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مقدمه
درحقوقاسالمیهرگاهکسیمالغیررادرتصرفداشتهباشدبدونآنکهدراینامرمأذون

باشد،متیهداستکهابتداعینمالرابهصاحبشردکند.چنانچهعینتلفشودبایدمثل
مالرااگرمثلیاستوقیمتآنرااگرردمثلمتیذراستیاقیمیاستردنماید.حالاگر
شخصثالثیدرقالبعقدضمان،تیهدمتصرفغیرمأذونیرابهذمهبگیردچنینضمانیرا
ضمانازاعیانمضمونهمی نامند.درفرضیکهاینضمانصحیحباشد،براساسنظرشییهکه

ضمان را نقل ذمهبهذمه میداند ذمهی ذوالید بری و ذمهی ضامن مشغول خواهد شد .در
فرضیکهاینضمانراباطلبدانیم،ذمهیویهمچنانمشغولبودهوضامننیزتیهدی
نخواهدداشت.
دراینمیانتفاوتینمیکندکهمضمونعنهبهجهتضمانیدواموریازقبیلغصب
متیهدشدهباشدیااینکهتیهداوناشیازعقدفاسدوناصحیحباشدوبهواسطهیمقبوض
بهعقدفاسدمتیهدشدهباشد.
در میان سایر عقود نیز در برخی از آنها طرفین یا یکی از آنها در مقابل آنچه که
دریافت کرده اند تیهد به پرداخت مالی میین یا غیرمیین دارند .چنین عقدهایی را ضمانی
گویند .مانند بیع که مشتری ،متیهد به تسلیم ثمن و بایع ،ضامن تسلیم مثمن است .در
عاریه یمضمونهنیزمستییردرقبالحقانتفاعیکهمییربهاومیدهد،متیهداستکهعین
مستیارهرابهاوبرگرداندودرصورتتلفشدن،مثلیاقیمتآنرابهاوبدهد.بااینتوضیح
آیا شخص ثالث می تواند از طرف شخص متیهد که باید عین مال را به صاحبش برگرداند
ضامنشودکهتیهدبرگردناوبیاید؟آیاچنینضمانیصحیحاست؟بهعنوانمثالکسیاز
طرف غاصب و به نفع مغصوب عنه ضامن شود که مال غصب شده را به او برگرداند و در
صورتتلف،مثلیاقی متآنرابهاوپرداختکندبااینفرضکهمالمزبورهمچناندر
تصرفغاصباست.
تیهد شخص ثالث به تسلیم ثمن از ناحیهی مشتری و تسلیم مبیع از ناحیهی بایع و نیز
تسلیمعینمستیارازطرفمستییرنیزدرهمینراستاموردبحثقرارمیگیرد.

درمتونفقهیدربابضمان ،ازاعیانغیرمضمونهنیزسخنبهمیانآمدهاست.بهطور
خالصهبایداشارهنمودکهضمانتازاعیانغیرمضمونه؛یینیضمانتازکسیکهتیهدبهرد
عیندارد،امایدشضمانینیستوبهعبارتدیگرمالیدرتصرفغیرمالکاست،اماقانون-
گذاراوراامانیمیداند.دربرخیازعقودکهمتصرفبهاذنمالکمالرادرتصرفخود


ضماناز اعیانمضمونه73/
دارد،هیچضمانیمتوجهوینخواهدبود.اونهضامنرداستونهضامنمثلیاقیمتآندر
وقتیکهمالتلفشود،مانندودییهکهچنانچهمالموردامانتنزدمستودعتلفشودوی
ضامن پرداخت مثل یا قیمت آن نخواهد بود .همینطور عاریه ،شرکت ،مضاربه ،رهن و ...
چنینعقودیراامانیگویند.
سخندرایناستکهآیادرچنینمواردیشخصثالثمیتواندضامنامینشودوعین


در تصرف او را ضمانت کند؟ در بطالن چنین ضمانی فقیهان اختالف نظر دارند (نجفی،
1412ق،ج.)921 ،3زیرادینازاصلوجودنداردوبیمینااستاگربگوییمذمهیضامن
بهکسیکهاصالًمدیوننیستوحتیبهاعتباراینهممدیوننخواهدشدضمیمهشود.یا
براساسنظریهینقلبگوییمذمه یکهمدیوننیستوبیداًهممدیوننخواهدبودبهذمهی
ضامن منتقل گردد .بهرغم اجماعی که بر بطالن ضمان اعیان غیرمضمونه ادعا شده است،
برخیازفقیهانبهمقتضایعموماتادلهآن راصحیحدانستهاند(طباطبائییزدی1410،ق،
ج.)606 ،2
 فقیهانباتوجهبهتمایزاعیانمضمونهازغیرمضمونه،ضمانازآنهارانیزبهطورجداگانه
موردبررسیقراردادهاند.ازاینروالزماستوجه تمایزآنهاتییینگرددتابتوانبحثرا
صرفاً در خصو اعیان مضمونه متمرکز نمود .ویژگیهای چندی در اعیان مضمونه وجود
مضمونهمتمایزمیسازندکهعبارتنداز:

دارندکهآنراازاعیانغیر
 1رعینبایدوجودخارجیداشتهباشد؛بهعبارتی،کلیدرذمهنباشند.
 2رعینبایددرتصرفغیرقانونیکسیباشد؛اعمازغصبومأخوذبهعقدفاسدوهرنوع
تصرفغیرقانونیدیگرکهدراین صورتشخصیکهبرآنمالیدعدوانیدارد،ضامناستیا
اگردرتصرفغیرقانونیدیگرینباشد،قانونصریحاًاورامسئولردعینمالکشناختهباشد؛
مثلعاریهیمضمونه.
رمتصرفغیرقانونیموظفبهحفظوردآنبهصاحبمالیامالکاصلیمیباشدوباید

9
عینمالراپسبدهد.
4ردرصورتیکهمالدردستمتصرفتلفبشود؛چهباتیدیوتفریطوچهبدونآنها،
مکلفبهردمثلآناست؛اگرمثلیباشدومکلفبهقیمتآناست؛اگرقیمیباشد.
 5ردرصورتیکهعینباقیاستوموفقبهتسلیمعیننمیباشد،بدلآنرابدهدکهبه
آنبدلحیلولهگویند.
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1ـ اختالف نظر در صحت اعیان مضمونه
برخالفضماندیونکهصحتآنموردشکوتردیدنیست،دراصلضماناعیانمیان
فقهاوحقوقداناناختالفنظروجوددارد.قبلازاینکهبهبیاننظراتایشاندرزمینهی
ضماناعیانمضمونهبپردازیم،الزماستاشارهنماییمکه:
اولرمضمونبهدراینقسمازضمانعیناستووجودخارجیداردنهدیندرذمه.
دوم رعینمالدرتصرفغیرقانونیکسیمانندغاصباستیااگرتصرفاوقانونیاست،
قانونصریحاًاوراردکنندهیمالبهمالکشناختهاست؛مانندعاریهیطالونقره.
سوم رمتصرفمکلفبهحفظوردآنمالبهمالکاست.اگرمالتلفشودمتصرفباید
مثلآنرابدهد؛اگرمثلیباشدوقیمتآنرابدهد؛اگرقیمیباشدواگرتلفنشدهو
دسترسی بهآننیستتابهمالکردشودبایدبدلحیلولهبدهد.بااینتوضیحاتاگرکسی
ضمانتکندکهعینمضمونهرابهصاحبشبرگرداند،مثالًشخصیمالدیگریراغصب
نمودهوکسیمیآیدمالمغصوبهرابهنفعصاحبشضمانت میکند کهعینمالرا به

صاحبآنبرگرداندواگرتلفشدهقیمتیامثلآنرابهمالکبپردازدیاشخصینسبت
به عاریه ی مضمونه ضمانت نماید .حکم این نوع از ضمان که جزء ضمان اعیان مضمونه
است،چیست؟
عده ایازفقهامیتقدندکهضماناعیانمضمونهصحیحاست(محققکرکی1411،ق،ج،5
مینماییم.مرحومسیدکاظمیزدیدراین
)972کهدرذیلبهنظراتآنانمختصراًاشاره 
زمینهمینویسد «:فقهادرجوازضماناعیانمضمونهمانندغصب،مقبوضبهعقدفاسدو

هااختالفنمودهاند.عدهایقائلبهجوازوعدهایقائلبهعدمجوازشدهاندوقول

ماننداین
بهجوازقویتراست»(طباطبائییزدی1410،ق،ج.)776 ،2
شیخطوسی در مورد حکم ضمان اعیان مضمونه میفرماید :در مورد ضمان اعیان
مضمونه،مانندمالمغصوبیکهدرتصرفغاصباست؛چنانچهشرطضماننسبتبهآن
اموالشود،آیاایننوعضمانصحیحاستیانه؟دووجهرابیاننمودهاست:وجهاولاین
استکهضماناعیانمضمونهصحیحاستووجهدوماینکهایننوعضمان،ضمانما لم-
یجببودهوباطلاست.ایشانصحتضماناعیانمضمونهراترجیحدادهومیگویداین

نوعضمانصحیحاست(شیخطوسی،بیتا،ج.)926 ،2
حلیدرموردصحتضماناعیانمضمونهمیفرماید«:ضمانتکردنآنهامورد

محقق
تردیداست،ولیبهاقتضایعموماتمیتوانبهجوازاعیانمضمونهحکمنمود»(محقق-

حلی1411،ق،ج.)30 ،2

ضماناز اعیانمضمونه11/
ادریسمیگوید«:درصورتیکهشرطضماننسبتبهاعیانمضمونهشود،ماننداین-

ابن
که مال مغصوبه در دست غاصب و عین عاریه در دست مییر شرط شود ،میتوان گفت
هادراصلبهحکمقانونشرعمضموناندوضمانعین

چنینضمانیصحیحاست؛زیرااین
مضمونه صحیح است» (ابنادریس1410 ،ق .)73  ،جمیی دیگر آن را خالی از اشکال
لهمیتواندهمازمضمونعنه

ندانستهومیگویند«:درصورتتحققچنینضمانی،مضمون
مطالبهکندوهمازضامن.بهاینمیناکهظاهراًچنینضمانیبرخالفاجماعفقیهانکه
ضمان را نقل میدانند ،موجب ضم ذمهی ضامن به مضمونعنه میشود» (عالمهحلی،
1911ق،ج.)32 ،2
ایراصحیحمیدانندکه

درمیانفقهایاهلسنتپیروانحنفیضماناعیانمضمونه
ضامندرعقدضماناینطورتیهدکن دکههرگاهعینمالتلفشودمثلیاقیمتآنرابه
مالک بدهد و گفته اند :اشکالی در صحت این نوع از عقد ضمان نیست ،زیرا سبب تیهد
مضمون عنهقبلازعقدضمانوجودداشتهوآنسببهمانتصرفغیرقانونیمضمونعنه
درمالغیراست(ابنتیمیه،بیتا،ج.)954 ،9
ریکیازدوقولشضماناعیانمضمونهراصحیحدانستهاستومیگوید:قول

شافیید
مشهوردرفقهبرصحتضماناعیانمضمونهمیباشدومقننمادلیلینداردکهبااینقول

مشهورکهموافقآزادیارادهدرقراردادهانیزهستمخالفتکند(.ابنقدامه1405 ،ق،ج،4
.)414
درمقابلنظریهیجوازفقیهانیهستندکهقائلبهعدمجوازشدهاندوآنرامصداقیاز
یجبمیدانند(خمینی1404،ق،ج .)26 ،2عدهایازقائلینبهبطالندر

ضمانما لم
توجیهنظرخودمیگویند«:تیهدمتصرفدرایناموالناظربهردعیناستنهحالثابت

درذمه.ازطرفیاینتیهدکهدرشماراحکامتکلیفیمربوطبهغصباستقابلانتقالبه
ذمهی ضامن نیست» (بجنوردی1913 ،ق ،ج ،6صص31ر .)100جمیی نیز آن را نافذ
دانندودینمربوطبهردمالمیینرانیزبرایصحتضمانکافیمیدانند (جیفری


می
لنگرودی1972،ش،صص243و.)250
تواعالممیدارد«:چنینتیهدیرانبایدجزءعقدضمان

قانونمدنیدراینبارهساکتاس
شمرد.ولیدرنفوذآنهمنبایدتردیدکرد.بههمینجهتنیزبایدپذیرفتکهدرچنین
قراردادیتیهدمتصرفبهضامنانتقالنمییابد(کاتوزیان1912،ش.)111 ،

به نظر می رسد برای پاسخ به سؤال فوق باید بین دو حالت از هم تفکیک نمود :ضمان
نسبتبهردعینوضماننسبتبهمثلیاقیمت.
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1ـ1ـ ضمان نسبت به رد عین
چنان چهکسیتیهد بهردعینمضمونهداشتهباشد،ضمانتازویصحیحنیست.زیرا
عینیدریدمتیهدبودهورد عیننیزقائم بهویاستوضامننمیتواندآنرابرعهده
بگیرد؛چون عینخارجیقابلانتقالبهذمهیضامننیست.بنابراینضماننسبتبهرد
عینمضمونهباطلاستواگرعقدیمبنیبرضمانتمنیقدشودعقدضماننیست،بلکه
مشمولمادهی10ق.ممیباشد.
ضمانت از غاصب نمی توان کرد تا عین مال غصبی را به مالک آن رد کند یا خود مال
مغصوبهرا بهملکویبرگرداند؛زیرایکیازشرایطموردضماندینبودنمالاست؛یینی
به صورت کلی در ذمه قرار گرفته است ،در حالیکه در موضوع بحث دینی در ذمه قرار
نگرفتهاستبلکهعیندریدغاصباستوقابلیتانتقالبهذمهرانداردوتکلیفردنیز
برعهدهیخودغاصباست.بنابراینضمانتازغاصببرایردعینمغصوبهباطلاست.
1ـ2ـ ضمان نسبت به رد مثل یا قیمت
یغاصبقرارمیگیرد.صحت

درغصباگرمالمغصوبهتلفشود،مثلیاقیمتآنبرذمه
یغاصبقرارمیگیرد

ضماننسبتبهردمالیاقیمتمالمغصوبهکهبیدازتلفدرذمه
مورداختالفاست.
 برخی میتقدند این عقد ضمان صحیح نیست؛ زیرا هنگام عقد نه دین وجود دارد ونه
سببدین،زیراتیهدردمثلوقیمتزمانیپیشمیآیدکهمالمغصوبهتلفشدهباشدو

درهنگامعقدضمان،مالتلفنشدهاستودرآیندهنیزمیلومنیستتلفبشودیانه.پس
باتوجهبهاین کهیکیازشرایطموردضمانایناستکهدیندرحینوقوعضمانموجود
ویاسببآنوجودداشتهباشد،لذااینشرطوجودنداردواینضمانما لمیجببودهو
باطلاست(محققکرکی1411،ق،ج.)917 ،1
برخیدیگرنیزگفته اند؛درستاستکهدینایجادنشدهاستولیسببآنوجوددارد
گونهاستداللمیکنندکهبرایاینکهغاصبمسئولردمثلیاقیمتمالمغصوبه

واین
باشد،فراهمشدندوعاملضروریاست؛یکیاستیالبرمالغیربهنحوعدوانیودومتلف
مالمغصوبه.بهمحضتصرفعدوانیمالغیرتوسطغاصب،سببدینرابهوجودآورده
است؛یینیاستیالینامشروعبرمالغیر،سببدیناستویدغاصبضمانیاستچه
تیدیوتفریطبکندچهنکند.بنابرایندینیکهسببآنبهوجودآمدهباشد،میتواندمورد


ضماناز اعیانمضمونه19/
ضمانتقرارگیردوالبتهشرطتحققکاملدین،تلفمالمغصوبهاست(حسینیعاملی،
1331م ،ج .)970  ،5به عبارت دیگر زمانی ذمهی غاصب به حکم قانون و به محض
استیالیبرمالغیردرمقابلمالک،مسئولیتپیدامیکندکهدرصورتتلفمثلیاقیمت
رابهمالکردکند.همیندینمیلقکهذمهیغاصبرامشغولکردهکافیاستکهمورد
عقدضمانواقعشودوبهذمهیضامنمنتقلگردد.بدیهیاستکهذمهیضامننیزبه-
صورتمیلقومشروطمشغولخواهدشدوتازمانیکهمالمغصوبهتلفنشدهذمهبهنحو
متزلزلمشغولاست.

2ـ ادلهی بطالن ضمان اعیان مضمونه 
2ـ1ـ ضمان از اعیان مضمونه مصداق ضمان ما لمیجب
گروهیازفقهاضماناعیانمضمونهراصحیحنمیدانندوازآنجهتکهمصداقضمانما

یجبمحسوبمیشودبهبطالنآنحکمدادهاند(محققاردبیلی1412،ق،ج.)239 ،9

لم
ضمانمالم یجب،ضمانتازدینیاستکهسببآنایجادنشدهاستوچنینضمانیباطل
است.
دلیلعمدهایکهفقهابربطالنضمانمالمیجبدارند،ایناستکهبهتبییبودنعقد
ضماناستنادمینمایند.یکیازویژگیهایعقدضمانایناستکهبایدتیهدضامن،تابع

دینیباشدکهمدیوناصلیبرذمهداشتهاست.بهعبارتدیگرضمانوقتیقابلتحقق
استکهدرابتدامیاندونفررابطهیدینیوجودداشتهباشدکهدراینوضییتشخص
یعقدضمانتیهدبدهکاررابرعهدهمیگیرد،بنابرایناگرقبالًدینیوجود

ثالثیبهواسطه
نداشتهباشدطبییینیستکهشخصثالثیآنراتیهدکندزیراضمانتابعدینوفرعبر
آناست.بدیهیاستوقتیکهاصل،یینیدینموجودنباشدفرعیینیضمانهمقابل
تحققنخواهدبود.درضماناعیانمضمونهمانندغصبیامقبوضبهسومو...اگرشخص
ثالثیمثلیاقیمتمالغصبشدهراازطرفغاصبضمانتکند،درحالیکهعینمال
موجودبوده،اینازمصادیقضمانمالمیجبمحسوبشدهوباطلاستزیرادرچنین
فرضیهنگامضمان،ذمهغاصببهمثلیاقیمتمشغولنبودهوتنهازمانیدینبهذمهی
اوخواهدآمدکهمالتلفگردد.
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2ـ1ـ1ـ نقد دلیل
ایندلیلباتوجیحاتیموردنقدقرارگرفتهاست:
اولرضمانمالمیجبباطلنیست؛زیراسیرهوبنایعقالنهتنهاضمانمالمیجبرا
میانافرادانجاممیشودطرفینیایکی

باطلنمیدانند،بلکهامروزهدربیشترمیامالتیکه

ازآنهادیونآیندهراتیهدمیکنند،بدونآنکهکوچکترینتردیدیدرصحتآنراه
دهند .اجماع هم بر نادرستی آن وجود ندارد؛ زیرا در مواردی فقها ضمان ما لمیجب را
درستدانستهاند،مانندضمانمالالجیالهقبلازعملوضمانعهدهنسبتبهدرکمبیع.
دربرخیمواردنیزمانندضماناعیانمضمونه،فقهااختالفنظردارند.بنابرایناتفاقفقها
یجبحاصلنمیشود(طباطبائیحکیم1404،ق،ج.)947 ،19

برنادرستیضمانمالم
فقهاهمچنینبرصحتضمانعهدهتصریحکردهاند،درحالیکهضمانعهدهاحتمالیاست
نهیقینی.فرضاینستکهاگرمبیعملکغیربایعدرآمدضامنعهدهداردرکآناست؛
زیرااگرمیاملهصحیحباشدومبیعازآنِبایعباشد،ضماننسبتبهمشتریبیمورداست.
ضمانعهدههممصداقضمانمالمیجباستوهمضمانتیلیقی.درعینحالفقهاآنرا
میدانند.
صحیح 
روصفتبییبودنبرایعقدضمانازبابتغلیبمیباشد.ازآنجاکهعموماًضمان

دوم
تیهدبرپرداختدینفیلیبدهکاراست،بهتبییبودنموصوفشدهاستواینبهمینای
عدمصحتضمانمقدمبردیننخواهدبود.
یحنمیدانندبهصحتضمانازمنافع

سومرفقهاییکهضمانتازاعیانمضمونهراصح
وعملاجیرحکم کردهاند(خمینی1404،ق،ج .)25 ،2در ضمانعقداجاره،شخص
ثالثمی توانداجارهبهاییراکهمستاجرمتیهداستبپردازد،ضمانتکندیاعملیراکه
اجیرملتزمبهانجامآناست،برعهدهگیرد.درحالیکهدراینمواردهنوزچیزیبهذمهی
مستاجرثابتنشدهاستتاضامنآنراضمانتکند؛زیراحینالیقدمنافعتحققنیافتهوبه

تدری قابلتحققاست.حکمبهصحتچنینضمانیفقطبهاعتبارتیهدآیندهیمستاجر
خواهدبودو همینامرموجبگردیدهاستکه برخیازفقهااعتبارشرطثبوتدینبر
ذمهیمضمونهعنهرابافروعمباحثمربوطبهضماندرتیارضبدانند(طباطبائییزدی،
)؛بهگونهایکهیابایدآنهارااستثناییبرقاعدهدانستیا گفته

1410ق ،ج513 ،2
شودکهشرطمذکورازاینجهتقابلطرحاستکهعقدضمانغالباًهنگامیواقعمیشود
کهدیندرذمهیمضمونعنهثابتشدهباشد،نهاینکهقیدمزبورشرطصحتضمانباشد
(همان1404،ق،ج.)264 ،19

ضماناز اعیانمضمونه15/
چهارمر برخی از فقها ضمان از اعیان مضمونه را صحیح میدانند (محققاردبیلی،
1412ق،ج) 239 ،9وهمیناندازهقولبهصحتضماناعیانمضمونهحتیازسوی
یجبمیکند.

جمییازفقها،داللتبردرستیضمانمالم
2ـ2ـ منافات ضمانت اعیان مضمونه با ناقلبودن عقد ضمان
استدالل کسانی که ضمان از اعیان مضمونه را صحیح نمیدانند میتقدند وقتی حقیقت
ضمانرانقلذمهیمضمونعنهبهضامندانستیموبهموجبآنبهبرائتذمهیمضمون-
عنهحکمکردیم،یقیناًچنینفیلوانفیاالتیدرضمانازاعیانمضمونهاتفاقنمیافتد؛
زیراهمهیفقهابرعدمبرائتذمهیمضمونعنهدرچنینضمانیاجماعدارند.بهاینمینا
کهاگرشخصثالثیازغاصبضمانتنماید،مضمونلههمچنانحقداردبهغاصبیینی
مضمونعنهرجوعکندو عینراازاومطالبهنماید.درمقبوضبهعقد فاسد همپساز
ضمان،مالکمی تواندبهقابضرجوعکردهوعینمالراازاوبخواهد.شایدبههمینجهت

کهچنینضمانیراصحیحمیداندولیذمهیمضمون-

استکهعالمهدرتذکرهبهرغماین
بهاورامحفوظمیداند(عالمهحلی1911،ق،

عنهرابریندانستهوحقرجوعمضمونله
ج.)32 ،2چنینحکمیبااجماعفقهابرناقلبودنضمانمنافاتدارد.پساگرضمانرا
صحیحبدانیمیابایدحقرجوعبهمضمونعنهازبینبرودکهبااجماعفقهامخالفداردیا
قائلبهضمذمهبهذمهشویمکهتالیفاسدچنینقولی نیزمخالفتبااجماعخواهدبود.
ایجزحکمبهبطالنضمانازاعیانمضمونهباقینمیماند.


بنابراینچاره
اگرهمگفتهشودکهمرادازضماناعیانمضمونهایناستکهضامنتیهدکردهاستدر
صورتتلفعینمثلیاقیمتآنرابپردازد(محققحلی1411،ق،ج)33 ،2؛چنین
قولیبادواشکالروبرواست:
اولرموجبتیلیقدرضمانخواهدبودکهبطالنآنروشناست.
دومرچنینضمانیمصداقضمانمالمیجباست ،زیرادرهنگامضمانفرضبراین
استکهعینمالموجوداستومثالًغاصبتیهدبهردآنراداردوزمانیذمهیویبه
قیمتمشغولمی شودکهعینتلفگردد.بنابراینضمانقبلازتلفبه

پرداختمثلیا 
منزلهضمانمالمیجباستکهنسبتبهبطالنآناجماعوجوددارد.
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2ـ2ـ1ـ نقد دلیل
گویند:تفاوتینمیکندمقصوداز


دانندمی

کسانیکهضمانازاعیانمضمونهراصحیحمی
چنینضمانی  التزامبهردعینودرصورتتلف،التزامبهردمثلیاقیمتآنباشدیااز
همانابتدا،التزامبهردعینودرصورتفرضتلفباشد.مقصودهرچهباشدچنینضمانی
راشاملمیشودودرپاسخبه

صحتدارد؛زیراعموم«الزعیمغارم»و«اوفوبالیقود»آن
استدالل مخالفین میگویند :اگر هم بپذیریم که این نوع ضمان با ناقل بودن ضمان
سازگاری ندارد ،حداقل این است که بگوییم این چنین ضمانتی صحیح است ،ولی تحت
عنوانضمانمصطلحنمیگنجد ودرخصو مالمیجببودن ضماناعیانمضمونه هم
میتوانگفتکهپسازشمولاطالقاتادلهنسبتبهآن،مانییازصحتآنوجودندارد.

2ـ3ـ عدم شمول ادلهی صحت
درردنظریه یصحتضماناعیانمضمونهگفتهشدهاستروایتیکهازپیامبر( )نقل
،اینازروایاتواخبارمانیست؛بنابراینمیتبروصحیحنمیباشد

شدهاست«الزعیمغارم»
وعموموفایبهعقدنیزباتوجهبهاعتقادمادرضمان،یینینقلذمهبهذمه،ضماناعیانرا
یغاصبقرارنمیگیرد«واوفوابالیقود»نیزتنهانقلذمه-

دربرنمیگیرد.زیراعیندرذمه

ذمهراشاملمی شود.اگرعموموفایبهعهدرادراعیانمضمونهبپذیریم،بایدقائلبه

به
ضمذمهبهذمهشویمکهاینمغایربااعتقادفقهایماست(نجفی1412،ق،ج.)140 ،26
2ـ3ـ1ـ نقددلیل
استداللفوقبهدالیلزیرموردپذیرشقرارنگرفتهاست:
اولرمفادروایت«الزعیمغارم»ازناحیهیبیضیآیاتنظیر«ولمنجاءبهحملبییروانا
جیالهایکهبراییابندهی
تأکیدمیشود.بااینتقریبکهدرآیهیشریفه،مال 

بهزعیم»
پیمانه یشاهمیینشدهاست،کهیکبارشترباشدازطرفمنادیتضمینشدهاستو
یجاعلالزموثابتمیشودو

خودواضحاستکهمالالجیالهبیدازاتمامعملبرعهده
ضمان آن از طرف ضامن قطیاً محذوری نداشته و از مصادیق ضمان ما لمیجب محسوب
یشود.ولیقبلازعمل،ضمانمالالجیالهازمصادیقضمانمالمیجباست.برخیاز
نم 
فقهادراینموردگفتهاند«:یصحضمانمالالجیالهاذافیلماشرطجیاله»کهنبایدصحت

ضمانبیدازعملباشد؛چوندراینصورتقطیاًضمانصحیحبودهونیازیبهاستداللبه

ضماناز اعیانمضمونه17/
رتایناستکهضامنمیتواندمال-

آیهی،72سورهییوسفنیست.بنابراینمقصودازعبا
الجیالهرابرایعاملتضمینکندکهدرصورتیکهعاملعملراکاملانجامدهد،بیداز
انجام عمل مال متیلق به عامل ،به ذمهی ضامن بوده و ضامن ملتزم به آن خواهد بود
(شیخطوسی1412،ق،ج.)693 ،1
دومر «الزعیم غارم» در منابع ما نیز آورده شده است (ابنجمهور 1409 ،ق  ،ج،2
252؛نوری1412،ق،ج.)413 ،2
سومر مفاد روایت مذکور ،مفاد بنای عقالست و سیرهی عقال نه تنها ضمان از اعیان
مضمونه را باطل نمیداند ،بلکه امروزه تقریباً در بیشتر قراردادها و میامالتی که میان
طرفینواقعمیشوددیونآیندهراتیهدکردهاست،بدونآنکهدرصحتآنتردیدیبه

خودراهدهند.اگربگوییمچنینمیامالتیمصداقمیامالتغرریهستندومیاملهیغرری
همباطلاست،میگوییمدرفرضیکهقائلبهبطالنچنینمیاملهایشویممنظورازآن
غرروضرریاستکهعقالبهآناقدامنمیکنند.پسبهطورخالصهسیرهوروشعقالیی

کهموردقبولشارعبودهوازآنمنعنکرده،میتواندمهرتاییدیبرصحتضماناعیان

مضمونهباشد.
میباشدوعموماتواطالقات
چهارمرضماناعیانمضمونهمشمولعموم«اوفوابالیقود» 
ادلهیمانند«اوفوابالیقود»یا«المومنونعندشروطهم»وغیرهکهدرصحتتمامعقود
عمومیتدارندوشاملهرعقدیمیشوند،انشایتیهدآیندهرانیزدربرخواهدگرفت.این

امربیانگرایناستکهادله یمذکورهیچتخصیصینخوردهوبرعمومخودباقیهستندو
یعموممیشود.

«ال»در«الیقود»جمعمحلّیاستکهازآنافاده
پنجمرنظریهینقلذمهبهذمهبهفرضتمامبودنآناختصا بهضماندیوندارد؛زیرا
مسئولیتمتصرفغیرقانونیازقواعدآمرهبودهوقابلاسقاطنیست.پسناگزیربایدمیتقد
بهضمذمهبهذمهشویم.لذااگردرضماناعیانمیتقدبهضمذمهبهذمهشویم،اشکالیایجاد
نمیشود.
3ـ ادلهی صحت ضمان اعیان مضمونه
عالوه بر مطالبی که گفته شد ،دالیلی وجود دارد که مؤید صحت ضمان اعیان مضمونه
هااشارهمیشود:

میباشندکهدرزیربهآن
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3ـ1ـ اطالقات و عمومات ادله
اطالقاتوعموماتادلهی ازقبیل«:اوفوابالیقود»«،المؤمنونعندشروطهم»و«الزعیم
میگیرند،انشایتیهد
غارم»کهدرصحتکلیهیعقودعمومیتدارندوهرعقدیرادربر 
آیندهرادربرخواهندگرفت؛زیرا«الیقود»جمعمحلیبهالفوالماستوازآنعمومیت
افادهمیشود.

اگر گفته شود ر وایاتی که بر صحت ضمان اعیان مضمونه بیان شده ،همگی داللت بر
ضماندیونداشتهودلیلشرعیکهبرعمومیتصحتضمان کهشاملضمانعینباشد
نیزوجود ندارند؛درپاسخبهایناشکالگفتهمیشود:ضمانامریعرفیاستوآنچهکه
مالکصحتعقدضماناست،عرفیوعقالییبودنآناستودرصحتعقدضمانکافی
استکهدلیلیبرمنعدراینخصو ازشارعنرسیدهباشد.
3ـ2ـ تصحیح ضمان ما لمیجب
دالیلیبراینادعااقامهشدهاست:
اولر اجماع مهمترین دلیلی است که برای بطالن ضمان ما لمیجب ارائه شده است.
ومنابعفقهمیباشدوشایدهمبرپایهیهمیناجماع

اجماعیکیازادلهیاستنباطاحکام
استکههیچفقیهیآنراموردنقدقرارندادهوحقوقدانانآنراپذیرفتهیابهندرتباآن
مخالفتکردهاند.

البتهاجماع،دلیلقطییبربطالنضمانمالمیجبنیست.بهطوریکهبرخیازفقهابه
صراحتاظهارمیدارندکهبربطالنضمانمالمیجبنهنصیونهاجماعیوجوددارد.زیرا

فقهادربرخیمواردونمونههابهصحتضمانحکمکردهاندودربرخیدیگربهبطالنآن
حکمشدهاست(طباطبائییزدی1410،ق،ج.)605 ،2عالوهبرایندرحقوقاسالمی
عقدیبنامضمانجریرهوجودداردکهبراساسآنیکیازطرفینعقد،مسؤلیتجنایاتیرا
دهدومستلزمدیهاستمیپذیرد،مشروطبراینکهازاوارثببرد.

کهطرفمقابلانجاممی
کهضامن،تیهدیراانشامینمایدودینیرابرعهدهمیگیردکهنهتنهادرزمان

بهرغماین
عقدبهذمهنیامدهوسببآنوجودندارد،حتیممکناستهرگزتحققپیدانکند.همه
یجبمیکند.

فقهاآنراصحیحمیدانندوایناجماعفقهاداللتبرصحتضمانمالم

هدراینموردمیتوانبیاننمود؛مبنیبر

دومرسیرهوبنایعقال ،دلیلدیگریاستک
یاافرادحاصلمیشودطرفینو

اینکهدربیشترمیامالتوقراردادهاییکهبینطرفینو 

ضماناز اعیانمضمونه13/
یایکیازآنهادیونآیندهراتیهدکردهبدون آنکهدرصحتآنکمترینتردیدبهخود
راهدهند.اینسیرهموردتأیید شارعهمبودهوازآنمنعنکردهاستواینتأییدیبر
صحتضمانمالمیجباست.
نتیجه
با بررسی نظرات مختلف فقها و نیز ادلهی موافقین و مخالفین در زمینهی ضمان اعیان
مضمونهبهایننتیجهمیرسیمکهضمانازاعیانمضمونهصحیحمیباشد.همانگونهکهاز

کلماتقائلینبهصحتعقدضماننسبتبهاعیانمضمونهاستفادهمیشود،دلیلبرصحت

اعیانمضمونهعمومادلهی«الزعیمغارم»وآیهیشریفهی«افوابالیقود»است.
ازطرفیادله یمانیینازصحتتمامنیست؛زیراضماناعیانمضمونهراازقبیلضمان
مالمیجبدانسته اندومابهاستنادفقهادرموردصحیحبودنضماناعیانمضمونهاشاره
نمودهوثابتکردیمکههمینقولبهصحتگرچهازطرفجمییازفقهاارائهشده،خود
دلیلیبرصحتضمانمالمیجباست .ازطرفیسیرهیبنایعقال،ضمانمالمیجبرا
صحیحدانستهوهمینسیرهکهموردتأییدشارعبودهوازآنمنعنکردهمیتوانددلیلی

باشدبرتأییدودرستیضمانمالمیجبیاالزمهیضماناعیانمضمونه،قائلشدنبهضم
ذمهدرضماناستواینقولخالفدیدگاهامامیهدرضمانمیباشد.همانطورکه

ذمهبه
قبالًذکرشداینهاهیچکداماعتباریندارندوآنچهمالکصحتضماندراعیانمضمونه
است،صدقعرفیضمانوشمولادله یضماننسبتبهاینمورداستوبنابهعقیدهی
محققانازفقها ضماناعیانمضمونهبهلحاظصغرویوکبرویتماماست.بنابراینچنان-
چهشخصیمالیرابهعاریهبدهدوازمستییرضمانبخواهدتادرصورتبروزتیدیو
تفریطواثباتآنضمان،ازعهده یخسارتمییربرآیداینعقدضمانبینمییروضامن
صحیحاست.
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