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چکیده
ھـای  حقوق امین در ارتباط با تعدی و تفریط در متعلق عقد امانت در نزد فقھای امامیه بـا دیـدگاه  

یط بـه اسـتناد عمـوم قاعـده     متفاوتی ھمچون نظریه مشھور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفر
الید و نظریه رابطه تقصیر با خسارت به استناد قواعد عمومی مسؤولیت و قاعده استیمان ھمراه بوده علی

است. آگاھی به این مسئله جز با بررسی پیشینه و شناخت مبانی فقھی دیدگاه مشھور عدم ارتباط مطالبه 
ست. از ھمـین رو در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت       خسارت با تعدی و تفریط در میان فقیھان میسر نی

وضعیت امین در ارتباط با تعدی و تفریط ابتدا در فقه امامیه و سپس حقوق ایران مـورد ارزیـابی قـرار    
ی مسؤولیت امین را به لحاظ ی آن دسته از فقھا که محدودهشود نظریهگیرد. در این مقاله نشان داده می
اند با سلطه مالکانه مالک بر مال خود و بنای عدی و تفریط ممکن دانستهدخالت رابطه سببیت به ھمراه ت

عقالنی ناشی از قاعده استیمان تطابق بیشتری دارد.
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مقدمه

شـدن بـر مـال    الید، صاحب یـد بـا مسـلط    سو بر اساس قاعده سست و متزلزل علیاز یک
شود و از سوی دیگر بر حسب قاعـده اسـتیمان   شخص دیگری ضامن تلف یا نقض آن مال می

کـه  موجب اذن مالکانه یا شرعی مالی را در اختیار گرفتـه باشـد تـا ھنگـامی    چنانچه شخصی به
مرتکب تعدی یا تفریط (تقصیر) نشود مسئول خسارت وارده و از بین رفـتن آن مـال نخواھـد    

عنوان استثنایی که به نحو تخصیصـی  طرف بهر فقھای امامیه به قاعده استیمان از یکبود. مشھو
الید وارد است و ضمان تلف و از بین رفتن مال را از عھده امـین خـارج   بر عموم و اطالق علی

١نگرند.کند و از طرف دیگر در اتالف مورد امانت در رافعیت ضمان نقشی ندارد میمی

شود از این قرار است که آیا بر قد و بررسی این پیشینه فقھی مطرح میھایی که در نپرسش
شـود و بـه سـبب تعـدی و     الید ساقط نمـی حسب طبیعت و ویژگی خاص ید امانی قاعده علی

توان گفت: به علت اطـالق و کلیـت   گردد؟ نمیتفریط موجب جدیدی برای ضمان حادث نمی
یق و موجبات ضمان است و به سـبب تعـدی و   قاعده استیمان سقوط ضمان ناظر به ھمه مصاد

شـود کـه در ایـن    ای از دیگر اسباب ضمان بر امین تحمیل مـی تفریط التزام متفاوت و جداگانه
که به سبب تعدی یا تفـریط، اسـتیمان کـه    حالت امین مسئول خسارت وارده است؟ یا دیگر آن

شـود کـه امـین در ھـر     مانی مـی رود و ید امانی تبدیل به یـد ضـ  الید است از بین میمانع علی
گردد؟مسئول خسارت وارده می-خواه از بین رفتن مال منسوب به او باشد یا خیر-شرایطی

ای در حقوق و ھا با توجه به گستردگی و شمول آن تأثیر قابل مالحظهپاسخ به این پرسش
که با تقصیر ید تیتوان گفت: درصوراختصار میسازد. بهتکالیف متقابل امین و مالک ممکن می

عدوانی وارد بر ید امانی شود ھرگونه تلف یا خسارتی که بر مال عارض گردد حتی اگر مستند 
الیدی مبتنـی اسـت   دار آن امین خواھد بود زیرا این ضمان بر بنیاد علیبه فعل امین نباشد عھده

ر بـا تعـدی و   رود. در مقابـل، اگـ  ھای اصلی حقوق مسؤولیت به شـمار مـی  که یکی از شالوده
گـردد کـه   تفریط ضمان جدیدی بر امین حادث گردد او تنھا ھنگامی مسئول خسارت وارده می

به موجب اطالقات ادله قاعده اتالف، در پدید آمدن نوع ضمان، به ھیچ وجه عنصر تعدی و تفریط دخالـت نـدارد. از ایـن    ١.
کـه  دیگری شده، ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از اینرو، شخصی که با فعل خویش موجب تلف مال 

ای داده باشد. به نظر ما، عدم دخالت عنصر تعدی و تفریط در پدید آمدن تقصیر کرده باشد یا بدون تقصیر، فعلش چنین نتیجه
ـ   ه فاعـل باشـد الزم نیسـت، بلکـه     ضمان بدین معنا نیست که در ھیچ یک از مراحل، عملی که مجوز انتساب و استناد تلـف ب

اسـت و  » اتـالف «گمان احراز انتساب عمل به فاعل ضروری است؛ زیرا از ارکان اصلی ضمان مورد بحـث، تحقـق مفھـوم    بی
فرق دارد. بنابراین، چنانچه از شخص عملی سر نزده که منتھی به تلـف مـال شـده    » تلف«بدیھی است که این مفھوم با مفھوم 

توان اتـالف را بـه وی منسـوب کـرد و در نتیجـه، ضـمان محقـق        ر دست او به علل سماوی تلف شود، نمیباشد، بلکه مال د
)١١٤نخواھد شد. (محقق داماد، 
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خسارت ناشی از تعدی و تفریط امین باشد. اصل عدم ضـمان ناشـی از قاعـده اسـتیمان فقـط      

دار خسارت تداعی مسؤولیت امینی را که مال در اثر تعدی و تفریط وی از بین رفته باشد عھده
الید و اتالف با ورود قاعده استیمان رخت بر بسته است.کند چون ضمان ناشی از علیمی

آخرین نکته مقدماتی قبل از ورود به بحث اصلی مفھوم تعدی و تفریط است. عنوان شـده  
است تعدی از تجاوز نسبت به اذنی که مالک به امین در مال مورد امانت داده و تفـریط نیـز از   

ھا تجـاوز از عمـل   ) اما به واقع باید گفت مراد از آن٢/١٥ارد. (بجنوردی، تضییع مال حکایت د
بایست انجـام گیـرد ولـی    شایسته چه به صورت فعلی که باید ترک شود و چه به حالتی که می

شود است. در فقه، غیرالحق جامع این دو است که آن را عبارت از فعل حرام و ترک انجام نمی
) اذن مالک یکی از ضوابط و معیارھای تعیـین تقصـیر   ٤٤٩/ ٢راغی، کنند. (مواجب قلمداد می

که عرف و قانون تکمیلی در مواقعی که مالک نسبت به نوع رفتار امین رود، چه اینبه شمار می
سکوت اختیار کند و قوانین آمره در بسیاری از موارد در تبیین و تفسیر تقصیر ضابطه به شـمار  

دتاَ نبایـد از حقیقـت شـرعیه برخـوردار باشـند بلکـه از مفـاھیم        روند. تعدی و تفریط قاعـ می
ھا و حتـی رسـوم و   ھا، مکانھای ھستند که بر حسب نوع امانت به اعتبار اشخاص، زمانعرفی

ھـا بـه اعتبـار عـدم     ای از آنھای مختلف در پـاره عادات مختلف بوده و نیاز به وجود تخصص
امکان تشخیص شخص متعارف الزم است.

دھد در خصوص ثبوت تقصـیر در امانـت وجـود    در عناصر تعدی و تفریط نشان میدقت 
عنوان عنصر وضعی اھلیت تمتع و استیفاء الزم است که اگر قواعد تکلیفی جمع نشود ضمان به

مبـاالتی و  گردد. با توجه به چنین برھانی در وجود عنصر معنوی تقصـیر (بـی  از آن نمودار نمی
یدی به دل راه داد، بنابراین اگر عنصر مادی تقصـیر بـدون مـالک عنصـر     احتیاطی) نباید تردبی

تبـع تکلیـف   که ضمان مورد نظـر بـه  معنوی از اشخاص فاقد اھلیت صادر شود با عنایت به این
گردد نباید آن شخص را ضامن شناخت زیرا تحقق عنوان تقصیر به لحاظ ادله معنـون  منعقد می

توان بـه ادلـه عـدم ضـمان     دق عنوان تعدی و تفریط میمنتفی است و در صورت تردید در ص
استناد نمود. با وجود این، بر فرض که در برخی احکام، به دلیل رابطه سببیت شـخص مسـئول   

)٤٤٩/ ٢خسارت وارده باشد نباید این موضوع را استثنایی بر حکم مذکور خواند. (مراغی، 

هامعرفی دیدگاه
خصـوص ودیعـه   ھای مختلف امانت مالکانه و شرعی بـه ابفقھای امامیه این مسأله را در ب
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اند. موضوع بحث آنان بیشتر از این قرار است که مستودع مکلف است در کیفیـت  مطرح نموده

که مالک او را به وجه مخصوصی در حفـظ مـال   حفظ مال به امر مالک اعتماد کند پس ھنگامی
ای مالحظه ت تلف شد او ضامن است. (برمتعھد نمود و مستودع از آن عدول نمود و مورد امان

)٢١٨/ ١٧به بعد؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ١٥٦/ ١٦تذکرة الفقھاء عالمه، موجبات تقصیر ر ک: 
در این ضمان دو دیدگاه مطرح شده است:

کوبند قبل از افراط و تفریط ید امانی امـین تـا   در دیدگاه نخست که اکثر فقھا بر آن پای می
شود. از باب قواعـد نفـی ضـرر،    زوال آن محقق نگردد به ید ضمانی تبدیل نمیکه سبب مادامی

لزوم رفع عسر و حرج و سد باب معامالت ید امین ضمانی نیست، بعد از تعدی و تفریط ایـن  
گـردد  الید امین ضامن ھرگونه خسـارت وارده مـی  شود و تحت عموم قاعده علیامور زایل می

؛ بھجت، وسـیلة النجـاة،   ٤٤٧/ ٢شود. (مراغی، خائن شمرده میکه با تعدی و تفریط اوچه این
)٣٠/ ٢؛ گلپایگانی، ٥٧٧

فرمایند، در فرض مورد بحـث، یـد امـانی منقلـب بـه یـد       در دیدگاه دوم برخی از فقھا می
شود ولی اگر بـه  شود و وصف امانت به علت وجود اذن سابق ھنوز بر امین بار میضمانی نمی

ال تلف شود صرفاً در این حالت است که امین ضـامن خسـارت اسـت    سبب تعدی و تفریط م
بین رود گیرد بلکه تقصیری که به سببیت آن مال اززیرا با مجرد تقصیر سبب ضمان ایجاد نمی

؛ عـاملی، مفتـاح   ٢٨٠/ ١٠؛ اردبیلـی،  ١٩٤/ ١٦تذکرة الفقھـاء،  عالمه، شود. (موجب ضمان می
)٢١٩/ ١٧الکرامة، 

تادله دیدگاه نخس
ای که گـروه نخسـت بـرای اثبـات یـد ضـمانی در صـورت تقصـیر امـین بـر           مجموع ادله

شمارند از قرار ذیل است:می
ای که تا گونهاصل اولی در تصرف مال غیر ضامن بودن شخص در مقابل مالک است، به-١

کنـد بـر عھـده    ھنگام رد مال به مالک این تکلیف که از آن اثر وضعی رسوخ و نفـوذ پیـدا مـی   
شخص قرار دارد. در استیمان، به علت وجود اذن مالک یا شارع ید امین ضمانی نیست، لـیکن  
قدر متقین در این خروج امانت از ضمان ناظر به حالتی است که امـین بـر امانـت خـود بـاقی      

الیـد  که امین تعدی و تفریط نمود چون خیانت او تحقق یافته اسـت عمـوم علـی   باشد، ھنگامی
) زیرا امـین از حـد متعـارفی کـه     ٩٨/ ١٩؛ سبزواری، ٢٨٢(اصفھانی، اإلجارة، شود.نمودار می

دار رد مـال  الید عھـده الزمه اصل عدم ضمان امانت است خارج شده و تحت سیطره قاعده علی
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که امین بر صفت امانت خود باقی باشد الید تا مادامیبه مالک است. خروج امانت از قاعده علی

که تعدی و تفریط نمود امین تحت عموم ید ازمانی ضامن خسـارت  میاحوالی است، پس ھنگا
)٣٣؛ لنکرانی، ٤٤٦/ ٢گردد. (مراغی، وارده می

شـوند. موضـوع عـدم    اسباب ضمان واقعی به سه دسته اتالف، ید و غرور منقسـم مـی  -٢
اعـده  بـرد ق که امین مال مالک را از بـین مـی  رو ھنگامیضمان امین تلف است نه اتالف، از این

توانـد امـین را در اتـالف مسـئول     استیمانی که ریشه در اذن (مالک یا شرع) و احسان دارد نمی
الید برآمـده اسـت   که قاعده استیمان در جھت تخصیص قاعده علیخسارت وارده نکند چه این

؛ ٢٦٣/ ٢؛ شـیرازی،  ٢٨١؛ اصـفھانی، اإلجـارة،   ٤٤٧/ ٢؛ مراغـی،  ١٥/ ٢نه اتالف. (بجنـوردی،  
) و شکی نیست غروری از جانب امین نسبت به مالـک صـورت نگرفتـه اسـت و     ٢٧ی، لنکران

الیدی ماند ضمان ناشی از علیکند؛ بنابراین، تنھا فرضی که باقی میقاعده غرور تحقق پیدا نمی
است که در غیر قاعده استیمان سبب ضمان واقعی (مثل یا قیمت) تلف مال غیـر اسـت کـه بـه     

ان راھی در ید امانی امین ندارد ولی پس از تعدی و تفـریط امـین بـاز    علت وجود قاعده استیم
، صاحب جـواھر ؛ ٣٢/ ٢گرداند. (کاشف الغطاء، گردد و امین را ضامن ھر گونه خسارت میمی
)٥١٤/ ٢١؛ بحرانی، ١٠/ ٢؛ بجنوردی، ١٦٤/ ٣؛ کاشانی، ١٢٩/ ٢٧

لـک و حمایـت از آن   عنوان شخصی که در اغلب مـوارد بـرای حفـظ حقـوق ما    امین به-٣
ھـای صـحیح و   کند از ھرگونه کجی و ناراستی بیزار اسـت و تنھـا راه  ھای گوناگونی میتالش

الیـد و  شمارد، با تعدی و تفریط باب علیتقصیری را در جھت حفظ موضوع امانت جایز میبی
ضرر را به خود باز نموده و این غرامتی است که باید امین از عھده آن برآید.

منظور جلوگیری از انسداد بـاب امانـت و عسـر و    عده استیمان حکم عقلی است که بهقا-٤
حرج امین از سوی سیره عقال و با تائیـد شـارع در عـالم اعتبـار بـرای امینـی کـه در حفـظ و         

کند جعل شده است. بدیھی است ایـن وضـع بـه ھمـین     نگھداری مال مورد امانت کوشش می
کند صادق نیست.امانت کوتاھی و تقصیر میمنوال در مورد شخصی که در مورد

ھـای افـراط و تفـریط    اجماع اصحاب بر وجود ید ضمانی بـه ھمـراه یکـی از صـورت    -٥
ھمچنان که در ودیعه، عاریه، مضاربه، اجاره، وکالت، وصـیت، لقطـه، عامـل جعالـه، مسـاقات،      

)٢٤٩/ ٢؛ شیرازی، ٤٤٧/ ٢اند جاری است. (مراغی، ھا استناد کردهمزارعه، شرکت و غیر آن

ادله دیدگاه دوم
ای را که مغایر بـا دیـدگاه نخسـت اسـت را     مخالفان در ھنگام ارزیابی و تحلیل مسأله ادله

کنند تا نظر خود را با قواعد سازگار نمایند، در این بند به بررسی ادله این گروه پرداخته بیان می
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خواھد شد.

حقوق اسالمی عدم مسـؤولیت متصـرف   اصل نخستین در خصوص تصرف مال غیر در-١
عنوان اصـل ثـانوی متصـرف در مـال غیـر بـه       ای از اصل برائت است. بهاست. این اصل چھره

الید و برخی مستندات دیگر مسئول تلف و نقص مـال مـورد تصـرف خواھـد بـود.      استناد علی
یا برائت ی ضمان نسبت به موردی تردید شود، مقتضای اصل عدم ضمانھرگاه در شمول ادله

تـرین نـوع ضـمان    عدم مسؤولیت متصرف است و در این مورد دلیلی بر ید ضمانی که سنگین
کـه صـرف تعـدی و تفـریط موجـب      شود چـه ایـن  است وجود ندارد و اصل برائت حاکم می

شود صرفاً تلفـی اسـت   شود که امین مسئول ھر تلف و نقضی باشد و آنچه از آن خارج مینمی
؛ عـاملی، مفتـاح   ٢٨٠/ ١٠؛ اردبیلی، ١٩٤/ ١٦، تذکرة الفقھاء، عالمهاست. (که مستند به تقصیر

)٢١٩/ ١٧الکرامة، 
الید استقرار ضمان بر عھده شخصی دارد که مـال دیگـری   در مجموع، ظاھر عبارت علی-٢

نمایـد و مفـروض اسـت چـون     را ھنگام حدوث تصرف بدون اذن مالکانه یا شرعی اخـذ مـی  
کند استیالی امین ھنگام تعـدی و تفـریط ضـمانی    ارع یا مالک ادامه میتصرفات امین با اذن ش

؛ عـاملی،  ١٠/٢٨٠نیست و در صورت تردید اصل عدم ید ضمانی حاکم خواھد بود. (اردبیلی، 
)٢١٩/ ١٧مفتاح الکرامة، 

موجـب مفـاد قاعـده    الید است بهروایات عدم ضمان امین اخص از قاعده اتالف و علی-٣
که اتالف مال مورد امانـت از حیـث   امن اتالف و تلف مال نخواھد بود چه ایناستیمان امین ض

که موافق قاعده است بر ھر ضمانی ارجحیت دارد. (میرزا امانت و عدم ضمان امین به علت این
)٣٣٢حبیب اهللا رشتی، کتاب اإلجارة، 

کـه بـه   صورت صحیح بیان شده تلف و نقصی اسـت مراد از آیات و اخبار زیادی که به-٤
که بدون استناد تقصیر امین مال تلف و نقص شـود تحـت عمـوم    سبب تقصیر باشد. درصورتی

/ ٢، قواعـد األحکـام،   عالمـه عدم ضمان، امین مسئول تلف یا نقص مورد امانت نخواھد بـود. ( 
)٢١٩/ ١٧؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ١٠/٢٨١؛ اردبیلی، ١٩٤/ ١٦، تذکرة الفقھاء، عالمه؛ ١٨٦

عقال بدون دخالت شارع مجرد تعدی و تفریطی که بدون سـببیت آن مـال تلـف و    بنای -٥
کند و در نصوصی که در این بـاب وارد  نقص شود نسبت به ضمان متعدی حکمی را بیان نمی

؛ ١٩٤/ ١٦، تـذکرة الفقھـاء،   عالمـه شده است حکم صریحی بر خالف آن دیده نشـده اسـت. (  
)٢١٩/ ١٧امة، ؛ عاملی، مفتاح الکر٢٨١/ ١٠اردبیلی، 
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اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد و داللت بر این نماید استیالی امـین در حالـت   -٦

که اجماعی واقـع گردیـده باشـد بایـد     تعدی و تفریط ضمانی است اقامه نگردیده و درصورتی
اجماالً اشاره داشت مستند به احادیث و آیات بوده و پایبندی به مفاد آن جایز نیسـت. (عـاملی،  

)٢١٩/ ١٧مفتاح الکرامة، 

بررسی داللت برخی نصوص در مسأله مورد نزاع
انـد. ازجملـه   عنوان مؤید استدالل خود قرار دادهدر این پرسمان فقھا روایات متعددی را به

لَیسَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ «کند: عبداهللا نقل میروایت حسین بن سعید که از ابی
) و نیـز روایـت   ٩٣/ ١٩؛ حرعاملی، وسائل الشـیعة،  ١٨٢/ ٧(طوسی، » عَارِیةِ وَ الْوَدِیعَةِ مُؤْتَمَنٌالْ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِیةِ یسْتَعِیرُھَا الْإِنْسَانُ فَتَھْلِکُ «فرماید: محمد بن مسلم که امام جعفر صادق (ع) می
) و روایـت حلبـی   ١٩/٩٣(حرعاملی، وسائل الشیعة، » ا غُرْمَ عَلَیهِفَقَالَ إِنْ کَانَ أَمِیناً فَلَ-أَوْ تُسْرَقُ
صَاحِبُ الْوَدِیعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَـالَ إِذَا ھَلَکَـتِ الْعَارِیـةُ    «کند: عبداهللا (ع) نقل میکه از ابی

لَیهِ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَـدْلًا  عِنْدَ الْمُسْتَعِیرِ لَمْ یضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ یکُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَ
) و صـحیحة عبـداهللا بـن    ٢٨٨/ ١٩؛ مجلسی، مرآة العقـول،  ٢٣٨/ ٥(کلینی، » فَلَیسَ عَلَیهِ ضَمَانٌ

)٥/٢٣٩ی، (کلین» غُرْمَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیةٍ إِذَا ھَلَکَتْ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً«سنان که بیان داشته است: 
نکته بسیار مھمی که در ضامن بودن امین ھنگام تعدی و تفریط به استناد این احادیث بایـد  

مایه این اخبار معنای جـزء عـدم ضـمان امـین نـدارد      مورد توجه قرار گیرد این است که درون
ن تـوا شود از ایـن روایـات نمـی   که ید امانی امین با تعدی و تفریط تبدیل به ید ضمانی میاین

اسـت و  » احداث الحدث«که عناوین مأخوذه تعدی و تفریط در اخبار بھره جست، باألخص آن
آن نوع از تصرفات مصداق این عنوان ھستند که موجب از بین رفتن و نقص مال شده باشـد و  
تصرفاتی که سبب از بین رفتن یا نقصان آن نگردد مشمول ایـن عنـوان نخواھـد شـد. توضـیح      

ایت از نوع خاصی از اسباب ضمان دارد که علت تلف (عین یا منافع) ھـر  که ید ضمانی حکآن
احـداث  «کـه  چه باشد متصرف ضامن تدارک و خسارت وارده به مالک خواھـد بـود امـا ایـن    

نماید ید امین ضمانی و او مسئول از بین رفتن منـافع شـود اخـص از مـدعا     داللت می» الحدث
د تصرفاتی را که علت تلف ھر چه باشـد و موجـب   تواننمی» احداث الحدث«که است چه این

شود را شامل گردد. اسباب تعدی و تفریط (عدوان) گاھی بـا ضـمان   الید میاجرای قاعده علی
گردند. به این صورت که در مـواردی تعـدی و تفـریط    شوند و گاھی از آن منفک میجمع می
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نافع که امین مقصر از باب اسـتیفا  گردد مانند استیال بر موجود دارد ولی ید ضمانی حاصل نمی

؛ شـھید  ٥٩٣/ ١که ضامن منافع استیفا نشـده باشـد (خمینـی،    الثمل است بدون آنضامن اجرت
گیـرد امـین   ) و گاھی به علت تعدی و تفریطی که صورت مـی ٨٦/ ١٠؛ اردبیلی، ١٥٩/ ٥ثانی، 

ضامن منافع است مانند غصب.

چگونگی تحقق صفت امانت
توان بیـان کـرد   مین ضامن خسارت وارده به مالک نیست وجوه متعددی میکه چرا ادر این

اند از:نوعی بر عدم ضمان وی داللت دارند که عبارتکه ھر یک به
ھا حکم به این شـده  شود که در آناخبار: روایات مستند و متعددی در آثار فقھا دیده می-١

طـور  ای بـه طور خاص و دستهبهاست که امین ضامن خسارت وارده به مالک نیست که برخی
کنند.عام بر این موضوع داللت می

بـر امـین ضـمانی نیسـت.     » لـیس علـی مـؤتمن ضـمان    «آ: از علی (ع) نقـل شـده اسـت:    
)٤٩١/ ٢؛ مغربی، ١١٠٨/ ٢٣(بروجردی، 

ب: ابان بن عثمان از امام باقر (ع) سؤال نمودند: اگر مـال در دسـت کسـی کـه بـا آن کـار       
لَیسَ عَلَیهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یکُونَ «د آیا آن شخص ضامن است یا خیر امام فرمودند: کند تلف شومی

اگر آن شخص امین بوده باشد بر او پرداخـت خسـارت الزم نیسـت. (حرعـاملی،     » الرَّجُلُ أَمِیناً
)٥/٢٣٩؛ کلینی، ١٨٤/ ٧؛ طوسی، ٢١/ ١٩وسائل الشیعة، 

و ١دارد بر امین جز سـوگند چیـزی نیسـت   ان میھا خبر معروفی است که بیج: یکی از آن
که اخذ غرامت ھنگام از طوریھمانا داللت بر این دارد که امین ضامن خسارت وارده نیست به

)٨٩/ ١؛ کاشف الغطاء، ٣٨بین رفتن مال منافات با مدلول خبر است. (نوری، 
که تردیدی بـه  ن ایناجماع اصحاب متقدم: فقھا به استناد احادیث در موارد متعددی بدو-٢

؛ ٤٨٥/ ٢شـود. (مراغـی،   خود راه دھند بر این نظر اتفاق دارند که بـر امـین ضـمانی بـار نمـی     
)١١/ ٢بجنوردی، 

کند داخـل در جملـه   که در جھت مصلحت مالک امین مالی را قبض میاحسان: ھنگامی-٣
بنـا بـر قاعـده احسـان او از ھرگونـه      گیـرد و  ) قرار می٩١ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ (التوبة: 

شود.مسؤولیتی معاف می

لیس علی األمین إال الیمین١
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انسداد باب امانت: ضامن قرار دادن امین موجب انسداد باب استیمان و برھم خوردن آن -٤

موجـب  شود زیرا الزمه آن عسر و حرج عظیمی است کـه بـه  تعادل و توازن الزم در اجتماع می
تیاج دارد مال خود را به جھـت مصـالحی بـه    آیات و روایات متعددی نفی شده است. مالک اح

الیـد امـین ضـامن خسـارت وارده قـرار      که به سبب علیتصرف دیگران قرار دھد پس ھنگامی
گرداند.گیرد ھر شخصی از دریافت مال مورد امانت روی برمیمی

دار خسـارت اسـت   الضرر: در تمام مواردی که امین به صرف تصـرف ضـامن و عھـده   -٥
که ھـیچ نقشـی در انتسـاب آن داشـته     گردد حتی بدون اینکه به مال وارد میھرگونه خسارتی
شود.شود آن را جبران کند امری که رعایت آن در شرع توصیه نمیباشد مکلف می

که امین برحسب اذن مالک یا شارع مالی را در جھت مصلحت مالک قـبض  اذن: ھنگامی-٦
ذن رافع ضمان حاصل از یـد اسـت و بـر عـدم     که علت تلف خارجی باشد این اکند تا مادامی

کند. (با این حال، اگر امین مـال را اتـالف کنـد مسـوول خسـارت وارده      ضمان امین داللت می
است.)

اِشکال اخبار و روایات صحیحی که به دست ما رسیده است به ھمراه قواعد و دالیلی چون 
د مستند امانت قـرار گیـرد زیـرا از    توانالضرر، احسان و انسداد باب استیمان این است که نمی

که در چه مواردی دھند و از سوی دیگر اینسو حداقل قدرت تحمل احتماالت دیگر را مییک
تـوان  تواند راھگشا باشد زیرا این از واضحات است که از اثر نمیصاحب ید مؤتمن است نمی

) ٢٥٢/ ٢پی بـه علـت بـرد و الزم اسـت صـغرا بـه طریـق دیگـری کشـف شـود. (شـیرازی،           
که کاشف از رأی معصوم باشـد  که اجماع ادعا شده از سوی اصحاب بیش از آنخصوص اینبه

مدرک آن مستند به احادیث بوده و ارزشی ندارد.
شود که تصرف در مال دیگری بـه  طور ضمنی برداشت میاز ظاھر عبارت برخی از فقھا به

اذن مالک را تخصصـاً یـا تخصیصـاً از    که برخی تصرف باطوریآور نیست. بهاذن مالک ضمان
ای بر امانی بودن ید مأذون ادعای اجماع نمودنـد و  اند و حتی عدهالید خارج دانستهقاعده علی

انـد. (بـه نقـل از: شـھیدی، اصـول      در مقابل گروھی دیگر به ضمانی بودن ید مأذون نظر داشته
)١٠٥/ ٢قراردادھا و تعھدات، 

تـر  رسد احتمال دوم قـوی در نظر گرفتن جھات تحلیلی به نظر میدر بین این دو احتمال با 
شود و بـه غیـر از اباحـه تصـرف     تنھایی موجب امانی شدن ید متصرف نمیباشد، اذن مالک به

کـه وصـف امـانی بـودن را     توان حکم دیگری را به اذن دھنده نسـبت داد چـه ایـن   مأذون نمی
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که مأذون امین باشد الزم است یـد  نابراین اینتوان در حقیقت قید تصرف مأذون دانست؛ بنمی

دھنـده ھیـات   امانی برحسب بنای عقالنی در عنصر متصف به اذن که در حقیقت اجزاء تشکیل
) درنتیجه استقراء از موارد متعدد کـه در بخشـی از   ٢٦٧/ ٢امانت است مستتر باشد. (شیرازی، 

ان پـی بـرد مـالی کـه صـرفاً بـه       تـو شود میآن موضوعات به امانی بودن ید متصرف حکم می
مصلحت مالک و یا مجاناً در تصرف شخص دیگری قرار گرفته باشد یـد آن شـخص مشـمول    

؛ خویی، موسوعة اإلمام ٢٢٣(خویی، المستند فی شرح العروة الوثقی، ٢گردد.قاعده استیمان می
)٢/٩٤؛ محقق داماد، ٢٢٠/ ٣٣الخوئی، 

رابطه تعدي و تفریط با ضمان
که نقشـی در انفسـاخ عقـد    شود بدون آندید آنچه سبب تحقق ضمان در مسأله میبدون تر

داشته باشد مستند فقھی تعدی و تفریط است. مقتضی عموم عدم ضمان امـین داللـت بـر ایـن     
دارد امین مادامی ضامن خسارت وارده است که در حال تعدی و تفریط باشد زیـرا غایـت امـر    

و قرار گرفتن باقی تحت عموم جواز و عـدم ضـمان بعـد    صرفاً داللت بر خروج این وضعیت
)١/٣٤کند. (یزدی، حاشیة المکاسب، خروج بعضی از اجزا می

جھت که موضوعشان متعلق حکـم  ھای تعدی و تفریط از این ایراد شده در اخبار از عنوان
در ) بایـد گفـت آنچـه   ٢٧٨/ ٢؛ شیرازی، ١٠/ ٢شرعی باشد نامی برده نشده است (بجنوردی، 

این روایات وارد است عناوین دیگری از قبیل استھالک، مخالفت با شرط، قرار دادن در اختیـار  
و نظر به اجماع فقھـا  ٣دیگری یا جنایت است که فقھا این دو عنوان را از روایات اصطیاد نمود

توان در این موضوع تردید نمود.و عقالنی بودن آن نمی

ة التـی  تدلّ علیه أیضاً الروایات الکثیرة الناطقة بعدم ضمان األمین الواردة فی الحمّـال و الجمّـال و القصّـار و صـاحب السـفین     ٢
ء الیضمن، و منه العین المسـتأجرة، حیـث إنّ المالـک أودعھـا عنـد      األموال، و نحو ذلک ممّا یستفاد منه أنّ المؤتمن علی الشی

المستأجر لیستوفی منھا المنفعة و یردّھا بعدئذٍ إلی المالک، فھو طبعاً أمین من قبل المالک، ای مجاز فی إبقاء المال عنـده مجّانـاً   
جرة إنّما ھی بإزاء المنفعة الذات العین و النعنی باألمانة إلّا ھذا.إذ األُ

ھَـلْ یجِـبُ عَلَیـهِ إِذَا خَـالَفَ أَمْـرَهُ وَ      -فَوَضَعَھَا فِی مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ-کتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ وَدِیعَةً«٣
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ «)، ١٨٠/ ٧؛ طوسی، ٨٢/ ١٩(حرعاملی، وسائل الشیعه، » فَوَقَّعَ ع ھُوَ ضَامِنٌ لَھَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ-أَخْرَجَھَا عَنْ مِلْکهِ

» ءٌلَھَا وَ إِنْ لَمْ یسَمِّ فَلَیسَ عَلَیهِ شَیفَھُوَ ضَامِنٌ -قَالَ إِنْ کانَ شَرَطَ أَنْ لَا یرْکبَھَا غَیرَهُ-فَأَعْطَاھَا غَیرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَیهِ-اسْتَأْجَرَ دَابَّةً
اذا أحرز الرجل الودیعة حیث یجب أن تحرز الودائع ثمّ تلفت أو سقطت منه من قبالن «)، ١٨٨/ ١٩(حرعاملی، وسائل الشیعه، 

ه غیـر خیانـة بکـار    یحرزھا أو ضلّت أو نسیھا أو ھلکت من غیر جنایة منه علیھا (در بعضی از کتب بجای واژه غیر جنایة کلمـ 
صَـاحِبُ الْوَدِیعَـةِ وَ   «)، ١٥/ ١٤؛ نـوری،  ٤٩١/ ٢؛ مغربی، ١١١٠/ ٢٣، (بروجردی، »رفته است) والاستھالک لھا فال ضمان علیه

شْتُرِطَ عَلَیهِ وَ قَالَ فِـی حَـدِیثٍ آخَـرَ إِذَا کـانَ     الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ إِذَا ھَلَکتِ الْعَارِیةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِیرِ لَمْ یضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ یکونَ قَدِ ا
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اجمـاع  -١ارت اسـت سـه احتمـال قابـل طـرح اسـت:       که چرا امین ضامن خسـ اما در این

وجود اخباری که بر ضـمان امـین داللـت    -٢اصحاب بر ضمان امین در حالت تعدی و تفریط 
ضمان ید-٣کند می

الید و اجماع فقھا دلیل ضـمان امـین اسـت    در بین سه احتمال ھر چند ادعا شده قاعده علی
ھـا امـین بـا تعـدی و     د اخباری اسـت کـه در آن  تر باشد وجورسد محتملولی آنچه به نظر می

الیـد  که در اخبار از باب تعدی و تفـریط نـه علـی   شود چه اینتفریط ضامن خسارت وارده می
گردد؛ بنابراین ضمان ناشی از تعدی و تفریط مستند به خروج است که امین ضامن خسارت می

الید نیست (نظر مخالف ر ک: از استثنای اصل عدم ضمان و بازگشت به عموم دلیل ضمان علی
رود و آنچـه  الید با ورود قاعده استیمان از بـین مـی  ) زیرا ضمان حاصل از علی٤٤٧/ ٢مراغی، 

گردد خود سبب جدیدی برای مسؤولیت است. نظر منه (عدم ضمان) خارج میصرفاً از مستثنی
منه بوده متصل به مستثنیکه استثناء حالت تعدی و تفریطبه دلیل لبی و عقلی قاعده به دلیل آن

الیـد  توان گفت عمومیت عدم ضمان امین منصـرف بـه علـی   و تخصیص بردار نخواھد بود می
گردد. درنتیجه، تقصیر خود مستقالً بدون توجه به موجبات دیگر ضمان مقتضی مسـؤولیت  نمی

کند.امین را ایجاد می
تفریط (عدوان) حکایـت از  بررسی تفاوت ماھوی بین ضمان ید و ضمان ناشی از تعدی و 

ھای تصرف به نحو افـراط و تفـریط   که کمیت و کیفیتحکم جدیدی برای ضمان دارد چه این
/ ٥در حفظ و نگھداری بوده که موجب جدیدی برای ضمان حـادث گردیـده اسـت (کرکـی،     

) که خود صرف نظر از ادله ضمان ید، اتالف و غرور که در استیمان برطرف شـده اسـت   ١١٢
کند و اال اسـباب عسـر و حـرج و    ھم در تقصیر امین ایجاد ضمان میدر قدر متقین و آنصرفاً

گردد.ضرری ناروا به متعدی فراھم می

تحریر محل نزاع در فرض مساله
یـک  که اصل اولی در ید، ضمان است یا عدم ضمان، باید دید مصداق پرسمان بر کداماین

الید و یـا عـدم ضـمان. بـا عنایـت بـه       کند: قاعده علیای که حاکم بر آن است صدق میاز ادله
صـورت  باشـند کـه بـه   که ادله حاکم بر موضوع چیزی فراتر از قاعده عرفی و عقالنی نمـی این

به طوری که حر عاملی صاحب کتاب وسائل الشیعه بر این باور است که کلمه عدل در حدیث »: مُسْلِماً عَدْلًا فَلَیسَ عَلَیهِ ضَمَانٌ
)٩٢/ ١٩عاملی، وسائل الشیعه، حرمستند، معنایی جزء عدم تفریط در عاریه ندارد (
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ای منسجم و منظم در قواعد فقھی متبلور شده است بنابراین باید بررسی نمـود عـرف   مجموعه

داند یا خیر؟ر حالتی میمتصرف را در فرض مورد بحث ضامن خسارت وارده در ھ
گمان در غیر موارد استیمان متلف متصرف ضامن خسارت وارده خواھـد بـود و قواعـد    بی

که متصرف در غیر موارد اتـالف ضـامن   کند ولی اینمربوط به ضمان قھری بر آن حکومت می
ھرگونه خسارتی است ممکن است چنین استدالل شود مطابق احادیث معتبر مال مؤمن محتـرم  

کنـد متصـرف   است و احترام مال او مانند احترام مال خون اوست و قاعده احتـرام ایجـاب مـی   
ضامن ھرگونه خسارتی باشد؛ اما این استدالل خالی از اشکال نیست برفرض که قاعـده احتـرام   

کند ھیچ شخصی مجاز حکم وضعی ایجاد کند ظاھر احادیث لزوم احترام مال مؤمن ایجاب می
دار تلـف یـا   که در صورت تصرف عھـده را بدون اذن وی اتالف کند اما ایننباشد مال دیگری

کـه  نقص وارده به مال در ھر شرایطی باشد احادیث بر این موضوع داللتی ندارند. به نظر ما این
توانـد  الید مسئول تدارک و خسارت وارده به مالـک اسـت، نمـی   متصرف مال غیر به علت علی
تماعی داشته باشد زیـرا بنـای عقـال ایـن ضـمان را کـه از آن اثـر        دلیلی جزء نظم عمومی و اج

کـه  کننـد. توضـیح ایـن   شود به غاصبانه بودن ید متصرف مستند مـی تکلیفی و وضعی تولید می
ھـر  » الید ما اخذت حتـی تودیـه  علی«شاید برحسب ظاھر و در بادی امر اطالق و عموم قاعده 

که آن را به صاحبش باز پـس  ر گیرد تا ھنگامیشخصی که مال دیگری را درھرصورت در اختیا
شود ید امین است؛ امـا  دھد مسئول خسارت است و تنھا شخصی که از شمول قاعده خارج می

شود باید پاسخ داد که خـروج یـد مـؤتمن از    باره مطرح میقبل از ھر چیز به پرسشی که دراین
االمـین  «ین از قبیـل روایـت   موجب تخصیصی است که ادلـه عـدم ضـمان امـ    الید بهقاعده علی

الید تخصصی است یعنی اساساً که خروج آن از قاعده علیکنند و یا آنبر آن وارد می» الیضمن
شود؟الید نمیید امانی مشمول قاعده علی

الید نسبت به کلیه ایادی کـه  در پاسخ به این سؤال مشھور فقھای امامیه معتقدند قاعده علی
ای بر اختصاص آن به ید عدوانی و موارد بر ملک غیر استقرار یافته باشد عمومیت دارد و قرینه

مشابه وجود ندارد. به عقیده این گروه ید امانی به استناد ادله مخصص از تحت شـمول قاعـده   
الید تردید نمود توان در عموم قاعده علیشود. لیکن حقیقت این است که میالید خارج مییعل

الید حدیثی نبوی است که از طرق عامه نقل شده و در کتب و عبارات فقھای شیعه روایت علی
که در سند آن خدشه وارد است انعکاس یافته است و بر فرض که ضعف آن بـا عمـل   نیز با آن

جبران شود، بسیار بعید است که رسول اکرم ارتجاالً و بدون ھیچ صدر و ذیلی بـه  مشھور فقھا
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بیان این مطلب مبادرت نموده باشد. تتبـع در احادیـث و روایـات صـادره از معصـومین نشـان       

دھد که صدور احادیث ارتجالی در نھایت ندرت است بنابراین مظنون این است که فرمایش می
و یا مذیل به ذیلی بوده که به جھات مختلفی به دست ما نرسیده اسـت  پیامبر مسبوق به سؤالی 

و با این احتمال ظھور حدیث در شمول کلیه ایادی باألخص ید امانی موھـون شـده و بـا ایـن     
که به قدر متیقن از شمول آن بسنده شود که قدر متیقن ھمان ایـادی  ای نیست جز آنوھن چاره

؛ بـاریکلو،  ١٩؛ صـادقی،  ٢١٩/ ١٧؛ عاملی، مفتـاح الکرامـة،   ٢٨١/ ١٠غاصبانه است. (اردبیلی، 
) عالوه بر این قرائنی وجود دارد که شمول حدیث را نسبت به ید مؤتمن مورد تردید قـرار  ٦٤
الید بر ید که باوجود آن قرائن دیگر ظھور قابل استنادی در شمولت قاعده علیطوریدھد بهمی

که بقای عین و اسـتمرار  ئن لحن زجری حدیث است چه اینماند. یکی از آن قراامین باقی نمی
که مال به صاحبش باز پـس  آن در دست غیر مالک بر ضرر متصرف است و این ضرر تا مادامی

کـه شـارع   داده نشود ادامه و استمرار دارد این لحن مناسب موارد غصب است. قرینـه دیگـر آن  
ن قانونی وضع کرده و آن روش و ارتکـاز  که بخواھد برخالف سیره عقال و ارتکازشادرصورتی

مجرد ظھـور  را رد نماید ناچار است با تأکید و تصریح آن را بیان خواھد نمود و در رد خود به
اکتفا نخواھد کرد زیرا در چنین وضعی ظھور بـه آن روش و ارتکـاز عـرف و عقلـی انصـراف      

بـر عـدم ضـمان در امانـات     ) و ازآنجاکه بنای عقال و ارتکاز عـرف  ١٩خواھد یافت (صادقی، 
الیـد  رسد از دیـد عـرف قاعـده علـی    مالکی و شرعی برگزار گردیده است از این رو به نظر می

منصرف از موارد امانات مالکی و شرعی بوده و به ایادی غاصـبانه و مـوارد مشـابه اختصـاص     
قاعـده  خواھد یافت؛ به عبارت دیگر در مواردی که مال غیر با مجوز شرعی یـا مـالکی تحـت    

گیرد، شکی در عدم ضمان متصرف نیسـت و  طور مطلق قرار میاستیمان در اختیار متصرف، به
)١٤/٥٦٩گونه موارد منصرف است. (ھمدانی، الید ازاینطبق سیره عقال قاعده علی

الید نسبت به ید امین مخـدوش و غیـر قابـل    بنا بر آنچه گذشت ظھور شمولت قاعده علی
عدم اقتضای ضمان ید امانی بر طبق ارتکـاز عقـال اساسـاً مشـمول قاعـده      استناد است درنتیجه 

ذھـن  » االمین الیضـمن «وسیله ادله عدم ضمان امین از قبیل که گفته شود بهالید نشده تا آنعلی
) بنابراین اصل برائت حـاکم بـر موضـوع متلـف     ١٩عقال اقتضای ضمان وجود دارد. (صادقی، 

امن خسـارت وارده اسـت در اتـالف مسـئول خسـارت      متصرفی را کـه در حالـت عـادی ضـ    
دانـد کـه   عنوان استثنا، امین را ضامن خسارت وارده بر مال مورد متصـرفی مـی  شمارد و بهنمی

)٢٨١/ ١٠مستند به تقصیر او باشد. (اردبیلی، 
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هاي دیدگاه مشهورارزیابی استدالل

تبـدیل بـه یـد عـدوانی و     مشھور فقھای امامیه معتقدند با تعدی و تفریط ید امانی شخص
کنند. این ادله بـه ھمـراه نقـد آن بـه     ای را ارائه میشود برای اثبات ادعای خود ادلهغاصبانه می

شرح ذیل است:
وسیله قاعده نفی ضرر در صورت تقصیر امینایجاد حکم ضمانی به-١

ر از او شـود لـزوم رفـع ضـر    موجب اذن مالک یا شارع بر مال مسلط میکه امین بهھنگامی
دار خسارت وارده بر مال مالک که امین تعدی و تفریط ننموده است عھدهکند مادامیاقتضاء می

گردد الضرری که در ابتدا حکـم بـه   نباشد؛ اما کوتاھی و قصور امین در متعلق امانت سبب می
ک نمود برای جلوگیری از ادامه تصرفات عدوانی و جبران خسارت به مالعدم مسؤولیت او می

حکم به ید ضمانی امین کند.
در نقد این استدالل باید گفت:

که با تعدی و تفریط امین به حکم قاعـده الضـرر یـد ضـمانی وارد بـر یـد امـانی        اوالً: این
شود خود ادعای است که نیاز به پذیرش دارد و پذیرش این منطق باید احراز گردد. بـدیھی  می

ضرر بر تحقق و اجرای ید ضـمانی داللتـی نـدارد،    است صرف تعدی و تفریط از نظر قاعده ال
وسیله آن خسـارتی کـه بـه نـاحق     بلکه از نظر طرفین و عقال تعدی و تفریط ابزاری است تا به

که عادالنـه ھـم   که امین مسئول ھر خسارتی گردد. ضمن اینوارد شده است جبران شود نه این
امین ندارد بر عھده امین قرار گیرد.گونه ارتباطی با لغزش و کوتاھی نیست خسارتی که ھیچ

ثانیاً: لزوم تدارک ضرر از فروعات و آثار تعدی و تفریط اسـت. بـر ھمـین اسـاس ھـدف      
اصلی مسؤولیت ناشی از تعدی و تفریط مجازات فعل من غیر الحق صـورت گرفتـه از جانـب    

اسـتناد تعـدی و   توانـد بـر پایـه    عنوان یکی از وسایل جبران ضرر تنھا میامین است. الضرر به
که در ھمه موارد و مصادیق امـین  تفریط با ورود خسارت امین را مسئول خسارت گرداند و آن
تواند حکم به آن کند زیرا ھـدف  را ضامن جبران خسارت کنند موضوعی است که الضرر نمی

کس منکر این نیست کـه  مسؤولیت مدنی جبران خسارتی است که ناروا وارد شده است و ھیچ
توان و نباید جبران نمود.ضررھا را نمیھمه 

که در جایگاه امتنان بر امت اسـالمی  ثالثاً: حدیث الضرر حکمی امتنانی است نه زجری، آن
تواند در باب مسـؤولیت مـدنی حکـم بـه ضـمان      و در مقام تسھیل بر اشخاص آمده است نمی

بر متعدی اسـت، ھـر چنـد    ترین اسباب ضمان و برخالف امتنان الیدی نماید که از سنگینعلی
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نسبت به زیان دیده، تسھیل و موجب منت باشد.

شـود قاعـده   ھای فقھی که در باب استیمان جریان دارد و به آن استناد میاز جمله قاعده-٢
الیـد  که امین در جھت حفظ مال دیگری است اجـرای قاعـده علـی   نفی حرج است. آن ھنگامی

ایجـاد ضـمان بـر او موجـب زحمـت و مشـقت بسـیاری        که امتثالش بر او الزم نیست چه این
شود؛ اما به لحاظ تعدی و تفریط امین لزوم پایبندی به اجرای قاعده استیمان ھمچون سـابق  می

بینی و غیرقابـل کنتـرل بـرای امـین     ناعادالنه است و معافیتی که از ضمانِ حوادث غیرقابل پیش
در ھـر شـرایطی بایـد مسـئول تعـرض و      کـه امـین   طـوری شود بهملحوظ گردیده بود زائل می

تغییرات حاصله نسبت به مال باشد. 
وسیله قاعده الحـرج موضـوعی اسـت کـه از     ناگفته پیداست قول به سببیت ایجاد ضمان به

که ثبوت و نحوء ایجاد ضمان ربطـی بـه قاعـده    شمول عمومات این قاعده خارج است چه این
که قلمـرو ایجـاد ضـمان در    استیمان است. ضمن اینالحرج ندارد و آن تنھا مانع اجرای قاعده

ارتباط با قاعده الحرج با توجه به لزوم عقالنی، سائغ و مقدور بـودن اجـرای تعھـد و تکلیـف     
عنوان شخصی که مسئول خسـارت اسـت تنھـا مرتبـه خاصـی از جبـران       کند امین بهاقتضاء می

ه ضامن خسارت ناشی از قوه قھریـه  کخسارت را که مستند به تقصیر اوست پذیرا گردد نه این
و آفات سماوی باشد.

عدم انسداد باب استیمان با لحاظ تقصیر امین-٣
مالک نیاز دارد مال خود را در جھت حفظ و نگھداری یا ھر امر دیگر در اختیار امین قرار 

گونه تعدی یا تفریطـی امـین مسـئول کـل خسـارت وارده      دھد و اگر مراد این باشد بدون ھیچ
پذیرد و اسـباب انسـداد قاعـده    عنوان امانت نمیگردد ھیچ شخصی در مقابل مالک مال او را به

که قول به ضمان امین به سبب تعدی و تفریط موجبات انسـداد  گردد. حال آناستیمان فراھم می
که در موارد تخلف و کوتـاھی امـین امانـت اسـتمرار و     گردد چه اینقاعده استیمان محقق نمی

دار ھرگونه خسارت وارده باشد.ندارد و او باید در این حالت عھدهجریان 
که امین به سبب تعدی و تفریط با توجه بـه ادلـه ذکـر شـده     در نقد این نظر باید گفت این

کنـد و  مسئول ھر خسارتی است امری است که تعھد گزاف و غیرعقالنی بر عھده امین بار مـی 
کنـد زیـرا   د و موجبـات انسـداد امانـت را فـراھم مـی     گردبه ھدف اصلی امانت لطمه وارد می

صرف یک تقصیر سبک چنین ضـمان سـنگینی بـر امـین بـار شـود       چنانچه بدون سوءنیت و به
متعلق عمل حقوقی امانت را امین قبول نخواھد کرد.
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ھـای کـه از او در تلـف و نقـص مـال      امین با روی آوردن به تعدی و تفریط آن حمایت-٣

کنـد  گیرد و به ضرر خود باب ھرگونه مسؤولیت جبران خسارت را باز میه میشود را نادیدمی
که او مسئول ھر خسارتی به مالک در تلف و نقص مال باشد.

عنـوان سـبب   توان گفت اوالً: در پذیرش قاعده اقـدام بـه  با اندک تأملی در این استدالل می
رش قاعـده اعتقـاد دارنـد انـدکی     ضمان بین فقھا اختالف وجود دارد و فقھای که نسبت به پذی

) ثانیاً: بر فرض که امین با تعدی و تفریط اقدام به پذیرش خسارت ١٤٩بیش نیستند. (کاظمی، 
عنوان روشی برای چگونگی و نحـوه ایجـاد ضـمان از متعلـق     که استعمال اقدام، بهکند، حال آن

شـی از تعـدی و تفـریط    قاعده خارج است. ثالثاً: برفرض که امین نسبت به جبران خسـارت نا 
که او مسئول جبران خسارت در ھر شرایط و مواردی باشد به لحاظ قرائن اقدام نموده باشد این

و امارات قابل پذیرش نیست و قاعده بر ضمان حاصـل از تعـدی و تفـریط صـرفاً اختصـاص      
دارد.
نموده است الید بر امینی که تعدی و تفریط ادعا شده اجماع منقول بر ثبوت ضمان علی-٤

رسد این است که اوالً: افزون بر عدم حجت وجود دارد. نکاتی که در مورد این دلیل به نظر می
اجماع منقول در نزد اصولیان، این اجماع مانند اکثر موارد اجماع در فقـه دلیـل مسـتقلی نبـوده     

نیـاً: در  الید چنین اجماعی مظنـون بـه مـدرک اسـت ثا    است زیرا با وجود استناد مشھور به علی
انـد، از ایـن رو بـا    برابر مشھور، گروھی از فقیھان با نقد دالیل باال به مخالف با آنـان پرداختـه  

عنایت به اقوال گوناگون، تحقق ھرگونه اجماعی مورد تردید است.
الید است زیـرا سـببیت   ترین دلیلی که در این موضوع استناد شده، جریان قاعده علیمھم-٥

اب خروج مورد از قاعده اسـتیمان (مسـتثنا) و دخـول آن در تحـت عمـوم      تعدی و تفریط از ب
ای کـه در  منه) است که سبب شده امین مسئول ھر خسارتی باشد. نکتـه اصاله الضمان (مستثنی

رسد این است که مقتضی عدم جریان ضمان است نه اصاله الضمان، مورد این تحلیل به نظر می
برای جریان ضمان ید از این جھت که معدوم یا مشکوک چون با تحقق قاعده استیمان مقتضی

ھای ضمان ید و اتالف الوجود است وجود ندارد زیرا به لحاظ وجود قاعده استیمان تمام زمینه
شـود و بـرای   ) و حکـم جدیـدی جـایگزین آن مـی    ٣٣٢رود (رشتی، کتاب اإلجارة، از بین می

ن در اثر فعل یـا تـرک فعـل وی باشـد     که شخص مسئول خسارت وارد گردد باید این ضمااین
که مالک مطالبه نماید و امین با وجود امکان در رد از تسلیم آن خودداری نماید.مگر این
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جایگاه بحث در حقوق موضوعه

رود نسبت بـه خسـارت وارده   در مورد مسؤولیت امینی که مال غیر در دست او از بین می
و ٥٢ق.م و منطـوق صـریح مـواد    ٢٧٨ھد مانند ماده باید از بین احکام قواعد عمومی وفای ع

ق.م از طرف دیگر حکم آن ٦٤٠و ٦٣١و ٤١٤و ٤٩٣ق.م از یک طرف و موادی نظیر ٦٦٦
ق.م شخص در صورتی مسئول ٦٦٦و ٥٢و ٢٧٨را به دست آورد. مطابق منطوق صریح مواد 

یط امـین شـده باشـد و    شود که خسارت وارده ناشی از تعدی و تفـر خسارت وارده بر مال می
شـود.  ھرگاه تعدی و تفریط منشأ خسارت نباشد با تسلیم عین مورد امانت برائت او حاصل می

ق.م پس از تعدی و تفریط مستأجر در عین مستاجره اگرچـه  ٤٩٣که مطابق ظاھر ماده درحالی
ھـوم مـواد   نقصان و خسارت درنتیجه تفریط و تعدی او نباشد و دیگر مواد قانون مدنی نظیر مف

در مورد تصرف مال غیر و سایر مواد دیگـر، امـین ضـامن    ٦٣١در مورد تعھدات امین و ٦١٤
که منشأ از بین رفتن مـال  تلف یا نقص مال دیگری در صورت تعدی و تفریط است اعم از این

)٩٩/ ٤تعدی و تفریط باشد یا خیر. (شھیدی، سقوط تعھدات، 
شود تـا او ضـامن تلـف مـال قـرار گیـرد،       باعث میاستدالل شده اھمال امین در نگھداری

شود و ارتکاب تعدی و تفریط ھمراه با از بین رفت مال باعث دگرگونی وضع حقوقی امین می
گرداند. از این رو امین ضامن ھرگونه تلف و نقضی که در مال مـورد  او را در حکم غاصب می

شـد حتـی در مـواردی کـه احتـراز      که علت تلف ھر چه باطوریگردد بهودیعه حادث شود می
)٥٦ناپذیر و خارجی است امین مسئول زیان وارده است. (کاتوزیان، 

ولی آنچه باید مورد بحث قرار گیرد این است که اگر امین دست به تعدی و تفریط بزند آیا 
ن گیرد و تا زمانی که مورد امانت را بازنگرداند ضامبا ارتکاب تقصیر در شمار غاصبان قرار می

شـود یـا   می-خواه تلف به دست او یا به سبب آفات سماوی باشد-از بین رفتن عین و منافع 
فراتر از شخصی که در حالت عادی مسئول خسارت ناشی از تعدی و تفریط افعال غیرتولیدیـه  

٤است باید به علت کوتاھی که نموده مسئول خسارت وارده ناشی از افعال تولیدیه نیز باشد؟

شود و بین سازد و مسببّات آن نیز به او نسبت داده میھا را فراھم میاند از اعمالی که شخص اسباب آنفعال تولیدیه عبارتا٤
شود. در مقابل افعال غیر تولیدیه اعمالی ھستند که فاعل مسبّب را بدون واسـطه، بلکـه بـه    مقدمه و ذی مقدمه چیزی حائل می

کند. بیشـتر افعـال   ) به عبارت دیگر به مجرد وجود سبب نتیجه انتزاع پیدا می٢/١٠٦الغطاء، دھد (کاشف صرف اراده انجام می
اشخاص در امور واقعی از این قبیل است. بدیھی است در بادی امر قناعت عرفی بر مسوول دانستن افعال تولیدیه برخالف غیر 

ع سھولت احراز رابطه میان خسارت و فعل یا ترک فعـل  شود. بنابراین شارع خواسته با حکم به این موضوتولیدیه حاصل نمی
عامل را به رسمیت بشناسد.
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اند علت تلف دھد، ولی اکثریت قاطع نظر دادهنی پاسخ روشنی به این پرسش نمیقانون مد

ھرچه باشد امین باید آثار آن را تحمل کند. این گفته با ھمه شھرتی که بین نویسـندگان دارد را  
توان با ظاھر این نحو استعمال از قانون مدنی پذیرفت؛ زیرا تعدی و تفـریط امـین موجـب    نمی

شود بلکه به ھمراه وجود یکی از اسباب تقصیر است کـه امـین ضـمان    او نمیمسؤولیت مطلق 
شـود. بـا   که تعدی و تفریط منتفی شود ضمانی موجـود نمـی  گردد و مادامیخسارت وارده می
که امین از وجه مخصوصی در امانت به طریقی دیگر عدول کند و تلـف بـه   وجود این ھنگامی

نمود فتد او ضامن است زیرا اگر به آن شیوه معمول عمل میجھت آنچه مأمور به آن بود اتفاق ا
) این ھمـان چیـزی اسـت کـه     ١٩٤و ١٥٦/ ١٦، تذکرة الفقھاء، عالمهگردید. (تلف محقق نمی

که تلف و نقصان ارتباط مسـتقیمی بـا تقصـیر داشـته     مقنن در مقام بیان آن بوده است بدون آن
طور مجزا از دیگر اسـباب ضـمان   بی است که بهباشد. به بیان دیگر تعدی و تفریط ھمچون سب

گرداند خواه تعدی و تفریط مقدمه نقصان و از بین رفتن مـال  امین را مسئول خسارت وارده می
(تولیدیه) و یا نتیجه آن (غیرتولیدیه) باشد.

ھای متعددی در قانون مدنی بر این ھمراھی تعدی و تفریط با ضمان وجود دارد زیرا قرینه
که مقنن در مقام بیان مسؤولیت امین تنھا در صورت قطع اذن با مطالبه مالـک وضـع   با ایناوالً:

دھد بـا وجـود ایـن تعـدی و     کند و او را در حکم غاصب قرار میحقوقی امین را دگرگون می
داند ثانیاً: دقت بیشتر در قاعده الید سبب ضمان میتفریط را بدون در نظر گرفتن و دخالت علی

الید و اتالف را نشـان  ھای اسباب ضمان از جمله علیداللت بر از بین رفتن تمام زمینهاستیمان
) زیرا ھیچ مالک و امینی تصور به چنین ضمانی را نخواھد ٣٣٢دھد (رشتی، کتاب اإلجارة، می

عنـوان قاعـده عمـومی در    ق.م بـه ٢٧٨ھای منطقی قاعده استیمان و مـاده  گمان جنبهکرد و بی
ق.م که داللت بر تأثیر تعدی و تفریط در تلف یا ٦٦٦و ٥٢مراه منطوق صریح مواد عقود به ھ

کند بر ھر مفھوم و ظھور مواد دیگری ارجحیت دارد.نقصان عین می

گیرينتیجه
از نظر فقھی مشھور فقھای امامیه برآنند به لحاظ تعدی و تفـریط امـین در شـمار غاصـبان     

ھمه بایـد بـا آن دسـته از فقھـا     شود. با اینیل به ید ضمانی میگیرد و ید امانی وی تبدقرار می
که که تا مادامیگیرد که ید امین ضمانی شود چه اینھمدستان شد که تعدی و تفریط سبب نمی

دھـد نبایـد ایـن دو را    عمل حقوقی استیمان باقی است اذن نیز به حیات حقوقی خود ادامه می
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گردد امینی که زند بلکه سبب میتفریط به اذن لطمه نمیجدای از یکدیگر تلقی نمود. تعدی و

در حالت عادی مسئول خسارت وارده ناشی از اتالف نیست ضامن خسـارت وارده در حالـت   
که ید وی ضمانی گردد. ضمان حاصـل از قاعـده علـی الیـد از     تعدی و تفریط گردد بدون این

دار برائت مسؤولیت شخصی که عھدهطرق استثنایی ضمانی است که برخالف قاعده استیمان و 
االمکان قائل به تفسـیر  بایست حتینگارد از این رو میخسارت وارده بر مال مالک نیست را می

کـه مطـابق   مضیق آن شد و از توسعه ضمان نسبت به موارد مشکوک خودداری نمود چـه ایـن  
مطـابق امانـت رفتـار کنـد     گردد که امینتنھا شامل حالتی میگفته ید امانی امین نهمطالب پیش

شـود و تنھـا اسـتثنایی کـه وارد بـر آن      بلکه فرضی را که تعدی و تفریط ھم نماید را شامل می
است این است که در اثر کوتاھی و قصوری امین مال مورد امانت تلف و ناقص شود.

کـه از برخـی نصـوص    طوریاز نظر حقوقی قانون مدنی نظر مشخصی در این باره ندارد به
گـردد و از  آید که بدون سببیت تعدی و تفریط امین ضامن خسارت وارد نمـی ین به دست میا

شـود. بـا   گردد که با تعدی و تفریط ید امـین ضـمانی مـی   گونه استنباط میظاھر دیگر مواد این
رسـد  وجود این در متون حقوقی اشاره صریحی به ید ضمانی نشده است و بعیـد بـه نظـر مـی    

دای داشته باشد زیرا پذیرش چنین ضمانی با چنین آثار و احکامی قابل تأمـل  ای چنین مومقرره
که امین از وجه مخصوصی در امانت بـه طریقـی دیگـر عـدول کنـد و      پذیر نیست اینو توجیه

حال اثر چنین این امـری در  کند. بااینضامن خسارت وارده است داللت بر ید ضمانی امین نمی
به جھت آنچه مأمور به آن بود اتفاق افتد زیـرا اگـر امـین بـه آن     گردد که تلف جایی محقق می

گردید این ھمان چیزی است که مقـنن در  نمود تلف محقق نمیشیوه معمول و معھود عمل می
که تلف و نقص مال ارتباط مستقیمی با تعدی و تفـریط داشـته   مقام بیان آن بوده است بدون آن

و از بـین رفــتن مـال (تولیدیــه) و یـا نتیجــه آن    باشـد خــواه تعـدی و تفــریط مقدمـه نقصــان   
(غیرتولیدیه) باشد.
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