اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه
چکیده
تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا مواجه شوند ،و زیان طرف
مقابل را پی داشته باشند .نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی
از آنها رابطة مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است .در مورد این
رابطه ،برخی قائل به تعدد این مسئولیتاند و برخی نظریة وحدت مسئولیت را برگزیدهاند.
هدف اصلی این مقاله ،بررسی رابطة ضمان قهری و قراردادی در نظریة فقهی مرسوم ،و
اثبات اصالت ضمان قهری است .به عنوان یکی از نتایج این بحث ،دلیل عدم پذیرش
خسارت عدم النفع ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقهی نیز بررسی میگردد .به نظر
میرسد که عمدهترین دلیل این عدم پذیرش ،اندیشة ضمان و مفهوم مال است .اندیشة
ضمان به عنوان یک حکم وضعی ،بر سراسر حوزههای فقه از جمله قراردادها سایه افکنده
است .بر اساس نظریة مشهور ،نقض تعهد قراردادی هرچند از لحاظ تکلیفی حرام است ،اما
ضمان ناقض تا جایی قابل پذیرش است که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد .در نتیجه،
اگر اسباب و شرائط ضمان قهری فراهم نباشد ،نقض قرارداد فی نفسه موجب ضمان ناقض
نیست.
واژگان کلیدی :ضمان ،خسارت ،مسئولیت مدنی ،مسئولیت قراردادی ،فقه
 )1مقدمه
عقود عهدی به طور معمول متضمن یک یا چند تکلیف مستقیم برای طرفین عقد یا یکی
از آنها است ،مثالً عقد کفالت ،کفیل را ملزم به احضار مکفول می سازد .عقود تملیکی نیز
تعهدات باواسطهای بر یک یا دو طرف قرارداد وضع میکنند .به عنوان مثال ،در اثر عقد
بیع ،بایع مکلف به تسلیم مبیع و مشتری مکلف به پرداخت ثمن است .اما در عمل بسیاری
از قراردادها به مرحلة اجرا نمیرسند یا با تأخیر مواجه میشوند ،و به این ترتیب مسئولیت
ناشی از نقض تعهدات قراردادی مطرح میگردد.
این که مسئولیت ناشی از قرارداد از لحاظ اموری مانند مبنا ،قلمرو و بار اثبات با مسئولیت
غیرقراردادی یکسان است یا نه ،و به طور کلی ،رابطة مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری
مورد بحث و گفتگو است .تبیین رابطة این دو نوع مسئولیت از سابقهای طوالنی در
کشورهای غربی برخوردار است) .(See: Tunc, 1983, 20-29در تأیید این سخن،
کافی است به سخن پروفسور آندره تنک در دائره المعارف حقوق تطبیقی بسنده شود که
میگوید :حجم کتب و مقاالتی که در بارة تفکیک مسئولیت قهری از قراردادی نوشته شده
آنقدر زیاد است که شخص ممکن است تردید کند که آیا اختصاص دادن مطلبی مفصل به
این بحث عاقالنه است یا نه؟ (.)bide, 20, n34
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ادبیات مربوط به این در بحث حقوق کشورمان نوپا است اما با این حال ،تحقیقات نسبت ًا
عمیقی در این باره صورت گرفته است (از جمله ،کاتوزیان621-601 ،6831 ،؛ وحدتی
شبیری .)666 ،6831 ،بر اساس نظریة سنتی در حقوق کشورهای اروپایی و خصوصاً
فرانسه ،اصلِ تفکیک بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری امری مسلم و بدیهی بود.
اما از اواخر قرن نوزدهم ،نظریة تفکیک مورد انتقاد واقع شد و نظریة وحدت مسئولیت
قراردادی و قهری مورد پذیرش بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت (هاشمی81 ،6831 ،؛
وحدتی شبیری ،همان .)642 ،بر هر یک از این دو نظریه ،آثار متعددی مترتب میشود که
از مهمترینِ آنها ،تأثیر هر یک از آن دو در قلمرو مسئولیت است (نک :وحدتی شبیری،
همان.)283 ،
 )2نظریات راجع به رابطة ضمان قهری و قراردادی
نظریات راجع به مبنای مسئولیت مدنیِ متخلف از اجرای تعهد را میتوان به دو دسته
تقسیم کرد (وحدتی شبیری:)611 ،6833 ،
الف) اختالف مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری .در بین طرفداران این نظر دو رویکرد
مختلف به چشم میخورد:
 برخی از نظامهای حقوقی مانند فرانسه ،مسئولیت قراردادی را اصل تلقی میکنند.براساس نظریة اصل بودن مسئولیت قراردادی ،ارادة طرفین تأثیری در پیدایش مسئولیت
ندارد ،به این معنا که حتی اگر ثابت شود که دو طرف هیچ تصمیمی در بارة مسئولیت و
میزان نداشتهاند باز هم متخلف از اجرای تعهد ضامن خسارات و منافع خواهد بود .البته
قلمرو مسولیت تا حدّی است که وضعیت زیاندیده به حالت قبل از انعقاد قرارداد بازگردد
(وحدتی شبیری.)631-632 ،6833 ،
 بالعکس ،برخی از نظامها مانند نظام حقوقی ایران مسئولیت قراردادی را استثناءمیدانند .طبق این نظریه ،تعهد قراردادی در صورتی موجب مسئولیت است که شرط
صریح یا ضمنی (عرفی یا قانونی) در مورد جبران خسارت وجود داشته باشد .در صورت
عدم وجود چنین شرطی ،متخلف از اجرای قرارداد را نمیتوان ضامن خسارات طرف دیگر
دانست .طرفین نه تنها میتوانند در مورد کاهش یا افزایش مسئولیت تصمیم بگیرند ،بلکه
میتوانند با شرط صریح ،ضمان متخلف را نادیده بگیرند .قواعد مربوط به ضمان قهری را
نمیتوان در مورد خسارت ناشی از تخلف از اجرای قرارداد به کار بست زیرا ضمان قهری در
قانون مدنی ایران منحصر به از بین رفتن مال است؛ در حالی که خسارت ناشی از تخلف
قراردادی معموالً مصداق عدم النفع است و نمیتوان با استناد به قواعد ضمان قهری آن را
مطالبه کرد (وحدتی شبیری.)631 -631 ،6833 ،
ب) وحدت مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری .بر اساس این نظریه ،نظام مسئولیت
قراردادی تفاوت ماهوی با نظام مسئولیت قهری ندارد :هر دو نوع مسئولیت از مبنای
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واحدی برخوردارند ،و از این رو ،میتوان قواعد هر یک از این دو نوع مسئولیت را به دیگری
سرایت داد (وحدتی شبیری 631 ،6833 ،و .)631
برخی از محققان نظریة تعدد مبنای مسئولیت را با مبانی فقهی سازگارتر دانستهاند ،با این
توضیح که مسئولیت قراردادی مبتنی بر ارادة طرفین و مسئولیت قهری مبتنی بر حکم
قانونگزار است (وحدتی شبیری .)206 ،6833 ،این نظریه در واقع مسئولیت قراردادی را با
یک حکم ثانوی یعنی شرط ضمن عقد توجیه میکند و در مقام عمل میتواند کارآمد باشد
اما بحث در این است که حکم اولیِ مسئولیت قراردادی در فقه چیست.
به نظر میرسد اگر قرار باشد که نظریة مشهور فقهای امامیه را در قالب دستهبندی باال
بیان کرد ،باید آنان را طرفدار نظریة وحدت مسئولیت دانست .اما مدعای این تحقیق این
است که با توجه به مباحث ضمان قهری و نیز اصول و قواعد مختلف حاکم بر قراردادها
باید از اصالت و تقدم ضمان قهری در فقه امامیه سخن گفت .اندیشة ضمان در فقه امامیه
اندیشة مسلّطی است که در حوزههای مختلف اعم از قراردادی و غیرقراردادی حکومت
دارد .از لحاظ فقه امامیه 6،در روابط اشخاص با یکدیگر ،اصل بر ضمان قهری است و از این
اصل تنها در صورت وجود قرارداد صحیح میتوان خارج شد.
باید افزود که این تحقیق بیشتر جنبة تبیینی دارد .جنبة تبیینی این نظریه در مباحثی
مانند چرایی عدم پذیرش خسارت ناشی از نقض قرارداد آشکار میشود .اما در عین حال،
نظریة اصالت ضمان قهری میتواند ثمرات کاربردی نیز داشته باشد .یکی از فوائد کاربردی
آن به بحث زیانهای وارد به اشخاص ثالث در نتیجة استفاده از کاال مربوط میشود .در این
گونه موارد ،ثالث میتواند ،صرف نظر از وجود یا عدم وجود رابطة قراردادی ،و با استناد به
قواعد ضمان قهری ،زیان وارد به خود را از فروشنده یا تولیدکننده مطالبه کند.
 )3مفهوم و قلمرو ضمان از دیدگاه فقهی
در فقه امامیه ضمان دارای مفهوم بسیار گستردهای است که نه تنها بر روابط
مالیـاجتماعی بلکه حتی بر تکالیف مالیـعبادی انسان نیز سایه افکنده است .به عنوان
شاهد این مدعا ،ابتدا به مفهوم ضمان و سپس قلمرو آن در فقه اشاره میشود:
الف) مفهوم ضمان .به نظر برخی از فقها ،ضمان به معنای بودن چیزی در ضمن چیز
دیگری است ،و هرگاه به شخص نسبت داده شود به معنای داخل بودن چیزی در عهدة
شخص است .این معنا به دو صورت تحقق مییابد )6 :توسط خود شخص و در قالب اقسام
عقد ضمان (از جمله ،ضمان نفس یا کفالت که در آن ضامن ،متعهد به احضار میشود) و
نیز در مطلق معاوضات که در آنها ،طرفین قرارداد متعهد به گرفتن مال در برابر بدل
میشوند .از این صورت به ضمان معاوضی تعبیر میشود )2 .توسط شرع یا عرف مانند

تقیید نظریة اصالت ضمان قهری به فقه شیعه به این معنا نیست که در فقه اهل سنت وضعیت متفاوتی حاکم است بلکه صرف ًا برای
حتدید قلمرو موضوع مقالة حاضر است.
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ضمانهای شرعی و عرفی که در این موارد شرع یا عرف مالِ تصرف یا تلف شده را در عهدة
شخص میدانند( .اصفهانی)803 801 ،6 ،6461 ،
از سخن فقهای دیگر نیز استفاده میشود که ضمان در واقع به معنای جبران خسارت
است ،و جبران خسارت گاه با پرداخت بدل قراردادی انجام میشود و گاه با پرداخت بدل
واقعی یعنی مثل یا قیمت 2.به تعبیر دیگر ،اصلِ لزوم جبران خسارت در خود مفهوم ضمان
نهفته است و نقش معامله در تعیین میزان خسارت ظاهر میشود؛ به این معنا که در
صورت ،وجود قرارداد صحیح ،میزان خسارت را خود طرفین تعیین میکنند و در صورت
عدم وجود قرارداد صحیح ،میزان خسارت ،بدل واقعی است 8.برخی از فقها از این هم
پیشتر رفته و گفتهاند :ضمان در همة موارد به معنای پرداخت بدل واقعی است ،جز این که
در عقود صحیح شارع دامنة آن را توسعه داده تا بدل تعیین شده توسط متعاقدین را
دربرگیرد4.
ب) قلمرو ضمان .مرحوم میرفتاح پس از شمارش اسباب متداول ضمان یعنی ید ،اتالف،
غرور ،تعدی و تفریط ،تلف قبل از قبض ،و مقبوض به عقد فاسد (مراغی-461 ،2 ،6463 ،
 ،)411سه سبب دیگر برای ضمان به شرح زیر برمیشمارد:
 )6ضمان ناشی از خود شرع .یعنی تکالیف مالی ،مانند زکات (بدن و مال) ،خمس ،التزامات
ارادی ناشی از نذر ،عهد ،و قسم ،غرامتهای ناشی از کفارههای مالی از قبیل کفارة حج،
روزه ،آمیزش ،قتل ،ظهار ،ایالء ،و نیز نفقة همسر و خویشاوندان ،ضمان عاقله نسبت به دیه
و امثال آن.
 )2ضمان ناشی از یکی از اسباب معاوضی مانند بیع و صلح و اجاره و امثال آن ،در صورتی
که [عوضین یا یکی از آنها] در ذمه قرار داده شود.
 )8ضمان ناشی از عقد ضمان ،یعنی تعهد ،که خود سه قسم دارد :الف) ضمان یا به عهده
گرفتن مالی که در ذمة شخصی دیگر قرار دارد [ضمان عقدی مصطلح] ،ب) تعهد به مال
به واسطة تعهد به نفس (کفالت) ،ج) تعهد به امری غیر از دو مورد فوق ،که به آن «ضمان
ما لم یجب» گفته میشود ،و خود صورتهای و اقسام گوناگونی دارد (مراغی،2 ،6463 ،
.)412-413

انصاري :181 182 ،3 ،1111 ،و املراد بالضمان يف اجلملتني :هو كون درك املضمون ،عليه ،مبعىن كون خسارته و دركه يف ماله
األصلي ،فإذا تلف وقع نقصان فيه ،لوجوب تداركه منه  ...ثم تداركه من ماله ،تارة يكون بأداء عوضه اجلعلي الذي تراضى هو و
املالك على كونه عوضا و أمضاه الشارع ،كما يف املضمون بسبب العقد الصحيح .وأخرى بأداء عوضه الواقعي و هو املثل أو القيمة
و إن مل يرتاضيا عليه ...
جزائری :22 ،3 ،1111 ،للضمان يف مجيع موارده مفهوما وحدانيا ،و هو التدارك مبال الضامن ،إ ّال ّأن االختالف يكون فيما يتدارك به،
جعلي  .....همان :12 ،و الوجه يف جامعية الضمان بهذا املعىن هوّ :أن خسارة تلف املال تكون
إذ هو تارة بدل واقعي ،و أخرى بدل
ّ
املسمى كما يف العقد الصحيح ،أم بدفع البدل الواقعي كما يف غريه.
على عهدة الضامن ،سواء أ كانت اخلسارة بدفع البدل ّ
الضمان يف كال املوضعني قد استعمل يف معىن واحد و هو لزوم أداء املقابل ،و
مما ذكرنا ّأن ّ
جزائری ،همان :202 ،2 ،فقد ظهر ّ
الصحيح ّأّنا هو املقابل للمال املأخوذ و املساوي له أيضا بواسطة إمضاء
ألن البدل
ّإّنا االختالف يف املصداق ّ
املسمى يف العقد ّ
ّ
الضمان ّإّنا استعمل يف لزوم أداء البدل الواقعي و
بدليته و تنزيله منزلة البدل الواقعي؛ و إن شئت قلت ّإن ّ
ّالشارع بناء املتعاقدين على ّ
الص ّحة و اإلمضاء دائرة البدل الواقعي.
وسع ّالشارع بأدلّة ّ
قد ّ
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مفهوم و اسباب ضمان در سخن مرحوم مراغی 1یادآور مفهوم و اسباب تعهد در علم حقوق
است ،و با توجه به سخن ایشان ،اگر گفته شود که تنظیم روابط مالی در فقه امامیه مبتنی
بر مفهوم ضمان است ،سخنی دور از واقعیت نیست.
با توجه به سخن یکی از محققان ،اقسام ضمان در فقه را میتوان به صورت زیر خالصه
کرد:
 )6ضمان جعلی یا ضمان مسمّی .در این نوع ضمان ،ضامن تعهد به پرداخت مال معینی به
طور مستقیم یا غیرمستقیم میکند .بنابراین ،ضمان جعلی بر دو قسم است:
الف) تعهد به پرداخت مال به طور مستقیم ،که عقد ضمان است،
ب) تعهد به پرداخت مال به طور غیرمستقیم ،که در عقودی مانند بیع و اجاره صورت
میگیرد1.
تحقق ضمان جعلی منوط به احراز دو شرط است :وجود قرارداد صحیح ،و تعیین
مضمونٌبه .اگر یکی از این دو شرط وجود نداشته باشد ،ضمان جعلی به ضمان واقعی
تبدیل میشود.
 )2ضمان واقعی (ضمان بدل یا ضمان مثل و قیمت) .در ضمان واقعی ،ضامن (در برابر
تصرف مال دیگری) ،به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تعهد به پرداخت مقدار معینی
نمیکند .از این رو ،این نوع ضمان سه صورت دارد:
الف) ضامن اصالً تعهد به پرداخت نکرده (موارد ضمان قهری)،
ب) ضامن تعهد کرده اما تعهد باطل بوده (مانند مقبوض به عقد فاسد)،
ج) ضامن تعهد صحیحی کرده اما مقدار مورد تعهد مشخص نشده (مانند عاریه به شرط
ضمان یا عاریة طال و نقره)( .گرجی .)81-81 ،6 ،6813 ،بدیهی است که مقصود از تعهد
در تقسیمبندی فوق ،تعهد و التزام ارادی است.
 )4موارد تأثیر ضمان قهری در حوزة قرارداد
در فقه امامیه ،ضمان قهری نسبت به ضمان قراردادی اصالت دارد .حتی از این باالتر،
میتوان ادعا کرد که تنظیم روابط مالی الزامی 1در فقه امامیه تا حد زیادی مبتنی بر مفهوم
ضمان است .اصالت ضمان قهری و تأثیر آن در حوزة قراردادها را میتوان در چندین موضع
مختلف مشاهده کرد:

يكي از دانشمندان مصري نیز تعريف گسرتدهاي از مفهوم فقهي ضمان به دست داده است .به نظر وي ،ضمان عبارت است از اشتغال
ذمه به مال يا عملي كه به سبيب از اسباب واجب الوفاء است .ضمان بدين معنا شامل موارد زير است -1 :آنچه در نتيجة ارادة يكطرفة
شخص در ذمة او واجب شده است؛  -2آنچه به سبب يكي از عقود مانند بيع و اجاره وكفالت و حواله و رهن واجب شده است؛
 -3آنچه در نتيجة فعل يا ترك فعل نامشروعي كه موجب ورود زيان به ديگري شده و جربان آن شرع ًا الزم است ،واجب شده است؛
 -1آنچه در نتيجة فعلي كه براي ديگري سودمند است واجب شده مانند هزينه كردن به سود مال ديگري( .اخلفيف ،الضمان يف الفقه
االسالمي ،به نقل از :حممد امحد السراج ،ضمان العدوان يف الفقه االسالمي ،ص)15-18
ذکر بیع و اجاره در این قسم بدین دلیل است که از حلاظ فقهی ،اثر اصلی این دو عقد متلیک است ،و تعهد به تسلیم مورد آن ،اثر
فرعی عقد است .عقد کفالت را هم باید در این قسم داخل دانست ،چون کفیل تعهد مستقیم به پرداخت ّنیکند.
قید الزامی را به این دلیل افزودیم که روابط ناشی از عقود امانی را از این مطلب خارج کنیم ،هرچند این عقود نیز ممکن است آثاری
داشته باشند که مشمول عنوان ضمان باشد مانند مسئولیت امین در صورت تعدی و تفریط.
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 -1-4ماهیت عقد
عقد را میتوان به گونهای تفسیر کرد که خود آن فی نفسه متضمن ضمان قهری باشد.
قبالً اشاره شد که عقد نیز از اسباب ضمان به شمار آمده است ،به این معنا که با تحقق
عقد ،هر یک از طرفین ضامن مال دیگری میشود و آن را در مقابل مال خود به عهده
میگیرد 3.یکی از فقهای معاصر برای اثبات ضمان طرف ناقض قرارداد ،به قاعدهای با عنوان
«ضمان معاوضه» تمسک کرده و آن را در کنار سایر اسباب ضمان (مانند ید و اتالف) سبب
مستقلی برای ضمان به شمار آورده است .ایشان تصریح میکند که اسباب ضمان منحصر
به ید و اتالف نیست بلکه معاوضه نیز میتواند سبب ضمان باشد( .حکیم-38 ،68 ،6461 ،
.)34
اکنون باید متذکر شد که در مورد مبنای ضمان ناشی از عقد صحیح ،چند نظر یا احتمال
در فقه دیده میشود و در همة آنها به یکی از قواعد ضمان قهری استناد شده است:
الف) قاعدة دستور معاملی
به نظر برخی از فقهای معاصر ،تمام قواعد و اسباب ضمان مانند ید ،اتالف ،امر (دستور به
اتالف مال) و امثال آن به قاعدة حرمت مال مسلمان باز میگردد ،و لذا این قاعده در
موردی که شخص به دستور دیگری مال خود را تلف کند نیز جاری میشود .یکی از موارد
امر و دستور ،عقد است زیرا از لحاظ حقوقی بازگشت عقد به دستوری راجع به تملیک مال
یا رفع ید از مال در برابر عوض است .از این رو ،اگر شخصی در قالبی غیر از معاوضه و
تملیک نیز به دیگری دستور دهد که از مال خود در مقابل عوض رفع ید کند ،ضامن آن
است مانند آن که به دیگری بگوید« :مال خود را به دریا بیانداز یا صدقه بده یا از آن
إعراض کن ،و من ضامن آن هستم» .در این صورت ،هرچند معاوضه یا اتالف یا تصرف در
مال غیر صورت نگرفته اما آمر ضامن است ،و تنها دلیل ضمان ،حرمت مال مسلمان و هدر
نرفتن آن است( .شاهرودی.)621-623 ،6421 ،
صاحب این نظریه احتمال میدهد که مقصود مرحوم حکیم از «قاعدة ضمان معاوضه»
همین معنایی باشد که وی از قاعدة دستور معاملی اراده کرده است1 .
ب) استیفاء از مال غیر
ممکن است نظریة فوق را در این قالب توضیح داد که منشأ الزامآور بودن قرارداد در واقع
به ایراد ضرر توسط طرفین به یکدیگر باز میگردد و نقش قرارداد به تعیین مقدار خسارت
محدود میشود .توضیح بیشتر این که در اثر قرارداد معاوضی ،مال هر یک از طرفین به
ملکیت طرف مقابل وارد میشود و بنابراین ،هر یک از طرفین باید مال متعلق به طرف
دیگر را به وی مسترد کند .به عنوان نمونه ،با انعقاد بیع ،مبیع به ملکیت مشتری و ثمن به
مبجرد التعاقد يضمن مال األخر
 ...و ليس ذلك مراد الفقهاء و اّنا أرادوا ان معىن الضمان بالعقد ّ
الصحيح هو ان ك ًال من املتعاقدين ّ
و يلتزم بعهدته مباله األصلي (مامقانی.)228 ،2 ،1111 ،
لعل قاعدة ضمان املعاوضة اليت أشار إليها بعض األعالم كان مرجعها إىل ما أفدناه" (شاهرودی ،پیشین.)821 ،
"و ّ
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ملکیت بایع درمیآید و بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تسلیم ثمن است.
بنابراین ،هر یک از طرفین با تملّک مال دیگری به وی زیان وارد کرده است و باید آن را
جبران کند ،و جبران زیان بدین صورت است که هر یک باید بدل مال دیگری را به وی
بدهد .نقش معامالت در واقع تعیینِ قراردادی این بدل است.
زیان ناشی از معامله را میتوان نوعی استیفاء از مال غیر به واسطة یک عمل حقوقی
دانست .با این توضیح که همان طور که استیفاء از عمل مادی غیر جائز و موجب ضمان
است ،استیفاء از عمل حقوقی غیر نیز جائز و موجب ضمان است با این تفاوت که چون در
مورد اول ،طرفین نسبت به بدل توافق نکردهاند ،به بدل متعارف رجوع میشود اما در مورد
دوم ،بدل با توافق طرفین تعیین میشود.
ج) قاعدة اقدام
به نظر برخی از فقها« ،اقدام» متعاملین سبب مستقل برای ضمان است (نائینی،6 ،6468 ،
 .)801با این توضیح رکن اصلی ضمان ،مالیّت است 60،و قصد متعاملین در ابتدا به حفظ
مقدار مالیت مالشان که همان مثل یا قیمت است ،تعلق گرفته است ،و ذکر مقدار معین
(ثمن و مثمن) ،از باب طریقیت و وصول به مقدار واقعی است .بنابراین ،در عقد صحیح
اقدام بر تدارك عوض واقعى صورت میگیرد و عوض المسمّى راه دستیابی به آن است
(محقق داماد.)221 ،6 ،6401 ،
د) ضمان ید
به نظر برخی امام خمینی (ره) ،عقد موضوع ضمان ید را ایجاد میکند به این معنا که تا
قبل از وقوع عقد ،مال به مالک اول آن تعلق داشت و در ید او بود اما به سبب عقد ،مالِ
شخصی دیگر شد .به عنوان مثال ،مبیع قبل از عقد مال بایع بود و همانند سائر اموال ،در
ید او بود ،ولی با تحقق عقد ،مبیع ،ملک مشتری شد که در ید بایع قرار دارد .در مورد ثمن
نیز همین مطالب صادق است .بنابراین ،در اثر عقد ،مال شخص به مال غیر تبدیل میشود
و لذا ید وی بر مال [سابق] خود ،تبدیل به ید بر مال دیگری میشود و به این ترتیب
موضوع ضمان ید محقق میشود .بنابراین ،عقد علت تامة تبدیل ید مالک از ید مالکی بر
مال خود ،به ید ضمانی بر مال غیر است66.

مقومه هو املالية و أما بقية اخلصوصيات من أوصاف املقبوض أو
نائيين :113 ،8 ،8181 ،أن الركن يف باب الضمان و ّ
خصوصية العينية فليست مقوما للضمان؛ همان ،ص :113قد عرفت أن الركن يف الضمان هو املالية ،و أن سائر األوصاف و
اخلصوصيات اّنا يضمن إذا أمكن أدائها.
لتحقق موضوع ضمان اليد؛ إذ به ينقلب من ماله إىل ملك الغري ،و تنقلب يده
مخینی ... :131-132 ،8121 ،فالعقد سبب ّ
فإن العقد سبب
على مال نفسه يد ًا على مال غريه ،و هو موضوع الضمانّ ،
فكل منهما ضامن ملا يف يده من مال الغري ضمان اليدّ ...
تامة النقالب يد املالك من اليد
ّة
ل
ع
فالعقد
...
»...
اليد
على
«
موضوع
لتبديل يد املالك إىل يد الضمان و انقالبها إليها ،فيدخل يف
ّ
يالء على مال نفسه ،و به ينقلب إىل
املالكية على ماله إىل يد الضمان على مال الغري ،فاملال كان حتت استيالئه -إىل زمان العقد -است ً
االستيالء على مال الغري .و باجلملة :قبل العقد مل يكن هذا االستيالء و اليد من موضوع «على اليد ما أخذت  »...و مل يشمله إطالق
ألن مورده هو اليد على مال الغري ،و العقد أخرجه من ماليته و ملكيته ،و أدخله يف موضوع «على اليد  .»...همچنین نک:
«اليد» ّ
مخینی ،353 ،1 ،1121 ،که در آجنا ایشان عقد را متام سبب برای تبدیل ید مالکی به غیرمالکی و جزء سبب برای ضمان میداند.
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نظریات باال را میتوان در قالب مفهوم معاوضی نیز تبیین کرد .توضیح این که :بر اساس
مفهوم ضمان معاوضی ،با تسلیم مبیع ،ضمان مبیع به خریدار منتقل میشود 62.بنابراین،
قبل از تسلیم ،فروشنده ضامن مبیع بوده است .از این رو میتوان پرسید ضمانی که
فروشنده قبل از تسلیم مبیع داشته ،چه نوع ضمانی است .ممکن است گفته شود که
ضمان مذکور ،یک حکم تکلیفی و مترتب بر ملکیت مبیع است؛ با این توضیح که چون در
اثر عقد بیع ،خریدار مالک مبیع شده است ،فروشند مکلف به تسلیم مبیع به مالک آن
است .اما با توجه به نظریات فوق الذکر میتوان ضمان را به مرحلهای پیشتر یعنی به
مرحلة انعقاد و ماهیت عقد برگرداند و معتقد شد که ضمان مذکور یک حکم وضعی است
که سبب ایجاد آن خود عقد است؛ به این معنا که عقد سبب دخول مال هر یک از طرفین
به ملکیت طرف مقابل و ثبوت بدل آن در عهدة آن طرف میگردد.
 -2-4بطالن قرارداد
در صورت بطالن قرارداد ،طرفین در صورتی مسئولاند که قواعد ضمان قهری قابل اجرا
باشد .از این رو ،اگر طرفین به گمان وجود و صحت قرارداد ،مالی را رد و بدل کرده باشند،
باید عین مال و منافع آن یا بدل آنها را به طرف مقابل پرداخت کنند .این نوع مسئولیت در
حقوق امروزی به إعاده ( )Restitutionبه وضع سابق معروف است .این حکم اختصاص به
عقود تملیکی ندارد؛ در عقود راجع به عمل نیز جریان مییابد .به عنوان نمونه ،در صورت
بطالن جعاله یا اجارة شخص ،طرفی که از عمل دیگری منتفع شده است باید اجرت المثل
پرداخت کند.
تکلیف استرداد عین مال و جبران منافع ،تابع احکام ضمان قهری است به این معنا که به
دلیل بطالن قرارداد ،ید هر یک از طرفین بر مالی که در نتیجة قرارداد به دست او رسیده،
همچون ید عدوانی موجب ضمان است .درست است که هر یک از طرفین با رضای خود
مال خود را به دیگری تسلیم کرده ،اما اذن وی مقید به صحت عقد بوده و با کشف بطالن
عقد ،معلوم میشود که اذن هم منتفی است.
یکی از قواعد فقهی بسیار مهم در این بحث ،قاعدة معروف به «ما یُضَمن» است .در این که
مقصود از ضمان در قاعدة «ما یُضَمن بصحیحه یُضَمن بفاسده» چیست ،اختالف است
(انصاری:)632 ،8 ،6420 ،
 -6اختالف معنای ضمان .احتمال میرود که از واژة «ضمان» (یُضمَن) در عقد صحیح و
فاسد معنایی متفاوت اراده شده باشد:
الف) ممکن است مقصود از ضمان هم در عقد صحیح و هم در عقد فاسد ،ضمان معاوضی
(ضمان مسمّی) باشد .شیخ انصاری این احتمال را بسیار ضعیف میداند68.
فقبلَه يكون مضمون ًا عليه بعوضه  ...و
ممن نقله إىل القابضَ ،
انصاري :272 ،3 ،8181 ،من أحكام القبض انتقال الضمان ّ
يسمى ضمان املعاوضة.
ّ
املسمى نظري
انصاري :181 ،3 ،8181 ،فاحتمال :أن يكون املراد بالضمان يف قوهلم« :يضمن بفاسده» هو وجوب أداء العوض ّ
الضمان يف العقد الصحيح ،ضعيف يف الغاية.
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ب) ممکن است مقصود از ضمان در عقد صحیح ،ضمان معاوضی (ضمان مسمّی) و در عقد
فاسد ضمان قهری (ضمان واقعی) باشد .بنابراین ،عقدی که صحیح آن موجب ضمان
معاوضی باشد ،فاسد آن موجب ضمان قهری است .با توجه به وحدت سیاق ،این دو احتمال
قابل پذیرش نیست64.
 -2اتحاد معنای ضمان .در این مورد دو نظر دیده میشود:
الف) ممکن است گفته شود که ضمان در صورتی که به طور مطلق و بدون قرینه به کار
رود ،به معنای جبران خسارت واقعی یعنی پرداخت مثل یا قیمت است ،و جبران خسارت
به طریقی دیگر مانند پرداخت عوض قراردادی نیازمند قرینه و دلیل است مانند آن که
طرفین با انعقاد قرارداد صحیح و مشروع ،توافق بر بدل قراردادی کنند .این نظر را شیخ
انصاری مطرح کرده است61.
ب) همانطور که در بحث از مفهوم ضمان دیده شد ،ممکن است گفته شود که ضمان در
تمام موارد به یک معنا است و آن ثبوت مال غیر در عهدة ضامن و در نتیجه ،لزوم جبران
خسارت است؛ نهایت این که موضوع ضمان و جبران خسارت بر حسب این که ضمان
جعلی باشد یا قراردادی ،مختلف است :در ضمان قراردادی ،جبران خسارت با عوض
قراردادی و در ضمان قهری با عوض واقعی (مثل یا قیمت) صورت میگیرد .حتی ممکن
است از این هم پیشتر رفت و گفت :موضوع ضمان ،به عهده گرفتن مالیت شیء است،
نهایت این که مالیت شیء در موارد ضمان قهری ،در عوض واقعی متبلور میشود و در
ضمان ناشی از عقد صحیح ،در عوض قراردادی (عوض المسمّی) .چنانکه قبالً در بحث از
قاعدة اقدام مالحظه شد ،این نظر را میتوان در کلمات برخی از فقها مانند محقق نائینی
مشاهده کرد (نائینی 881 ،6 ،6468 ،و ص61 .)881
نتیجة فرع بودن ضمان قراردادی بر ضمان معاوضی بر اساس این قاعده ،در دو جا ظاهر
میشود -6 :در هر مورد که قرارداد صحیح ضمانآور باشد ،قرارداد باطل هم ضمانآور است
(ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما الیضمن بصحیحه الیضمن بفاسده) -2 .در هر
موردی که قرارداد باطل باشد ،روابط طرفین از قراردادی به قهری باز میگردد و لذا در
صورت تلف مال ،شخصی که مال در دست او تلف شده ،ضامن عوض واقعی خواهد بود.
 -3-4نقض قرارداد
یکی از شواهد مهم اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر ضمان قراردادی از لحاظ فقه امامیه
را میتوان در این نکته مالحظه کرد که نقض تعهد قراردادی تنها در صورتی موجب ضمانِ
ألن معىن الضمان يف الصحيح مغاير ملعناه يف الفاسد حىت يوجب ذلك تفكيك ًا يف العبارة.
انصاری :181-181 ،3 ،1111 ،ال ّ
ألن هذا هو التدارك حقيقة ...،و ّأما
الواقعي؛
بعوضه
تداركه
لزوم
هو
مطلق،
بالضمان
فاملراد
انصاري :181 ،3 ،8181
بقولٍ
ّ
تداركه بغريه فال ّبد من ثبوته من طريقٍ آخر ،مثل تواطئهما عليه ٍ
بعقد صحيح مُيضيه الشارع.
همچنین ،نک :سبزواری :213 ،11 ،1111 ،و املراد بالضمان معناه املعهود يف مجيع موارد استعماالته و مشتقاته ،و هو :كون
الشي ء يف ضمن العهدة سواء كان بتسبيب من الشخص ،أو جبعل الشارع ،أو العرف كما يف الغرامات الشرعية أو العرفية .و العهدة هلا
آثار تكليفية و وضعية ،و لكن ال خيتلف أصل املعىن باختالفها ،ففي ضمان املعاوضة و ضمان التكفل و ضمان التغريم جامع ضمن
العهدة موجود ،و االختالف يف بعض اخلصوصيات .فمعىن القاعدة ان كل مورد كانت عهدة مورد العقد على املتعاقدين يف
الصحيح فعهدته عليها يف الفاسد أيضا.
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ناقض است که متعهدله ،در نتیجة نقض تعهد ،متحمل ضرری شده باشد که جبران آن از
لحاظ قواعد ضمان قهری مانند اتالف ضروری باشد .به تعبیر دیگر ،طرف ناقض را تنها در
صورتی میتوان از لحاظ قراردادی ضامن دانست که از لحاظ غیرقراردادی و قهری ضامن
باشد .توضیح بیشتر این که :در صورت نقض قرارداد ،مسئولیت طرف ناقض تا جایی است
که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد به این معنا که ناقض قرارداد اگر مالی را تلف کرده یا
سبب تلف آن شده باشد مسئول است .از این رو ،نقض قرارداد هرچند از لحاظ تکلیفی
حرام است ،اما از لحاظ وضعی ،ضمان طرف ناقض در صورتی است که قواعد ضمان قهری
مانند اتالف مال دیگری یا تسبیب در تلف شدن آن قابل اجرا باشد .توضیح بیشتر این که
در صورتی که عقد به صورت لفظی یا کتبی منعقد شود و معاطاتی صورت نگیرد ،صِرف
تملیک و تملک اعتباری و بدون تصرف مادی یک طرف در مالِ متعلق به طرف دیگر
موجب نمیشود که اگر یکی از طرفین ،قرارداد را نقض کرد ،ضامن و مسئول شمرده شود.
حتی در مواردی هم که میتوان مسئولیت ناقض قرارداد را مسئولیتی قراردادی تلقی کرد،
اندیشة اصالت ضمان قهری مانع از این کار شده است .در این زمینه به دو نمونه اشاره
میشود:
مورد اول :چنانکه میدانیم« ،کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است
حاضر نماید واالّ باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود برآید» (ماده140
قانون مدنی) .تکلیف پرداخت دین را میتوان «خسارت ناشی از احضار مکفول» دانست؛ به
این معنا که «تعهد کفیل به ادای دین ،بدل قانونی تعهد احضار نیست[ ،بلکه] تعهد
جدیدی است که در نتیجة تقصیر بر او تحمیل میشود»( .کاتوزیان-411 ،4 ،6831 ،
 .)411اما برخی از فقها تعهد کفیل در این مورد را ناشی از قاعدة اتالف دانسته و تصریح
کردهاند که کفیل در نتیجة پذیرش کفالت مکفول و فراهم کردن وسیلة آزادی وی ،مال
مکفولله را اتالف کرده است61.
مورد دوم :اگر زارع پس از عقد مزارعه و تسلط بر زمین ،بدون هیچ عذری اقدام به زراعت
نکند تا این که مدت منقضی شود ،به نظر بسیاری از فقها ،ضامن اجرت المثل زمین است
(نک :عاملى )13 ،20 ،6461 ،و این نظر را میتوان به مشهور نسبت داد (حکیم،6461 ،
 .)36 ،68زارع با ترك زراعت منافع زمین را تفویت کرده و لذا ضامن اجرت است (عاملی،
 .)63 ،1 ،6464بنابراین ،طبق نظر مشهور ،مسئولیت زارع مبتنی بر قاعدة ید و اتالف
است.
 -4-4خسارت ناشی از نقض قرارداد
یکی دیگر از شواهد (و نیز آثارِ) تقدم مسئولیت قهری بر مسئولیت قراردادی این است که
در مورد میزان خسارت ناشی از بطالن یا نقض قرارداد نیز قواعد ضمان قهری اعمال
مراغي :115 ،2 ،1118 ،وإن شئت قلت :رجوع املكفولله على الكفيل باملال داخل يف ضمان اإلتالف ،نظر ًا إىل أن الكفيل بكفالته
وختليته سبيل املكفول قد أتلف مال املكفولله ،فإن س ّلم املكفول فيأخذ ماله منه ،وإن مل يس ّلم يرجع على املتلف ،فيصري حتت قاعدة
اإلتالف.
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میشود .در نظامهای عرفی که نقض قرارداد سبب مستقلی برای مسئولیت تلقی میشود،
دو نوع خسارت عمده باید جبران شود :خسارت ناشی از قرار گرفتن مال طرفین در دست
دیگری و لزوم ردّ آن ( ،)restitutionو خسارت وارده در نتیجة از دست دادن توقعات و
انتظارات (.)McKendrick, 2000, 395, 402, 447( .)expectation interest
زیانهای نوع اول در واقع به بحث ضمان قهری مربوط است و از لحاظ فقهی تنها همین
نوع خسارت قابل جبران است.
فقه امامیه به نوع اخیر مسئولیت قراردادی یعنی جبران زیان ناشی از منفعت انتظار ،روی
خوشی نشان نمیدهد .نپذیرفتن مسئولیت و خسارت قراردادی به معنای حقوقی ،مبتنی
بر چند مقدمه است:
 -6ضمان یک حکم وضعی 63،و موضوع آن دین است ،و دین به معنای مال کلی است61
که در ذمة مدیون قرار دارد.
 -2اسباب ضمان منحصر به اموری مانند تسلط بر مال غیر (ید) ،اتالف مال غیر و تسبیب
در تلف شدن مال غیر است ،و نقض قرارداد در زمرة این اسباب نیست .از لحاظ فقهی،
وفای به عقد و اجرای تعهدات قراردادی واجب است .وجوب اجرای تعهد ،یک حکم تکلیفی
است که عدم رعایت آن حرام و گناه محسوب میشود اما به خودی خود موجب تحقق دین
در ذمة متعهد نیست.
 -8عدم اجرای قرارداد اگر صرفاً موجب عدم تحقق سود مورد انتظار باشد ،ضمانی در پی
ندارد چون مال فعلی شخص تلف نشده است .سودی که طرف زیاندیده ممکن بود از
اجرای قرارداد تحصیل کند ،اصطالحاً «عدم النفع» نامیده میشود ،و بر اساس نظر مشهور،
عدم النفع ضرر محسوب نمیشود ،و طرف ناقض ،مکلّف به جبران آن نیست.
از بررسی کالم فقها به دست میآید که مسئلة ضامن نبودن شخص در مقابل عدم النفع
بیش از آن که یک مسئلة حکمی باشد ،مسئلهای موضوع و ناشی از ضرر ندانستن عدم
النفع است .شاهد سخن این که بسیاری از فقها دلیل عدم شمول ال ضرر نسبت به عدم
النفع را این نکته دانستهاند که از لحاظ عرف ،عدم النفع ضرر تلقی نمیشود .در واقع،
بخش عمدهای از اختالف فقها مربوط به تفسیر آنان از معنای عرفی ضرر است .بنابراین ،در
صورت تحوّل عرفی موضوع باید قائل به شمول حکم نسبت به موضوع جدید شد ،و به نظر
میرسد که امروزه چنین تحولی را شاهدیم.
با توجه به نظریات مشهور فقهی میتوان نتیجه گرفت که بخش عمدهای از اشکاالت ناشی
از عدم شناسایی ضمان برای تخلف از اجرای قرارداد را میتوان به مفهوم و شرائط ضمان
بازگرداند :اوالً از لحاظ فقهی ضمان امری وضعی است و به معنای ثبوت دین در ذمة
مدیون میباشد .اسباب این نوع ضمان به اموری مانند ید (استیالء بدون مجوّز بر مال غیر)،
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نائيين :211 ،2 ،8181 ،ان الضمان حكم وضعي جمعول مستقل باجلعل.
مخینی :317 ،8 ،8132 ،الدين مال كلي ثابت يف ذمة شخص آلخر بسبب من األسباب.
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اتالف ،تسبیب ،غرور ،تعدی و تفریط محدود میشود (مراغی ،پیشین 461 ،به بعد) و نقض
تعهد قراردادی از زمرة آنها نیست .در مقابل ،مسئولیت قراردادی یک حکم تکلیفی است و
آن هم محدود به اجرای تعهد است نه حق دریافت خسارت .ثانیاً از جملة شرائط ضمان،
استقرار دین در ذمة مدیون است و ضمان نسبت به دینی که هنوز تحقق نیافته ،باطل
است (ضمان ما لمیجب) .سودی که ممکن است برای طرفین قرارداد حاصل شود از قبیل
مال آینده است و اشکالی که در مورد ضمان مال آینده وجود دارد این است که ضمان تنها
در مورد اموال موجود صادق است نه در مورد اموالی که هنوز به وجود نیامده و در آینده به
وجود خواهد آمد .مرحوم آیت اهلل خوئی 20در بحث عقد مزارعه و در ردّ نظریة ضمان عامل
نسبت به حصهای از محصول تصریح میکند که حصهای از محصول ،مالی است که در
آینده محقق میشود .بنابراین ،اتالف یا تسبیب در اتالف چنین مالی نیز ممکن نیست.
همچنین ،نمیتوان گفت که طرف ناقض از باب تفویت و به این لحاظ که سبب زیان
رسیدن به مالک میشود ،ضامن است .زیرا مالک در اینجا زیانی متحمل نمیشود بلکه به
سود مورد نظر نمیرسد مانند آن که بازداشت انسان آزاد و محروم کردن وی موجب ضمان
نیست (سبزواری.)33 ،20 ،6461 ،
 )5نمونههایی از مصادیق بحث
استقرای مصادیق مسئلة مورد در آثار فقهی به هیج وجه کار آسانی نیست اما برای اثبات
فرضیة این مقاله ناچار باید شواهدی را ذکر کرد .در ادامه ،به تطبیق مسئله بر چند مصداق
اشاره میشود.
 -1-5عقد مزارعه
در صورت ترك زراعت توسط عامل ،نظریات متعددی در بین فقها دیده میشود ،که
میتوان آنها را به سه دسته تقسیم کرد :عدم ضمان ،ضمان قراردادی ،و ضمان قهری:
الف) اندکی از فقها وی را ضامن ندانستهاند با این استدالل که قاعدة «ما یضمن» و هیچ
یک از اسباب ضمان قهری مانند علی الید و اتالف جاری نیست (نجفى ،6814 ،ج20 ،21؛
گلپایگانی در :یزدى.)808 ،1 ،6461 ،
ب) یکی دو تن از فقها عامل ،ضامن معادل حصة تعیین شده است زیرا حصة مذکور در
نتیجة عقد متعلق حق مالک واقع شده و عامل آن را تفویت کرده لذا ضامن است اما چون
تعیین دقیق آن ممکن نیست ،معادل آن بر اساس تخمین در آن سال تعیین میشود.
(شیرازی و فیروزآبادی در :یزدى .)803 ،1 ،6461 ،نظر این عده با ضمان قراردادی یعنی
فوت منفعت سازگار است.

خوئی :121 ،8 ،8123 ،و أوضح من ذلك يف الفساد ،القول بضمانه للحصة من احلاصل ختمينا فإنها ليست مملوكة للعامل
بالفعل ،كي يضمنها املالك له ،نعم انه كان سيملكها على تقدير ظهورها ،و قد منع املالك من حتققها برفع موضوعها ،إال انه غري
موجب للضمان جزما .همان ... :123 ،فإنه ال معىن لضمان الغاصب ما مليكن مبملوك بالفعل ،فان الضمان اّنا خيتص مبا مي َع ّد ما ًال
بالفعل ،و أما ما سيكون كذلك يف املستقبل فاليثبت الضمان برفع موضوعه و املنع من حتققه كما هو واضح.
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ج) اکثر فقها نظریة ضمان قهری را پذیرفتهاند هرچند که در مورد ارزیابی ضمان مالكهای
مختلفی در نظر گرفتهاند:
 مشهور نظریة ضمان نسبت اجرتالمثل زمین را برگزیدهاند (عاملى13 ،20 ،6461 ،؛نجفى61 ،21 ،6814 ،؛ طباطبائی601 ،1 ،6461 ،؛ و در مورد انتساب به مشهور ،نک:
حکیم.)36 ،68 ،6461 ،
 عامل به مقدار حصة تعیین شده ،ضامن منفعت زمین و قیمت عمل است (یزدى،6461 ،.)801 ،1
 عامل ضامن قیمت عمل ،یعنی زراعت است( .حکیم.)32-36 ،68 ،6461 ، اگر زمین در تصرف زارع قرار گرفته باشد ضامن است و اگر در تصرف وی قرار نگرفته ،درصورتی که مالک از ترك زراعت خبر داشته ،عامل ضامن نیست و در غیر این صورت ضامن
است (خویى ،821 -821 ،6 ،6401 ،و نیز امام خمینی و گلپایگانی در :یزدى،1 ،6461 ،
 .)801در این نظریه به قواعد ید و غرور توجه شده است.
 -2-5عقد مضاربه
به نظر محقق یزدی ،در صورتی که عامل در مضاربه از گرفتن مال مورد مضاربه در مدتی
مثالً یک سال از تجارت خودداری کند ،ضامن تلف مال است اما نسبت به ترك مضاربه،
ضمانی در برابر مالک ندارد و فقط مرتکب گناه شده است (یزدی .)211 ،1 ،6461 ،هیچ
یک از فقهای بزرگی که بر عروه الوثقی حاشیه نوشتهاند مانند مرحوم فیروزآبادی،
شیرازی ،آقا ضیاء ،بروجردی ،نائینی ،اصفهانی ،کاشف الغطاء ،امام خمینی ،خوئی ،و
گلپایگانی با این نظر مخالفت نکردهاند.
عدم ضمان عامل نسبت به سود را با تعابیر نسبتاً مشابهی توجیه کردهاند :سببی برای
ضمان وجود ندارد و اصل ،عدم آن است (حکیم)411 ،62 ،6461 ،؛ سود وجود خارجی
ندارد تا عامل در اثر مهمل گذاردن مال ،آن را تلف کرده و ضامن آن باشد .حدّ اکثر این
است که عامل با ترك تجارت مانع از رسیدن مالک به سود گردیده ،و این کار موجب
ضمان نیست (خوئی)220 ،6 ،6401 ،؛ عامل مالی را تلف نکرده بلکه فقط موجب شده که
به مالک سودی نرسد ،و مقتضای اصل ،عدم ضمان اوست (سبزواری)810 ،61 ،6461 ،؛ از
لحاظ شرعی ،سود و منفعتی برای وجه نقد در نظر گرفته نمیشود بلکه سود مورد نظر ربا
است و گرفتن چیزی بیش از سرمایه ظلم محسوب میشود (اشتهاردی.)610 ،23 ،6421 ،
چنانکه مالحظه شد ،در مورد ضمان ترك تجارت در عقد مضاربه ،اکثر فقها با توجه به
فقد اسباب ضمان قهری ،رأی به عدم ضمان دادهاند اما ترك زراعت توسط زارع یا مالک را
موجب ضمان دانستهاند .علت تفاوت در این است که زمین از لحاظ فقهی دارای منفعت
است و متعهد با عدم زراعت ،منفعت آن را تفویت کرده است ،اما وجه نقد ،شرعاً منفعتی
ندارد تا استیالی عدوانی یا شبهعدوانی بر آن موجب ضمان گردد ،و گرفتن منفعت تلف
شدة آن چیزی جز ربا نیست.
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 -3-5عقد اجاره
با آنکه موضوع عقد اجاره ،عمل مادی دارای ارزش مالی است ،فقهای امامیه صِرف ترك
عمل را موجب ضمان اجیر و استحقاق مستأجر نسبت به اجرت المسمی ندانستهاند26.
البته ،در اثر عقد اجاره ،منفعت اجیر به ملکیت مستأجر درمیآید و ترك عمل توسط اجیر
ممکن است موجب ضمان وی نسبت به اجرت المثل عمل گردد .با این توضیح که اگر
شخصی تمام منافع خود را برای مدت معینی اجاره داده باشد و سپس در تمام یا مقداری
از مدت برای خودش یا به طور مجانی یا در قالب عقد جعاله یا اجاره برای دیگری کار کند،
نظرات و احتماالت مختلفی مطرح گردیده است و بر اساس یک نظر ،مستأجر اول میتواند
اجارة خود را ابقا کند و عوض منفعت فوت شده را مطالبه کند (در مورد صورتهای
مختلف این مسئله و نظرات راجع به آن ،نک :یزدی.)31-36 ،1 ،6461 ،
همچنین ،اگر پس از تحقق عقد اجارة اشخاص یا اعیان ،انتفاع مستأجر به دلیل مداخلة
شخص ثالث با مانع مواجه شود ،شخص مداخلهکننده ضامن است .ضمان در این گونه
موارد ناشی از تلف مال ،و نوعی ضمان قهری است.
تذکر این نکته مناسب است که وضعیت اجاره را میتوان با شرط فعلی که موضوع آن انجام
عمل مادی است مقایسه کرد .در مورد اثر شرط فعل و این که موجب تملیک مال موضوع
آن میشود یا صرفاً موجب پیدایش تعهد به تسلیم آن است ،اختالف نظر است .به نظر
برخی از فقها شرط فعل را نمیتوان در ردیف عقودی مانند بیع و هبه ،از اسباب تملیک به
شمار آورد (نجفی .)11 ،21 ،6814 ،اما برخی دیگر ضمان ناشی از ترك فعل مادی را
پذیرفتهاند (حلّی ،تذکره .211 ،60 ،6420 ،همچنین ،نک :نجفی ،همان220 ،28 ،؛
انصاری ،پیشین.)14 ،1 ،
 -4-5عقد کفالت
از لحاظ فقهی ،در صورتی که کفیل از تعهد احضار مکفول خودداری کند ،مکفولله
میتواند از حاکم حبس وی را درخواست کند 22تا یا مکفول را احضار کند یا دینی را که بر
عهدة مکفول است ادا کند (عاملی.)116-110 ،61 ،6461 ،
در مورد ادای دین مکفول این سؤال مطرح میشود که آیا تکلیف مذکور ،جنبة خسارت
دارد یا نه؟ برخی از فقها گفتهاند که مقصود طرفین از عقد کفالت ،دریافت حقی است که
مکفولله بر مکفول دارد ،و تعهد کفیل به احضار مکفول راهی برای رسیدن به این هدف

حکیم :877 ،81 ،8183 ،األعمال الذمية التكون مضمونة على العامل إذا فاتت عمدا أو لعذر ،ولذا ذكروا يف كتاب اإلجارة
أنه إذا مليأت األجري بالعمل املستأجر عليه مل يستحق األجرة ،ومل ّيدع أحد أنه يستحق األجرة ولكن املستأجر يستحق عليه قيمة العمل
املستأجر عليه ،فمن استؤجر على صوم يوم اجلمعة فلميصم مل يستحق األجرة ال أنه يستحقها وعليه قيمة صوم يوم اجلمعة ،وكذلك
كالمهم يف خيار االشرتاط خال عن التعرض لذلك ،و ظاهر أنه مع فوات الشرط يتخري من له الشرط بني فسخ العقد وإمضائه من
دون استحقاق شئ.
قانون مدنی حبس کفیل را نپذیرفته است :ماده :712كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر ّنايد واالّ
بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت مي شود بر آيد.
21

22
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است (سبزواری ،پیشین .)821 ،20 ،با این تعبیر ممکن است ادای دین توسط کفیل را
نوعی خسارت قراردادی تلقی کرد.
اما چنانکه برخی از حقوقدانان متذکر شدهاند ،الزام به پرداخت دین مکفول ،اثر مستقیم
عقد نیست و تعهد به پرداخت دین موضوع قصد طرفین قرار نمیگیرد .سبب این تعهد،
نقض عهد است و قانون آن را تحمیل میکند؛ هرچند که از لحاظ ارتباط سبب آن با عقد
کفالت ،میتوان آن را از تعهدات تبعی کفیل دانست (کاتوزیان.)418-412 ،4 ،6831 ،
بنابراین ،تعهد به پرداخت دین مکفول ،استمرار تعهد به احضار است جز این که قانونگذار
خسارت نقض این تعهد را برابر با دینی که مکفول بر عهده داشته مفروض گرفته است.
نکتة مهمی که نظریة جبران خسارت را تضعیف میکند این است که در اینجا قبل از انعقاد
عقد کفالت ،حق یا دین مکفولله در ذمة مکفول تحقق یافته است؛ بنابراین ،دین مذکور
ناشی از تخلف کفیل نیست.
به هر حال ،هر کدام از این دو نظریه ،به طریقی برای بحث ما سودمند است :اگر تعهد به
پرداخت دین ،نتیجة قصد طرفین دانسته شود ،میتوان نتیجه گرفت که پس طرفین عقد،
توانایی تعیین خسارت در قالب دین را دارند .و اگر تعهد به پرداخت ناشی از نقض عقد در
نظر گرفته شود ،پس معلوم میشود که نقض عهد میتواند به دین منجر شود.
بنابراین ،با توجه به نکات فوق ،در مورد قراردادهایی که موضوع آنها تعهد به انجام کار
است ،با احراز سه شرط میتوان قائل به تفصیل شد :اگر ( )6موضوع تعهد انجام کاری در
اموال طرف دیگر باشد (مانند تعهد به ساختن خانه یا زراعت در زمین طرف دیگر))2( ،
متعهد آن مال را به تصرف خود آورده باشد ،و ( )8در نظر گرفتن منفعت برای آن مال با
مانع شرعی مواجه نباشد ،متعهد باید دست کم ،زیان مالک در محروم ماندن از منافع آن
مال را جبران کند .اما در صورت فقد یکی از این سه شرط یعنی عدم ارتباط قرارداد با
اموال طرف یک طرف ،یا عدم استیالء بر مال طرف دیگر یا وجود مانع شرعی برای در نظر
گرفتن منفعت برای آن مال ،ترك عمل موجب ضمان نیست.
 )6نتیجه
 -6از لحاظ فقهی ،در روابط مالی بین اشخاص ،اصل بر ضمان قهری است و خروج از قواعد
ضمان قهری فقط با قرارداد صحیح و مشروع امکانپذیر است .روابط قراردادی از دو جهت
فرع بر روابط ضمان قهری است )6 :در ضمان قهری اصل بر پرداخت عوض واقعی است
(ضمان واقعی) ولی در روابط قراردادی اصل بر پرداخت عوض جَعلی است (ضمان قراردادی
یا معاوضی) .به تعبیر دیگر ،اثر قرارداد تعیین مأخذ و میزان عوض است )2 .بر اساس قواعد
ضمان قهری ،ضمان هنگامی حاصل میشود که یک عمل مادی مانند اتالف مال غیر یا
استیفاء از مال یا عمل دیگری صورت گیرد .اما در روابط قراردادی ضمان با خود عمل
اعتباری (قرارداد) حاصل نمیشود .قرارداد هرچند ممکن است فی نفسه موجب تملیک
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مال یا عمل گردد اما تحقق ضمان ناشی از نقض قرارداد در نهایت منوط به تصرف مال غیر
یا تلف (مال یا عمل) است.
 -2از لحاظ فقهی ،درست است که تعهد قراردادی ریشه در ارادة افراد دارد (العقود تابعه
للقصود) و در مقابل ،مَنشأ تعهدات غیرقراردادی را باید در حکم شرع و قانون جستجو کرد،
اما این تفاوت موجب اختالف در مبنای جبران خسارت نمیشود و در هر دو مورد ،ضمان و
مسئولیت مالی متخلف (اعم از متخلف قراردادی و متخلف غیرقراردادی) از مبنای واحدی
پیروی میکند که در سه قاعدة اتالف ،تسبیب ،و تصرف (علی الید) خالصه میشود.
 -8نقض قرارداد عملی نامشروع است اما فی نفسه موجب ضمان و ثبوت دین در ذمة
ناقض نمیشود مگر آن که یکی از اسباب مسئولیت قهری مانند اتالف ،تسبیب ،یا ضمان
ید وجود داشته باشد که در این صورت ضمان ناقض در واقع به دلیل سبب مذکور است نه
به دلیل نقض قرارداد.
 -4از لحاظ فقهی ،در مورد پذیرش خسارت ناشی از تلف مال (اعم از عین و منفعت)
اشکال چندانی وجود ندارد اما از دیدگاه فقهیِ مرسوم ،سود مورد انتظار از قرارداد« ،عدم
النفع» است و حاصل نشدن چنین نفعی ،ضمانآور و قابل جبران نیست .به تعبیر دیگر،
تخلف از قرارداد به تنهایی موجب ضمان مالی متعهد نیست.
 -1از لحاظ حقوقی ،در هر نوع مسئولیت اعم از قراردادی و قهری ،مفهوم نقض تعهد نهفته
است ،با این تفاوت که منبع تعهدی که نقض گردیده ،در مسئولیت قراردادی ،ارادة طرفین،
و در مسئولیت قهری ،حکم قانون است .بالعکس ،مسئولیت و ضمان مالی در فقه مبتنی بر
وجود دین است نه نقض تعهد؛ خواه منشأ دین ،امر مشروعی مانند قرارداد باشد یا امر
نامشروعی مانند اتالف مال غیر.
 -1به طور خالصه ،اوالً ضمان قراردادی مبتنی بر ضمان قهری است ،و ثانیاً موضوع ضمان
قهری« ،مال موجود» است .فقد هر یک از دو عنصر مالیّت و موجود بودن به معنای عدم
تحقق ضمان است .تعهدات قراردادی معموالً فاقد یکی از این دو عنصر یا هر دوی آنها
است ،و از این رو ،نقض آنها موجب ضمان نیست.
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