوان بااه :محقااق حلاای1108 ،ق ،ج ،2ص  111و
فخرالمحققین ،1181 ،ج ،2ص 111؛ نجفی کاشف الغطاء1121 ،ق ،ج ،1ص 11؛ شایراز ،
1125ق ،ج ،1ص  111؛ مغنیه1121 ،ق ،ج ،1ص 205؛ شاهید ناانی1111 ،ق ،ج ،1ص 11؛
ع مه حلی1120 ،ق ،ج ،1ص 111؛ طوسی1181 ،ق ،ج ،1ص 111؛ خمینی ،بیتا ،ج ،1ص
101؛ اشاره کرد.
 .5بأن یقول له أذنت لك فی حفظها ،أو أودعتکها ،أو استأمنتك علیها ،و نحو ذلك (شهید نانی،
1111ق ،ج ،5ص .)115
 .1مرحوم صاحب ریاض در باب شق اول چنین می فرمایند« ،و لو جدد المالك لاه الساتیمان
بعد الرد» (چنانچه مالك ،پس از رد مال مورد امانات مجادداً او را اماین قارار دهاد؛ ریااض
المسائل1118 ،ق ،ج ،1ص .)22
 .1همچنین بنگرید :مغنیه1112 ،ق ،ج ،1ص 111؛ ع مه حلای1110 ،ق ،ج ،1ص  118؛ ابان
حمزه1108 ،ق ،ص .)215
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 .8باری مراد از مطلق استئمان ،استیمان مالك بعد از رد مال و استیمان مالك بدون نیااز باه رد
مال است.
 .1هرچند مرحوم شهید نانی (ره) در مسالك با ارتکاب تقصیر ،امین را به منزله غاصب قلمداد
می نماید اما رد مال را برای اعاده ید امانی لزم نمیدانناد؛ (ج ،5ص  )115و ایان در حاالی
است که ک م این فقیه نامی در حاشیه الرشاد به گونهای است که گویی فقط رد به مالاك را
منجر به برائت امین میداند (1111ق ،ج ،2ص .)110البته طرح مجدد نظر ایشان در مساالك
در شرح لمعه ،حاکی از اعتقاد ایشان به نظر مطروحاه در مساالك اسات (1110ق ،ج ،1ص
.)250
 .10مرحوم محقق نانی با تحمیل نمودن پاسخ منفی به این پرس

که آیا استیمان مالاك بادون

دفع مال ممکن است ،چنین استدلل می آورند ... « :ألن التضمین لحق المالاك و قاد رضای
بسقوطه» (بخاط اینکه [رد مال] متعلق حق مالك است ،که او می تواند به سقوط آن رضاایت
دهد؛ جامع المقاصد1111 ،ق ،ج ،1ص .)11
 .11مرحوم صاحب الوسیله ،به گزارش صاحب مفتاح (مفتاح الکرامه ،ج ،1ص  )12در مقابال
قول مشهور فقهاء در زمینه زوال ضمان در پی ایداع به غاصب معتقاد باه عادم زوال ضامان
است.
 .12مرحوم صاحب مفتاح در این زمینه چنین می نگارند« ،أن زوال الضمان فی إیداع الغاصاب
مختار جماعۀ کثیرین بل استظهرنا أنه لیس محل خ ف» (هماان) همچناین بنگریاد :محقاق
نانی1111 ،ق ،ج ،5ص  18؛ طوسی1181 ،ق ،ج ،2ص .)201
 .11از زمره قائلین به ایان دیادگاه ،مای تاوان باه :شایراز 1125 ،ق ،ج ،1ص  111؛ خاویی،
1110ق ،ج ،2ص  111و خمینی ،بیتا ،ج ،1ص 101؛ ع مه حلّاى1120 ،ق ،ج ،1ص111؛
محقق حلی1108 ،ق ،ج ،2ص 111؛ نجفی کاشف الغطاء1121 ،ق ،ج ،1ص 11؛ شهید نانی،
1111ق ،ج ،5ص  )105اشاره نمود.
 .11به بیان دیگر قصد و نیت نهایی مالك از ابراء نمودن ذماه ضاامن هماناا محاو نماودن یاد
ضمانی پیشین و استقرار ید امانی جدید به جای آن است ،شایان ذکار اسات کاه نباوت یاد
ضمانی پس از تقصیر ،به جهت بهرهمندی مالك از آنار آن اسات ،کاه البتاه هماانگوناه کاه
گاشت این حق از جانب مالك قابل اسقاط است.
 .15در این نوشتار ما چناین اعااده ای را قهاری نامیادیم ،و بارای انباات ادعاای درساتی ایان
نامگااری ،به انق ب قهری ید امین از امانی به ضمانی بهنگاام تقصایر اماین (صارفنظار از
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شرط عدم ضمان امین) تمسّك میجوئیم .به بیان دیگر چگونه ،در آن مورد انق ب قهاری را
میپایرفتیم ،در اینجا نیز با انجام جریانی مشابه از همان عنوان میتوان مدد گرفت.
 .11معنای دقیق و اصولی ترک تقصیر ،در صفحات بعد گفته خواهد شد.
 .11از زمره قائلین به این دیدگاه می توان به :سید یزد  ،ج ،2ص 111؛ مقدس اردبیلی ،ج،10
صص 281و 282؛ حکیم ،ج ،12صص  151-152و از میان فقهاء همعصر سیساتانى ،منهااج
الصالحین ،ج ،2ص  221؛ محقق داماد1101 ،ق ،ج ،1صص  ،)100-101اشاره کرد.
 .18منظور دیدگاهی است که منحصراً اراده مالك را برای بازگشت ید امانی میپایرد.
 .11هرگاه در موردی که ادعای اجماع شده ،روایتی وجود داشاته باشاد کاه باه احتماال زیااد
مدرک و مستند اجماعکنندگان همان روایت بوده باشد چنینی اجماعی را اجماع مدرکی و یاا
مستند مینامند (قافی و شریعتی ،اصول فقه کاربردی ،ج ،2ص .)111
 .20عبارت اخیر از سوی نگارنده برای توجیه مطلوب این دلیل اسات ،چاه آنکاه در سرتاسار
مدت عقد امانی ،اذن کلی مالك موجود است .و از لوازم اصلی این امر استقرار ید امانی برای
امین است.
 .21مرحوم مقدس اربیلی چنینی می فرمایند .. « :و لو انتفى التقصیر ف ضمان».
 .22برای انتقاد از استناد به این قاعده در مانحن فیه بنگرید به صفحه  12به بعد از مقاله حاضر.
و نیز برای مطالعه چگونگی استفاده از مفاد این قاعده بنگرید به( :آملى ،1180 ،ج ،1ص )11
 .21مرحوم کاشف الغطاء در تحریر المجله ،این قاعده را معاروف مایداناد ،ایشاان در بحثای
اینگونه از این قاعده برای انبات مدعای خوی بهره میبرند...« :علاى قاعادإ إذا زال الماانع
عاد الممنوع و کان السفه هو المانع من صحۀ التصرفات فإذا زال عادت الصحۀ کما فی ساائر
العق ء» (به موجب قاعده «هنگامیکه مانع برداشته شد ،ممنوع اعاده می یاباد» ،سافه ماانع از
تصرف است ،پس هنگامیکه مانع (سفه) برداشته شد ،می تواند به مانناد دیگاران در اماوال
تصرف کند؛ کاشف الغطاء ،تحریر المجله ،ج ،2ص  .)115همچنین بنگرید به :آملاى،1180 ،
ج ،12ص.25
 .21فیما یخالف الصل یقتصر علی موضع المتیقن.
 .25مراد نوع ید امین در دوران بعد از تقصیر است.
 .21در باب استناد فقهاء به این دلیل (جمع بین حقاین) ،بنگریاد باه :فخارالمحققین1181 ،ق،
ج ،2ص  11؛ محقق نانی1111 ،ق ،ج ،1ص 11؛ عاملى1111 ،ق ،ج ،18ص  211؛ میرزا
قمّى1111 ،ق ،ج ،2ص .)111
 .21به دیگر سخن؛ اقسام ید امین در ابتدای شروع ید امانی.
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 .28خواه از بابت امانت های مالکانه و یا از بابت امانت های شارعانه.
 .21بدیهی است که مراد از ضمانی محسوب گشتن ید امین این است که در ابتدای شکلگیری
عقد امانی ،بر خ ف قاعده و در محدودهی دو مورد گفتاه شاده (عاریاه مضامونه و شارط
ضمان) ،ید ضمانی برای امین پدید آید.
 .10و در واقع تفاوت بین ید ضمانی امین و ید ضمانی غاصب نیز در همین نکته است کاه بار
امین ضامن برخ ف غاصب ضامن؛ پرداخت اجرتالمثل ایام استی ء موجبی ندارد.
 .11ع مه حلی در اینباره چنین مینویسند« ،ال يضان بضصد الخيانة بعد نية الحفظ» ع مه حلّى،
1110ق ،ج ،11ص 211؛ نیز بنگرید به :یزد 1111 ،ق ،ج ،5ص 201؛ مغنیاه1112 ،ق ،ج،1
ص .205
 .12گویی مرحوم کاشف الغطاء ،صرف نیت را برای تحقّق خیانت اماین و انقا ب وی کاافی
میداند .ایشان در این زمینه چنین مینگارند« ،لو قهض الاسصودع الوديعة ابصداءً بضصد الخيانة أو
قصد الخيانة في األثناء احصا الضول بلزوم الضاا مطلضاً لعاموم علمى اليمد» (چنانچاه اماین در
ابتدای و یا در خ ل استی ی امانی ،نیت خیانت کند ،ممکن است مطلقاً به جهت عموم علی
الید در هر دو فرض قائل به ضمان امین شد؛ نجفی کاشفالغطاء1122 ،ق ،ج ،1ص .)11
 .11در واقع در این گونه موارد استمرار در مرعی نماودن مصالحت ،باه حالات «وحادت
مطلوب» مورد نظر مالك است.
 .11مواد  111در باب اجاره ،و  111در بااب ودیعاه ،و  111در بااب عاریاه ،و  181در بااب
رهن.
 .15در ماده  111قانون مدنی چنین می خوانیم ...« ،اگر مستأجر تعدی و تفاریط نمایاد ضاامن
است ،اگرچه نقص در نتیجه تعدی و تفریط حاصل نشده باشد».
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کتابنامه
آملى ،محمدتقى (1180ق) ،مصباح الهد فی شرح العروه الونقى ،تهران :بینا.
ابن ابى جمهور ،محمد بن زینالدین ( 1105ق ،)،عوالی اللئالی العزیزیه ،قم :دار سیدالشاهداء
للنشر.
ابن حمزه طوسى (1108ق) ،الوسیلۀ إلى نیل الفضیله ،قم :انتشارات کتابخانه آیت اهلل مرعشى
نجفى.
امامى ،حسن ( ،)1115حقوق مدنى ،تهران :انتشارات اس میه.
انصار  ،مرتضى (1110ق) ،کتاب المکاسب ،قم :میسسه مطبوعاتى دارالکتاب.
بازگیر ،یداله ( ،)1111آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی ،تهران :انتشارات فردوسی.
بجنورد  ،محمد بن حسن (1101ق) ،قواعد فقهیه ،تهران :میسسه عروج.
بحرانى ،آل عصفور (بی تا) ،األنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع  ،قم :مجمع البحو
العلمیه.
بهجت فومنى ،محمد تقى (1121ق) ،و يلة النرا  ،قم :انتشارات شفق.
جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ( ،)1118فلسفه حقوق مدنی ،تهران :کتابخانه گنج دان .
حائر  ،على (1118ق) ،ریاض المسائل  ،قم :میسسه آل البیت علیهمالس م.
حکیم ،محسن طباطبایى (1111ق) ،مستمسك العروه الونقى ،قم :میسسه دار التفسیر.
حلّى ،ابن ادریس( 1110ه ق) ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاو  ،قم :دفتر انتشاارات اسا مى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
خمینى ،روحاللّه (بیتا) ،تحریر الوسیله ،قم :میسسه مطبوعات دارالعلم.
خویى ،ابوالقاسم (بیتا) مصباح الفقاهه ،بیجا :بینا.
همو(1110ق) ،منهاج الصالحین ،قم :نشر مدینۀ العلم.
سیستانى ،على حسینى (1111ق) ،منهاج الصالحین ،قم :دفتر حضرت آیتاهلل سیستانى.
شیراز  ،صادق حسینى (1125ق) ،التعلیقات على شرائعاإلس م ،قم :انتشارات استق ل.
صاحب جواهر ،محمد حسن (1101ق) ،جواهر الک م فای شارح شارائع اإلسا م ،بیاروت:
دارإحیاء الترا

العربی.

صدر ،محمد باقر(1108ق) ،القواعد الفقهیه ،قم :دفتر جناب مقرر.
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ابن براج ،عبدالعزیز بن نحریر (1111ق) ،جواهر الفقه ا العضائد الرعففية ،قم :دفتار انتشاارات
اس مى جامعه مدرسین حوزه علمیه.
شهید نانى ،زینالدین بن على (1110ق) ،الروضاه البهیاه فای شارح اللمعاه الدمشاقیه ،قام:
کتابفروشى داور .
همو (1111ق) ،حاشیه اإلرشاد ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اس مى حوزه علمیه.
همو (1111ق) ،مسالك األفهام إلى تنقیح شرائع اإلس م ،قم :میسسه المعارف اإلس میه.
طوسى ،محمد حسن (1181ق) ،المبسوط فی فقه اإلمامیۀ ،تهران :المکتبه المرتضاویه إلحیااء
اآلنار الجعفریه.
همو (1101ق) ،الخ ف ،قم :دفتر انتشارات اس مى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
عاملى ،سید جواد بن محمد حسینى (1111ق) ،مفتاح الکرامه فی شرح قواعاد الع ّماه ،قام:
دفتر انتشارات اس مى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ع مه حلّى ،حسن بان یوساف (1110ق) ،إرشااد األذهاان إلاى أحکاام اإلیماان ،قام :دفتار
انتشارات اس مى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
همو ( 1111ه ق) ،تذكف الفضعاء ،قم :میسسه آل البیت(ع)2 ،و11و.11
همو (1120ق) ،تحریر األحکام الشرعیۀ على ماهب اإلمامیه ،قم :میسسه امام صادق(ع).
فخرالمحققین ،حسن بن یوسف (1181ق) ،إیضاح الفوائد فی شرح مشاک ت القواعاد ،قام:
میسسه اسماعیلیان.
قافی ،حسین ،شریعتی ،سعید ( ،)1110اصول فقه کاربردی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
کاتوزیان ،ناصر( ،)1181قواعد عمومی قراردادها ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
همو ( ،)1181عقود معین ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
کلینى ،محمد بن یعقوب ( 1101ق) ،الکافی ،تهران  :دارالکتب اإلس میه.
متقی هندی ،حسن (1181ق) ،کنز العمّال فی سنن القوال و الفعال ،تصحیح صافوه الساقاء،
بیروت :مکتبه الترا

الس می.

مجاهد طباطبایى حائر  ،محمد (بیتا) ،کتاب المناهل ،قم :میسسه آل البیت علیهمالس م.
محد

نور  ،میارزا حساین ( 1108ق) ،مساتدرک الوساائل و مساتنبط المساائل ،بیاروت:

میسسه آل البیت(ع).

37

پژوهشنامه حقوق اسالمي ،سال سيزدهم ،شماره دوم (پیاپي  ،)63پائيز و زمستان 1931

محقق نانى (عاملى کرکى) ،علی بن حسین (1111ق) ،جامع المقاصد فی شرح القواعاد ،قام:
میسسه آل البیت(ع).
محقق حلّى ،نجم الدین (1108ق) ،شرائع اإلس م فی مسائل الح ل و الحرام ،قم :میسسه
اسماعیلیان.
همو (1118ق) ،المختصرالنافع فی فقه اإلمامیه ،قم :میسسه المطبوعات الدینیه.
محقق داماد ،مصطفى (1101ق) ،قواعد فقه ،تهران :مرکز نشر علوم اس مى.
مراغى ،میر عبدالفتاح (1111ق) ،العناوین الفقهیه ،قم :دفتر انتشارات اس مى جامعه مدرساین
حوزه علمیه قم.
مغربى تمیمی ،ابوحنیفه (1185ق) ،دعائم اإلس م ،قم  :میسسه آلالبیت علیهمالس م.
مغنیه ،محمد جواد (1121ق)  ،فقه اإلمام الصادق علیهالس م ،قم :میسسه انصاریان.
مقدس اردبیلى ،احمد بن محمد ( 1101ق) ،مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد األذهان،
قم :دفتر انتشارات اس مى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
میرزا قمّى ،ابوالقاسم (1111ق) ،جامع الشتات فی أجوبۀ السیالت ،تهران :میسسه کیهان.
نجفى کاشف الغطاء ،احماد بان علاى (1121ق) ،مفينة النرما و مشم ا العمدى و مصمها
السعادات ،نجف :میسسه کاشف الغطاء.
نجفى کاشف الغطاء ،حسن بن جعفر (1122ق) ،أنوار الفقاهه ا کتاب الودیعه ،نجف :میسسه
کاشف الغطاء.
نجفى کاشف الغطاء ،محمد حسین (1151ق) ،تحریر المجله ،نجف :المکتبه المرتضویه.
همو (1111ق) ،تکمله العروه الونقى ،قم :کتابفروشى داور .
یزد  ،محمد کاظم ( 1111ق) ،العروه الونقى ،قم :دفتر انتشارات اس مى وابساته باه جامعاه
مدرسین حوزه علمیه قم.
همو (1121ق) ،حاشیه المکاسب ،قم :میسسه اسماعیلیان.

