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هنگامیکه کاالیی جهت معاملۀ آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم میشود ،رابطۀ

طرفین میتواند در قالب عقد ،ایقاع یا اذن صرف باشد .بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین
داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد .این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص
شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است .از جمله این آثار
ضمان نقص و تلف کاالست که از نظر برخی فقها و حقوقدانان بر عهدۀ مالک و از نظر برخی دیگر
برعهدۀ گیرنده می باشد .اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کاال را به طرف مقابل تسلیم
می کند ،بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست ،مگر در فرض تفریط یا تعدی .در نتیجه ،ضمان کاال
در صورت نقص یا تلف بر عهدۀ مالک است .در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب
ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد ،میتوان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید .در این صورت
مشکالت احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد
شد.
کلیدواژهها :تسلیم کاال ،معاملۀ آتی ،ضمان ،عقد ،ایقاع.
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طریق عرف پدید آمده و موضوعاتی عرفی محسوب میشوند .بنابراین شاارع نیاز یاا بار آنهاا مهار
تأیید زده یا با اندکی تغییر در صدد اصالح آنها برآمده است .البته در مواردی نیز به کلی از ایجااد
رابطه نهی نموده است .در واقا  ،دیان مباین اساالر بارای معاامالتی کاه در باین ماردر روا دارد،
حدودی را مشخص کرده که نباید از آن حدود فراتر روند .در این صورت معامالت جنبۀ اساالمی
به خود میگیرد و اقتصاد جامعه در راستای اهداف اسالر پیشرفت خواهد کرد .در نتیجه ،معامالت
عرفی تا جاییکه شرع اجازه دهد ،قابل تغییرند و میتوانند به طرق مختلف ایجاد گردند.
یکی از انواع شکل گیری معامالت آن است که جهت انجار یک معامله ،مالک به طرف مقابل
خود اذن میدهد که کاال را گرفته و حتی در مواردی از آن بهرهمند شده و استفاده نماید .در اینجا
جهت انطباق این رابطه با مبانی شرعی ،ابتدا باید به بررسی این مسأله پرداخت که دقیقاً چاه عملای
در خار رخ داده و به چه طرقی میتواند ایجاد گردد .در این صورت میتوان مسألۀ ماورد بحا
را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داد.
در بررسی ماهیت تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی الزر است به تحلیل قصد طرفین بپردازیم ،زیرا
یکی از ارکان و شرایط ایجاد اعمال حقوقی وجود قصد و اراده است .بناابراین باا تشاخیص قصاد
طرفین میتوان به ماهیت عمل مذکور پی برد.
در تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی ،مالک با انگیزۀ انجار معاملاه ،کااال را باه طارف مقابال خاود
تسلیم نموده و او را بر آن مسلط میسازد .نحوۀ سلطۀ شخص بر مال دیگری تعیینکننادۀ وجاود و
عدر ضمان او ست .بنابراین ابتدا باید ماهیت و چگونگی این سلطه معلور شود تاا بتاوان آثاار آن را
تعیین کرد.
فقها و حقوقدان ان در بح

حاضر ،به تبیین نوع ید پرداخته ،ضامان و عادر ضامان گیرناده را

مشخص کردهاند ،اما وارد این موضوع نشدهاند که ماهیت نهاد مذکور چیست .البته برخی به طاور
گذرا اقوالی مطرح کردهاند که نیازمند بح

و بررسی بیشتاری اسات .هامچناین ایان نظارات در

فرضی است که معاملۀ آتی بی باشد .در میان فقها اا برای مثال ،فقهایی از جملاه صااحب جاواهر،
شهید ثانی ،مقدس اردبیلی و عالمه حلّی اا راج به آثار آن اختالف نظرهایی مشاهده میشاود .در
چند کتا ب حقوقی نیز این بح

به همین شکل مطرح شده و نظراتی ارائه گردیده است .همچناین

در این زمینه مقاالتی نگاشته شده که اقوال فقها و حقوقدانان در آنها بررسی شده است .عالوه بار
این ،پایاننامهای نیز با عنوان «مقبوض بالسور» وجاود دارد کاه مقباوض بالساور را باه عناوان یاک
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با توجه به تغییر شرایط در جوام  ،معامالت نیز ممکان اسات باه اشاکال گونااگون و مختلفای
صورت گیرد .اما این تغییرات باید در قالب شرع و قانون بوده و از حدود آن خار نگردد.
موضوع تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی نیز اگرچه مسألهای قدیمی بوده و فقهای متقادر نظراتای
راج به آن دادهاند ،اما هماکنون این امر گسترش یافته ،به طاوریکاه گااه هماراه باا تسالیم کااال،
مالک به طرف مقابل فرصت میدهد که تا مدت قابل تاوجهی کااال را ماورد اساتفاده قارار دهاد.
بنابراین بح

ماهیت و آثار این نهاد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و جهت انطباق این امر با قوانین

شرع ،تحقیق حاضر ضروری مینماید .لذا در اینجا الزر است به سؤاالت ذیل پاسخ دهیم:
1ا ماهیت تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی چیست؟
2ا ضمان در تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی بر عهدۀ چه کسی است؟

تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

قاعدۀ فقهی بررسی نموده و در آخر ضمان نقص و تلف کاال را بر عهدۀ مشتری قرار داده است.

واژهشناسی
جهت شناخت بیشتر موضوع حاضر ،معنای واژههایی که در آن مورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات
ارائه میگردد:
تسلیم :تسلیم بر وزن تفعیل و از ریشۀ سلم ،در لغت دارای معانی مختلفی است که عبارتند از :اعطا
و دادن ،رضایت دادن به حکم (جوهرى1122 :2 ،1111 ،؛ ابن منظور.)212 :12 ،1111 ،
در اصطالح فقهی نیز تسلیم به معنای وصول و رساندن به غیر آمده است (شایخ انصااری،1111،

 .)131 :3همچنین تسلیم را به «تحویل معقود علیه در عقود معوض به منتقل الیه» تعریف کردهاند
(جعفری لنگرودی ،ب  ،)1211 :2 ،1371یا آن را باه معناای مسالط کاردن طارف مقابال بار ماال باه
طوریکه عرف آن را تسلیم بداند دانسته و اضافه کردهاند که در واق تسلیم باید متناسب باا ماورد
آن صورت گیرد که در بیشتر موارد جنبۀ منفی به خود گرفتاه و صارف رهاا کاردن و در اختیاار
دیگری قرار دادن ،لحاظ شده است .اما در برخی موارد هم نیازمند انجار اعمال خاصی متناسب باا
مورد آن میباشد (کاتوزیان ،الف117 :1371ا .)111مادۀ  317قانون مدنی بیان میکند« :تسلیم عباارت
است از دادن مبی به تصرف مشترى به نحوى که ماتمکن از انحاای تصارفات و انتفاعاات باشاد و
قبض عبارت است از استیالی مشترى بر مبی ».
بنابراین تسلیم عملی است قائم به دو شخص که به اعتباار دهناده ،تسالیم و باه اعتباار گیرناده،
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تسلّم و قبض نار دارد.
کاال:کاال در لغت به معنای متاع ،اسبابخانه و مالالتجاره میباشد (دهخادا231 :31 ،1311 ،؛

عمید ،بیتا .)122 :در واق  ،کاال به شیء قابل رؤیت گفته میشود که بتوان آن را ماورد داد و ساتد
قرار داد.
در اصطالح حقوق ،کاال را در معنای مال منقول (غیر از درهم و دینار) به کار بردهاند (جعفری

لنگرودی ،ب  .)2111 :1 ،1371بنابراین ،از این جهت کاه مالیات دارد و باا ارزش اسات باا معناای
لغوی تناسب دارد .در عرف ،کاال را به اشایائی اطاالق مایکنناد کاه ماادی باوده و بتاوان آنهاا را
مشاهده کرد.
معامله :معامله مصدر باب مفاعله (امامی ،بیتا ،)121 :1 ،در لغت به معنای با هم عمل کردن و
کارکردن ،با هم داد و ستدکردن و خرید و فروش است (دهخدا :1311 ،ذیل واژۀ عمل؛ عمید ،بیتا:
 .)1111معامله معنای عامی هم دارد که عالوه بر عقد ،ایقاع را نیز دربرمیگیرد (کاتوزیان:1311 ،
.)121
عقد :عقد در لغت به معنای عهد (حمیارى ،)1111 :7 ،1121 ،بساتن ریسامان (دهخادا:1311 ،

ذیال واژۀ عقاد) ،الازار و نقایض گشاودن و بااز کاردن (ابان منظاور )211 :3 ،1111 ،اسات .اماا در
اصطالح حقوقی عقد را به «توافق دو انشای متقابل باه منظاور ایجااد اثار حقاوقی» تعبیار کاردهاناد
(کاتوزیان.)31 :1311 ،

از آنجا که معامله در اصطالح حقوق همان عقد است (کاتوزیان )32 :1311 ،میتوان از تعریفای
که قانون مدنی برای عقد کرده استفاده کرد و آن را تعریف نمود .در مادۀ  113قانون مدنی چناین
بیان شده است« :عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بار
امری نمایند و مورد قبول آنها باشد ».البته این تعریف ،عقاود جاایز ،معاوض و عقاودی را کاه اثار
مستقیم آنها تملیک مال است ،در برنمیگیرد .به همین علت دکتر کاتوزیان باا نقادی کاه بار ایان
تعریف میکند عقد را «توافق دو انشای متقابل به منظور ایجااد اثار حقاوقی» (کاتوزیاان)32 :1311 ،

میداند ،به طوریکه ایرادات وارد بر تعریف قانون مدنی در آن وجود ندارد.
معاملۀ آتی :معاملۀ آتی ،معامله و قاراردادی اسات کاه طارفین آن قصاد دارناد در صاورت
وجود شرایط مورد توافق خود به ایجااد آن در آیناده بپردازناد (اماامی ،بایتاا .)111 :2 ،در ایان
معامله یکی از طرفین کاال را به دیگری میدهد تا او به بررسای آن بپاردازد .در ایان صاورت اگار
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اما از آنجا که بح

اصلی در باب تسلیم کاالست ،تنها معامالتی مدّنظر است که کاال از ارکان آن

محسوب شود .البته آن دسته از معامالت عهدی نیز که یکی از طارفین تعهاد مایکناد تاا بار روی
کاالی طرف مقابل کاری را انجار دهد ،مشمول بح

میباشد ،زیرا در این نوع معاملاه نیاز تسالیم

کاال شرط است و طرف مقابل باید کاال را به متعهد تسلیم کند.

بررسی ماهیت تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی در فقه و حقوق
به طورکلی بح

اصلی این است که تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی عمل حقوقی است یا صرفاً یک

عمل فیزیکی محسوب میشود و اگر یک عمل حقوقی است ،جازء کاداریاک از اعماال حقاوقی
قرار دارد :عقد یا ایقاع؟
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موافق با شرایط موجود بود میتواند آن را قبول کند .این معامله میتواند تملیکی یاا عهادی باشاد.

در صورتیکه نهاد مذکور در زمرۀ اعمال حقوقی قارار گیارد ،اثار آن ممکان اسات اباحاه در
تصرف ،انتقال حقّ انتفاع یا امر دیگری باشد ،که هر یک نیز آثار خاص خود را خواهد داشت .اما
اگر عمل حقوقی نباشد ،صرفاً اذنی از سوی مالک به گیرنده است .در این قسامت باه بررسای هار
یک از این فرضیهها خواهیم پرداخت.

الف) نظریۀ عقد بودن و آثار آن
در تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی ،ممکن است طرفین قصد انشاء داشته و خود را ملتزر باه مفااد آن
بدانند .همچنانکه در عرف تجارت این امر بسیار رخ میدهد .به طاور مثاال ،گااهی فروشاندههاای
اتومبیل آنها را برای مدت زیادی به خریداران سپرده و حتی به آنان اجازۀ انتفاع هم میدهند تا در
این صورت به خرید آن بپردازند .اما این را نیز در نظر دارند کاه خریادار پاز از اساتفاده و عادر
رضایت ،آن را برگردانده و مجبور باه انجاار معاملاه نشاود .ایان عمال در فقاه و حقاوق باا عناوان
مقبوضبالسور شناخته میشود .در اینجا نمیتوان گفت که با وجود اذن در استفاده از کاال و تعیین
مدت برای آن هیچ معاملهای واق نگردیده است.
همینطور از نظر فقهایی مانند شهید ثانی ،عالمه حلّی و مقدس اردبیلی که ید گیرناده را در
اینجا امانی میدانند (به نقل از :کاشانی )172 :1312 ،نیز چنین برمیآید که طرفین هر دو قصاد انشااء
داشته و به انعقاد قرارداد میپردازند .برخی از حقوقدانان نیز صریحاً قائلند که در اینجاا قاراردادی
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مقدماتی بین طرفین بسته میشود (کاتوزیان )377 :1 ،1311 ،و از این جهت ید گیرنده امانی است.
از آنجاکه در مقبوضبالسور هیچ خصوصیت ممتازی وجود ندارد ،میتوان احکاار و آثاار آن
را به موارد دیگری که معاملۀ آتی در آنها غیر از بی است نیاز سارایت داد .بناابراین ،نهااد ماذکور
میتواند عقدی باشد مستقل از معاملۀ آتی که احتمال وقوع آن در آینده میرود ،اما باید دیاد کاه
مفاد و مضمون این عقد چیست و در واق طرفین خود را ملتزر به چه اماری ماینمایناد .اگار نهااد
مورد بح

نوعی عقد باشد ،ممکن است مالک قصد اباحۀ تصرف داشته ،یا آنکه فراتر از آن حاقّ

انتفاع از مال را به او منتقل نماید .همچنین فروض دیگری در باب آثار آن مطرح است که به بیان و
بررسی هر یک خواهیم پرداخت.

 .3اباحۀ تصرف
از جمله آثار برخی عقود اباحه در تصرف اسات ،مانناد بیا و اجااره کاه باه تبا مالکیات عاین و
منفعت ،اباحه نیز ایجاد میشود .مراد از اباحۀ تصرف اذنی است که باع

حلیات تصارف شاخص

در مال غیر یا مالی می شود که مالک خاصی ندارد .اگر این اذن از سوی شارع باشد ،اباحۀ شارعی
است و اگر از سوی مالک مال باشد ،اباحاۀ ماالکی ناار دارد (هاشامی شااهرودی211 :2 ،1123 ،؛
جعفری لنگرودی ،ب 17 :1 ،1371ا.)11

اباحۀ مالکی ممکن است مجانی یا در مقابال عاوض باشاد کاه در صاورت اول عقادی ایجااد
نمیگردد ،اما اباحۀ معاوض باه عاوض مسامّی ناوعی عقاد اسات (هاشامی شااهرودی:2 ،1123 ،

)213که باع جواز انتفاع از مال میشود (جعفری لنگرودی ،الف .)131 :1371اما ملکیت عین ،منفعت
و یا حقّ دیگری را منتقل نمیسازد (طاهری273 :1 ،1111 ،ا .)272در هر صورت اباحۀ معوض باه
عوض مسمّی یک عقد و معاملۀ مستقل است .همچنانکه شیخ انصاری(ره) نیز این احتماال را داده و
در صحت آن به عمور «الناس مسلطون علی اموالهم» و «المؤمنون عند شروطهم» استناد کرده است
(شیخانصاری.)311 :1 ،1111 ،

دلیل دیگری که بر صحت آن اقامه شده عبارت از سیرۀ عقالییه است .همانطورکاه در اجاارۀ
مغازه و شبه آن متعارف است که شخص آن را به مدت یک ماه به طور معین اجاره کارده ،ساپز
بنا میگذارند بر اینکه تا هر وقت مستأجر باقی ماند ،به همان مقدار اجاره بپردازد .همچنین استفاده
از حمار ،مسافرخانه و مثل آن همگی از این قبیل است (حسینی روحانی قمی.)217 :12 ،1112 ،
8

و عدر جواز فسخ آن از هر دو طرف هستند (هاشمی و جمعی از پژوهشگاران ،)211 :1 ،1121 ،باه
طوریکه شیخ انصاری(ره) لزور عقد را أقوی دانسته و برای آن به حدی

«المؤمنون عند شروطهم»

استناد کرده است (شیخانصاری.)311 :1 ،1111،
همانطورکه گذشت ،اباحۀ صرف و مجانی در زمرۀ عقود قرار نمایگیارد .بار طباق ایان اذن،
گیرنده تنها می تواند در حدود اباحه در مال تصرف کند ،اماا حاق و یاا ملکیتای فراتار از آن بارای
مأذون ایجاد نمیشود تا بتواند آن را به غیر منتقل سازد (هاشمی و جمعی از پاژوهشگاران،1123 ،

 .)112 :2همچنین اذن دهنده می تواند هر زمان خواست از اذن خود رجوع کند ،مگر آنکه قانون او
را من کارده یاا او خاود را ملازر باه مفااد آن نمایاد (اماامی ،بایتاا113 :1 ،؛ طااهری:1 ،1111 ،

273ا .)272در مادۀ 121قانون مدنی نیز چنین بیان شده است:
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در باب لزور چنین عقدی پز از فرض صحت میان فقها اختالف است ،اما اکثراً قائل به لازور

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روى دیوار او سرتیر بگذارد یاا روى آن
بنا کند ،هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند ،مگر اینکه به وجاه ملزما
این حق را از خود سلب کرده باشد .وجه ملزر در اینجا میتواند قالب عقد صلح و یاا
شرط ضمن عقد الزر باشد (جعفری لنگرودی ،الف.)111 :1371

بنابراین اگر همین اباحه با قصد انشای طرفین همراه باشد عقد بوده ،مفاد آن بر طرفین الزارآور
است .بهطوریکه مالک مستحق عوض مورد توافق گشته (هاشمی و جمعی از پاژوهشگاران،1123 ،

 )112 :2و گیرندۀ کاال میتواند در حدود اباحه و اذن مالک در آن تصارف نمایاد .اماا ملکیات
عین و منفعت کاال به او منتقل نمی شود .به همین دلیل تصرفات متوقف بر ملکیات کااال نیاز بار او
مباح نمیگردد (شیخانصاری.)311 :1 ،1111،

اگر تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی در زمرۀ عقود قرار گیرد ،باید دید هدف طرفین از این قبض
و اقباض چیست تا مفاد آن تعیین گردد .هدف اصلی در تسلیم کاال جهات معاملاۀ آتای بررسای و
آزمایش کاال ست تا در صورت پذیرش ،طرفین به انجار معاملاه بپردازناد .بناابراین اوالً و بالاذات،
اباحۀ تصرف مقصود طرفین نیست ،بلکه الزمۀ بررسی کاال ،قبض و اقباض و اباحۀ تصرف گیرنده
در آن میباشد .پز نمیتوان گفت که نهاد مذکور عقدی با عنوان اباحۀ تصرف است .همچنانکه
در عقد عاریه نیز اباحۀ تصرف در مال رخ میدهد ،اما ایان اثار فرعای باوده و از لاوازر ثانویاۀ آن
محسوب میگردد .به طوریکه اوالً و بالذات سببی است جهت انتقال حاقّ انتفااع کاه باه تبا آن
9
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اباحه هم صورت میگیرد.

 .2انتقال حقّ انتفاع
انتفاع از نف و مصدر انتف (عبدالرحمان ،بیتا،

 ،)312 :1در لغت به معنای بهره بردن از شیء

(حمیری )1711 :11 ،1121 ،میباشد .در اصطالح حقوقی نیز انتفاع به معنی دست یافتن به منفعت
است که بر دو طریق استعمال و استثمار میباشد؛ یعنی گاه با بقای عین است که «استعمال» نار
دارد ،مثل سوار شدن بر اتومبیل و گاه با از بین رفتن عین مال که «استثمار» میباشد ،مانند استفاده
از میوۀ باغ یا شیر گوسفند (جعفری لنگرودی ،ب.)312 :1 ،1371

طبق مادۀ 11قانون مدنی حقّ انتفاع عبارت است از« :حقی که به موجب آن شخص میتواند از
مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد ،استفاده کند ».بنابراین حقّ انتفاع حقی
عینی نسبت به شیء مادی منقول یا غیرمنقول میباشاد (کاتوزیاان211 :1371 ،؛ صافایی211 :1312 ،؛
امامی ،بیتا21 :1 ،ا.)32

موضوع این حق یا مالی است که مالکی ندارد و یا مال متعلق به غیار اسات .در جااییکاه ماال
متعلق به شخصی نباشد ،این حق با اذن شارع و قانونگذار پدید میآید (صفایی 211 :1312 ،و.)213

مادۀ  12قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد« :هر کز میتواند با رعایات قاوانین و نظاماات
راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده کند ».اما در مورد مال غیر ،حقّ انتفاع به تب عین مال از
آنِ مالک و از شاخهها و مراتب مالکیت است .در این صاورت ،حاقّ انتفااع مایتواناد باا عقاد باه
دیگران انتقال یابد .این حقّ برآمده از عقد ممکن است محدود به مدّت خاصی باشد که «رقبی» نار
دارد ،اگر به مدت عمر شخصای باشاد «عماری» اسات و اگار راجا باه ساکونت در محلای باشاد
«سکنی» نار دارد .اگر هم مدت معینی نداشته باشد« ،حبز مطلق» میباشد .اما اگر به طور ابدی این
حق ایجاد شود «وقف» نار دارد (کاتوزیان211 :1371 ،ا211؛ مدنی211 :1 ،1312،ا212؛ امامی ،بیتاا،

12 :1ا .)21الزر است ذکر شود که مورد معامله در این عقود باید به گونهای باشد که عین آن در
اثر استفاده باقی بماند ،در غیر این صورت عقد باطل است و موجب انتقال حاقّ انتفااع نمایگاردد
(صفایی211 :1312 ،؛ امامی ،بیتا.)21 :1 ،

با عقد حقّ انتفاع ،منتف دارای حقّ عینی بر مال میشود که این حق ،خود در زمرۀ اماوال قارار
دارد .بنابراین منتف در صورتیکه مالک او را من نکرده باشد ،میتواند آن را باه غیار انتقاال دهاد
31

کاال جهت معاملۀ آتی مالک حقّ انتفاع از مال خود را به گیرنده انتقال میدهاد .ایان در صاورتی
است که مالک در پی ایجاد عقدی این حق را منتقل نماید ،زیرا همانطورکه ذکر شد حاقّ انتفااع
از مال غیر ،صرفاً با عقد قابل انتقال خواهد بود.

 .1استنابت در حفظ
مراد از استنابت در حفظ ،طلب حفظ مال از دیگری است که به طور خاص در معنای عقاد ودیعاه
لحاظ میشود (حلّی .)121 :2 ،1111 ،در واق  ،استنابت در حفاظ معماوالً باا عقاد ودیعاه حاصال
میشود ،اما در عقود دیگر جزء تعهدات فرعی به شمار مایآیاد (اماامی ،بایتاا111 :2 ،اا .)117در
حقیقت مالک مال خود را به دیگری میسپارد تا آن را حفظ کند .هماانطورکاه قاانون مادنی در
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(کاتوزیان211 :1371 ،و211؛ مدنی272 :1 ،1312،؛ صفایی .)212 :1312 ،چه بسا بتوان گفت با تسلیم

مادۀ  117بیان میکند:
ودیعه عقدى است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگرى ما ساپارد باراى
آنکه آن را مجانااً نگااه دارد .ودیعاهگاذار ،ماودع و ودیعاهگیار را مساتودع یاا اماین
میگویند.

بنابراین هدف اصلی و اولیه او از این کار حفظ مال است .چاه بساا بتاوان گفات کاه تسالیم کااال
جهت معاملۀ آتی نیز نوعی استنابت در حفظ است .زیرا اگرچه مالک به طرف مقابل خاود اذن در
تصرف میدهد ،اما این اذن مقید به نگهداری مال در حدّ متعارف است.
در واق  ،هر وقت مالک به دیگری اذن دهد که در مالش تصرف کند ،اگر مقید به عدر ضمان
و مجانی باشد ،ید متصرف امانی بوده و فقط با تفریط و تعدی ضامن است (اسدی حلّی:3 ،1121 ،

121؛ محققداماد یزدی17 :1 ،1111 ،ا .)11اما اگر اذن مالک مطلق یا مقید به ضمان و عوض باشد،
ید گیرنده ید ضمان است و با تلف مال باید از عهدۀ خسارت آن برآید ،حتی اگر تعدی و تفاریط
نکرده باشد (محققدامادیزدی 11 :1 ،1111 ،و112ا .)112در همۀ این فروض ،گیرنده مسئول حفاظ
و نگهداری مال بوده و باید به طور متعارف از آن مراقبت نماید ،زیرا حتی اگر ید او امانی باشاد و
مال تلف شود ،در فرض تفریط و تعدی ضامن است .پز باید از آن مراقبت کند تا تفریط یا تعدی
صدق نکند.
استنابت در حفظ به این شکل در تمامی عقود اذنی جاری است ولی با این حاال بار هماۀ آنهاا
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اطالق نمیشود ،زیرا این هدف جز در عقد ودیعه ،در ضمن عقد و باه عناوان هادف فرعای عقاد
میباشد (کاتوزیان ،ب12 :1371ا11؛ طاهری.)331 :1 ،1111 ،

در تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی نیز هدف اصالی از اعطاای ماال باه طارف مقابال بررسای آن
جهت انجار معامله است ،اما طبق دلیلی که ذکر شد ،در ضمن آن گیرنده موظف به حفظ کاال در
حدّ متعارف نیز میباشد .بنابراین نمیتوان مفاد تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی را اساتنابت در حفاظ
دانست.

 .4وعدۀ یک طرفه
طبق نظر برخی از حقوقدانان در فرض مذکور به طور صریح یاا ضامنی قاراردادی مقادماتی باین
طرفین بسته می شود تا بر آن مبنا بتوانند کاالیی را قبض و اقباض نموده و آثاری را بار آن بارکنناد
(کاتوزیان71 :1 ،1311 ،ا11؛ قاسمزاده و خسروی فارسانی1311 ،ا .)11 :1312در واق  ،در اینجا قصد
انشاء وجود دارد و می تواند ایجاد تعهد و التزار نماید .پز تسلیم کاال در اینجا عملی حقوقی است
و جزء قراردادهای مقدماتی محسوب میشود .چنانکه طباق نظار دکتار کاتوزیاان در ماوردی کاه
معاملۀ آتی بی باشد ،با تسلیم کاال یک وعدۀ یک طرفه به بی رخ داده است .ایشان باین معاامالت
کوچک و بزرگ نیز فرقی قائل نشده و مطلقاً آن را وعدۀ یک طرفه میدانند .بار طباق ایان وعاده
که از برخورد ارادههای طرفین آن پدید میآید ،مالک اذن میدهد که گیرناده جهات بررسای در
آن تص رف نماید .بنابراین مفاد این قرارداد اذن و اباحه در تصرف است و گیرنده تنها میتواناد در
حدود اذن در کاال تصرف کند .از سوی دیگر نیز گیرنده متعهد میشود به اینکه یا به انجار معامله
بپردازد یا اگر راضی به آن نشد ،کاال را سالم بازگرداند .در واقا  ،هار دو طارف متعهاد باه انجاار
امری شده و قصد انشاء دارند .بنابراین در اینجا عقدی با مضمون اباحه در تصرف واق میشود .اما
همواره چنین نیست که طرفین تسلیم قصد انشاء داشته باشند ،بلکه گااه فقاط یاک طارف خاود را
ملتزر به عمل خود میسازد و برخی اوقات نیز ممکن است هیچیک قصد انشاء نداشته باشند ،بلکه
فقط مالک اذن در تصرف میدهد .البته همانطورکه قبالً ذکر شد ،برخای از فقهاا ایان اذن را نیاز
ایقاع دانسته و معتقدند که اذن دهنده قصد انشاء دارد.
از سوی دیگر ،اگرچه طرفین تسلیم هردو دارای قصد انشاء باشند ،اما نباید آن را صرف وعده
به قرارداد دانست ،زیرا ممکن است تسلیم در قالب عقد دیگاری مانناد عاریاه رخ دهاد .در واقا ،
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قبول نماید .اگرچه هدف اصلی مالک از تسلیم کاال ،ایجاد معاملۀ آتی است ،اما مضامون عمال او
چیزی جز عقد عاریه نیست .در نتیجه نمی توان به طور مطلق قائل شد که نهاد ماذکور وعادۀ یاک
طرفه به معامله است.

ب) نظریۀ ایقاع بودن
ایقاع از باب إفعال در لغت به معنی ایجاد ،واق ساختن و تحقق بخشایدن اسات (حمیارى،1121 ،
.)7221 :11

در اصطالح فقه و حقوق ایقاع همانند عقد یک عمل حقوقی است که نیاز به قصد انشاء دارد،
اما تفاوتی که با عقد دارد در یکجانبه بودن آن است .به این صورت که در ایقاع قصاد و رضاای
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مالک می تواند کاال را به شکل رایگان و با هدف انتفاع از آن به دیگری سپرده و گیرنده هم آن را

یک طرف برای ایجاد اثر مقصود در عالم حقوق کافی است؛ بارخالف عقاد کاه نیازمناد قصاد و
رضایت هر دو طرف است (اماامی ،بایتاا111 :1 ،؛ صافایی121 :1313 ،؛ طااهری1 :2 ،1111 ،اا1؛

غروینائینی33 :1 ،1373 ،؛ قنواتی و دیگاران .)11 :1 ،1311 ،ایقاع از لحاظ آثار حقوقی شبیه عقد
است و باع

نقل ملک ،قط یک رابطۀ حقوقی یاا وصال آن ،اساتحقاق حاق یاا ساقوط آن و یاا

عقوبت میگردد (کرکای عااملی .)171 :1 ،1111 ،دکتار اماامی نیاز آن را موجاد یاا مساقط حاق
دانستهاند (امامی ،بیتا .)111 :1 ،بنابراین ایقاع یک عمل حقوقی است که با وجود شرایط ماذکور
در عرف و شرع نافذ میباشد و باید به آن پایبند بود.
ایقاعات منحصر است به آنچه در فقه بیان شده است .بهطوریکه ایقااع بایناار و غیارمعین در
حقوق اسالر پیشبینی نشده (قنواتی و دیگران )11 :1 ،1311 ،و ایقاعات نافذ در شارع عبارتناد از:
طالق ،رجعت ،ظهار ،إیالء ،لعان ،عتق ،تدبیر ،ایمان ،نذور ،عهود ،حجار ،شافعه ،و حکام (کرکای
عاملی177 :1 ،1111 ،ا.)171

البته در حقوق تعدادی ایقاع نامعین دیده میشود کاه آثاار و احکاار معینای در قاانون ندارناد:
مانند ایقاعهای اذنی .اما در اصل آزادی انعقاد آنها تردید وجود دارد ،حتی برخی وجاود ایقاعاات
نامعین را انکار کرده و قائل به اصل آزادی ایقاع نیستند .همچنین به دسته سومی اشاره شده که ناار
و نفوذ آنها در قانون بیان شده ،اما احکار واضحی ندارند ،بلکاه بایاد باه قواعاد عماومی ایقاعاات
رجوع کرد (کاتوزیان.)111 :1 ،1311 ،
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در کنار ایقاعات معینی که بیان شد ،نهاد دیگری به نار اذن وجود دارد که البته در ایقاع باودن
آن تردید است .بهطوریکه برخی آن را ایقاع (موسوی خمینای ،بایتاا211 :؛ خوانسااری:3 ،1112 ،

 )271و برخی اذن صرف میدانند (امامی ،بایتاا111 :1 ،؛کمپاانی اصافهانی .)217 :2 ،1111 ،البتاه
نظر دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اگر همراه با قصد انشاء باشد ،ایقاع باوده و بادون آن اذن
صرف است (هاشمی و جمعی از پژوهشگاران .)111 :2 ،1123 ،در ایان میاان آنچاه أولای باه نظار
میرسد ،قول سور است ،زیرا با توجه به عرفی که در میان مردر وجاود دارد ،نمایتاوان اذن را باه
طور مطلق ایقاع یا اذن صرف دانست.
در تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی می توان چنین فرض کرد که مالک به طرف مقابال خاود اذن
میدهد تا جهت معاملۀ آتی مال او را بررسی کند .در این صورت ،اگار اذن هماراه باا قصاد انشااء
باشد ،ایقاع و در غیر این صورت یک اذن صرف است که در زمرۀ اعمال حقوقی قرار نمیگیرد.

ج) نظریۀ اذن صرف
اذن در لغت به معنای اباحه و اطالق فعل (سعدى )11 :1111 ،و رف من (عبدالرحمان ،بیتا،

:1

 )127است .در اصطالح نیز اذن از معنای لغوی خود دور نشده ،به معنای رخصت و رف مان از
تصرف در مال میباشد که گاه از سوی مالک یا شخصِ به منزلۀ مالک است (هاشم و جمعی از
پژوهشگران1121 ،

 )331 :1و گاه از سوی شارع است (جعفری لنگرودی ،ب ،1371

12 :1؛

حسینی مراغی .)211 :2 ،1117 ،در واق با اذن ،اباحۀ تصرف حاصل میشود که گاه به جای هم
به کار میروند .در جای دیگر اذن چنین تعریف شده است« :اذن عبارت است از ازالۀ من قانون
به سود یک یا چند نفر معیّن یا اشخاص غیر معین از طرف مقنّن یا شخص معیّن» (جعفری
لنگرودی.)217 :1 ،1311 ،

اذن و اباحۀ مالکی از جهت منشأ بر سه قسم اسات :اذن مطلاق ،اذن حاصال از ایقااع ،و اذن
حاصل از عقد (هاشمی و جمعی از پژوهشگران.)271 :1 ،1123 ،

آنچه در این بح

مورد نظر است ،قسم اول از اذن میباشد ،یعنی اذن مجرد کاه مالاک آن را

صادر میکند .در واق  ،گاهی اذن به طور مطلق از مالک صادر میشود که باع

اباحۀ تصرف در

حدود اذن است ،اما گاهی ناشی از یک عقد یا ایقاع است که مفاد آنها امر دیگری بوده و باه تبا
آن اذن در تصرف هم ایجاد میشود.
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اول را دربرمیگیرد .این اذن میتواند در مقابل عاوض یاا مجاانی باشاد کاه در صاورت اول عقاد
است ،زیرا معوض بودن حاکی از وجود تراضی است (هاشمی شاهرودی213 :2 ،1123 ،ا .)212باه
طوریکه مالک با توافق طرف دیگر و رضایت او به پرداخت عوض ،راضی به تصارف او در ماال
شده است .بنابراین الزار و التزار وجود داشته و هر دو دارای قصد انشاء هستند .اما اگار اذن مالاک
رایگان بوده و عوضی در برابر آن قرار نگیرد ،مانند اذن به خوردن غذا که صاحبخانه باه میهماان
میدهد ،دو قول در باب ماهیت آن وجود دارد:
1ا یک نظر مبتنی بر این است که اذن نه عقد است و نه ایقااع ،بلکاه صارفاً رفا ماان کارده و
باع

حلیت تصرف در مال میگردد .بنابراین اذن در زمرۀ اعمال حقوقی قرار ندارد (امامی ،بایتاا،

111 :1؛ کمپانی اصفهانی217 :2 ،1111 ،؛ سیوری حلّی.)312 :1113 ،

تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

ما در این مقار به دنبال نهادی هستیم که اثر اولیۀ آن اباحه و اذن در تصرف باشد که فقط قسم

2ا نظر دور حاکی از ایقاع بودن اذن است .در واق  ،مالک به طور یک طرفه قصد انشاء نموده
و تصرف در مال خود را بر دیگری مباح میسازد .بنابراین او اثری را در عالم حقوق انشاء میکناد
که ایقاع نار داشته و در زمرۀ اعمال حقوقی قرار دارد (موسوی خمینی ،بیتا211 :؛ خوانسااری،1112 ،

171 :3؛ نجفی )17 :27 ،1111 ،زیرا اذن کاری ارادی است و آثار قانونی آن منطبق باا خواسات
اذن دهنده میباشد (قاسم زاده و خسروی فارسانی1311 ،ا .)11 :1312

طبق قول اول می توان برای اذن ماهیت مستقلی در نظر گرفت و آثار خاصای بار آن باار کارد.
بهطوریکه اثر اصلی آن اباحۀ تصرف در حدود اذن است ،اما حقی فراتر از آن برای گیرنده ایجاد
نمیکند ،زیرا مالک صرفاً استفاده از مالی را اباحه نموده ولی بر آن تعهد نکارده و لاذا حقای را از
خود سلب نکرده است .بنابراین ،این اذن قابل رجوع است و او میتواند هر زماان کاه خواسات از
اذن خود برگردد (امامی ،بیتا ،)111 :1 ،اما از آنجا که این اذن نیااز باه ایجااب و قباول نادارد،
حتی اگر مأذونٌله اذن مالک را قبول نکند ،مؤثر در بطالن نبوده و ماادامیکاه مالاک از اذن خاود
رجاوع نکارده ،تصاارف در ماال باار او جاایز اساات (هاشامی و جمعاای از پاژوهشگااران:2 ،1123 ،
112ا111؛ عاملی.)213 :2 ،1113 ،

در تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی نیز گاه رخ میدهد که طرفین قصد انشاء نداشاته و خاود را از
لحاظ حقوقی پایبند به مفاد آن نمیسازند .به طور مثال ،در معامالت کوچکی که بررسی کاال نیااز
به زمان طوالنی ندارد ،بعید است که بتوان برای طرفین قصد انشاء تصور کرد ،بلکاه مالاک صارفاً
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اذن در تصرف میدهد بدون اینکه در مقابل آن عوضی باشد .بنابراین گیرنده در حدود اذن ،یعنی
تنها جهت بررسی آن برای معاملۀ آتی و به طور متعارف میتواند در کاال تصرف کند .این اثار در
واق یک اباحۀ تکلیفی است که موجب اباحۀ تصرف گیرنده در حدود اذن مایگاردد ،اماا حقای
برای او ایجاد نمیشود.
قول مشهور فقها نیز که ید گیرنده را در مقبوضبالسور ضمانی میدانناد مطاابق باا هماین نظار
است ،زیرا دلیل اصلی آنان بر ضمان ،حدی

مشهور «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» است (نجفی،

71 :37 ،1111؛ نجفی کاشف الغطاء21 :1 ،1321 ،؛ حسینی مراغی113 :2 ،1117 ،؛ اردبیلی،1113 ،

 )112 :1و این حدی

در جایی جاری میشود که قراردادی موجود نباشد .البته ممکن است اخذ

کاال همراه با اذن مالک باشد ،اما گیرنده در هر صورت ضامن است .در اینجا نیز مالک با اذن خود
مال را به دیگری میدهد ،اما با ایان بیاان فقهاا معلاور مایشاود کاه قاراردادی باین طارفین منعقاد
نمیگردد ،بلکه صرفاً یک اذن در تصرف است.
از گفتۀ برخی از حقوقدانان نیز چنین برمیآید که نهاد مذکور یک اذن صرف است که الزار
و التزامی از آن پدید نمیآید .اگر هم گیرنده ملزر به ساالم بازگردانادن کااال مایباشاد ،باه دلیال
حکمی است که به موجب شرع و قانون بر عهدۀ گیرنده قرار میگیرد نه قرارداد و توافاق طارفین.
دلیل این عده به تبعیت از مشهور فقها قاعدۀ «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» است .درحقیقت ،این
قاعده در جایی جاری میشود که عقد و معاملهای وجود نداشته باشد.
البته برخی از حقوقدانان معاصر قاعدۀ فوق را به عنوان مستند ضمان درک نیز ذکار کاردهاناد
(محقق داماد یزدی)223 :2 ،1111 ،؛ یعنی در صورتیکه پز از انجار معامله معلور شود که مبی از
آن شخص دیگری بوده و او معامله را تنفیذ نکند ،معامله فاسد است و طارفین قارارداد باه موجاب
این قاعده ضامن عوضین هستند .در واق  ،طبق نظر این حقوقدانان ،این مساأله از مصاادیق ضامان
قهری است (کاتوزیان ،الف223 :1371اا ،)222زیرا با اینکه از قبل قاراردادی وجاود داشاته ،اماا فاساد
است و اثری در عالم حقوق ندارد .به بیان دیگر ،فساد معامله به منزلۀ عدر وجود قرارداد اسات .باه
همین علت نیز برای اثبات ضمان طرفین باید به دلیل دیگری رجوع کرد که شارع یا قانونگذار آن
را صادر کرده باشد ،زیرا در حقیقت توافق و قراردادی وجود ندارد .در نتیجه ،اگر قاعادۀ ماذکور
مستند ضمان درک نیز واق شود نباید چنین پنداشت که این قاعده در جایی ماورد اساتدالل واقا
شده که قرارداد و معاملهای موجود است.
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امر با توجه به شرایط و قصد طرفین تعیین میگردد که در هر یک آثار خاصی متصور است.

ضمان تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی در فقه و حقوق
فقهای امامیه و حقوقدانان در این باب به ارائه دو نظر پرداختهاند :برخی قائلند که ضمان بار عهادۀ
مالک بوده و برخی عکز آن نظر داده و معتقدند که ضمان بر عهادۀ گیرناده اسات .در اداماه باه
توضیح و بررسی هر یک از این نظرات میپردازیم.

الف) نظریۀ امانی بودن ید
به طور کلی استیالی بر مال غیر یا با اذن مالک است یا باا اذن شاارع و قاانونگاذار ،یاا بادون اذن

تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

با توجه به آنچه گفته شد ،ماهیت نهاد مورد بح

میتواند عقد ،ایقاع یا اذن صرف باشد .ایان

میباشد .اگر اذن از طرف مالک یا قائم مقار قانونی او باشد «امانت مالکیه» نار دارد و اگر از سوی
شارع باشد «امانت شرعیه» است .در هر صورت متصرف امین میباشد و از ایان جهات باه او اماین
گویند که به اذن مالک یا شارع متصرف در مال غیر اسات و باه آن خیانات نکارده ،یعنای کااری
نمیکند که موجب تلف یا نقصان مال گردد (موسوی بجنوردی11 :2 ،1111 ،ا .)13به همین علات
ید او امانی است .به این شکل که با تلف و نقص مال مورد امانت ضامن نیسات مگار باا تعادی یاا
تفریط در استعمال و نگهداری مال (نجفایکاشاف الغطااء2 :2 ،1321 ،؛ اماامی ،بایتاا37 :2 ،اا31

و111؛ طاهری ،)211 :2 ،1111 ،زیرا با تعدی و تفریط از حدود اذن خار شده و از مصادیق خائن
میگردد (موسوی بجنوردی11 :2 ،1111 ،ا13؛ موسوی بجنوردی.)112 :1 ،1111 ،
دیگر آنکه بر امین واجب است آن مال را به صاحبش بازگرداند (نجفی کاشف الغطاء،1321 ،

 .)2 :2بنابراین هیچ گاه مالکیت عین مال امانی به امین منتقل نخواهد شد .از این نکته چناین فهمیاده
می شود که اگر امانت از نوع امانت مالکانه باشد ،مالک قصد انتقاال عاین ماال باه اماین را نادارد.
همچنانکه این امر را به عنوان یکی از شرایط امانت ذکر کردهاند (کاشانی.)172 :1312 ،

در امانت عالوه بر اذن عنصر دیگری نیز الزر است و آن رایگان و بالعوض بودن آن میباشد
(پیرهادی212 :1311،؛ محقق داماد یزدی1 :1 ،1111 ،؛ حساینی مراغای .)213 :2 ،1117 ،باه عباارت
دیگر ،اذن در صورتی راف ضمان گیرنده است که مقید به ضمان نباشد.
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بنابراین هر وقت مالک به دیگری اذن دهد که به طور رایگان در مال او تصرف نموده و سپز
با درخواست او مال را برگرداند ،قاعدۀ امانت جاری شده و ید گیرنده ،امانی محسوب میشود.
در تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی نیز چه بسا بتوان قاعدۀ امانت را جاری کرد ،همچنانکه برخای
از فقها و حقوقدانان قائل به امانی بودن ید گیرنده در مقبوض بالسور هستند (مؤمن سبزواری،1123 ،
131 :2؛ اردبیلااای112 :1 ،1113 ،؛ حلّااای117 :2 ،1317 ،؛ عااااملی171 :12 ،1113 ،؛ جعفاااری

لنگرودی ،ب  ،)11 :1 ،1371زیرا مالک به طور رایگان به طرف مقابل خود اذن میدهد که در مال
او تصرف نموده ،سپز آن را برگرداند یا به انجار معامله بپردازد .درواق  ،عناصر امانت که عبارت
است از اذن و بالعوض بودن ،در آن وجود دارد .بنابراین ید گیرنده امانی خواهد بود.
دلیل دیگر بر این امر آن است که طبق موادی از قانون مدنی که راج به اجاره ،عاریه ،ودیعاه
و ماننااد اینهااا ماایباشااد ،هرگاااه شااخص بااه اذن مالااک باار مااال او تساالط یابااد ،امااین اساات .در
مقبوضبالسور نیز کاال به اذن و رضایت مالک و طبق توافق طرفینی در ید گیرنده قرار گرفته است.
بنابراین در اینجا نیز باید قاعدۀ امانت جاری شود .هامچنانکاه طباق نظار دکتار کاتوزیاان گیرناده
براساس قرارداد مقدماتی بی  ،مأذون بوده و از این رو ید او امانی است .البتاه در تحلیال مسائولیت
گیرنده ،در نظر دکتر کاتوزیان با فقهایی که ید او را امانی میدانناد تفااوتهاایی وجاود دارد .باه
طوری که ایشان قائل است که گیرنده طبق قراردادی که با مالک بسته ،متعهد شده که یا باه انجاار
معامله پرداخته و ثمن کاال را تحویل دهد ،یا کاال را سالم برگرداند .پز او متعهاد باه حفاظ کااال
نشده است .به همین دلیل در دعوای بین مالک و گیرنده در تلف یا نقص کاال ،مالک نیاز به اثبات
تعدی یا تفریط گیرنده ندارد ،زیرا گیرنده تعهد به نتیجه کرده و اگر نتواناد کااال را ساالم تحویال
دهد ،اصل بر آن است که او مقصر است ،مگر آنکه عدر تقصیر خود را اثبات کند .بنابراین اگرچه
او امین است اما از آنجا که رابطۀ او با مالک مبتنی بر معامله است نه احسان و مسامحه ،باید به یکی
از دو واجب عمل کند و در غیر این صورت ملزر به پرداخت خسارت اسات (قاسامزاده و خساروی

فارسانی1311 ،ا 11 :1312ا11؛ کاتوزیان ،الف71 :1371ا .)71درحالیکه فقهاایی کاه یاد گیرناده را در
نهاد مذکور امانی می دانند ،مسئولیت او را همانند مسئولیت مستودع در ودیعه دانسته و معتقدند که
او بایااد در حفااظ کاااال تااالش نمایااد (اساادی حلّاای113 :2 ،1113 ،؛  )117 :11 ،1111و تنهااا در
صورتی مسئول است که در نگهداری آن تعدی یاا تفاریط نمایاد .بناابراین او مسائول اثباات عادر
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212؛ .)112 :3 ،1121

همانطورکه در بح

ماهیت گذشت ،اذن در تسلیم کاال میتواند در قالب عقاد یاا ایقااع رخ

دهد ،اما از لحاظ عدر ضمان با یکدیگر فرقی ندارند .بنابراین اگر مالک یا طرفین هردو قصد انشاء
داشته باشند و عوضی هم در مقابل تسلیم قرار ندهند ،کاال در دست گیرنده امانت است و ضامانی
بر او نیست .همچنانکه طبق نظر یکی از فقها تسلیم میتواند در قالاب عاریاه رخ دهاد کاه در ایان
صورت گیرنده امین است (منتظری نجف آبادی ،بیتا .)272 :3 ،البتاه او فقاط بایاد در حادود اذن
مالک در مال تصرف کند ،زیرا در غیر این صورت دیگر مأذون نیست و تحت قاعدۀ ضامان قارار
میگیرد.
اگر هم مالک در قالب اذن صرف و به طور رایگان کاال را تسلیم کند که مبنی بر یک نظر ناه
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تقصیر خود نیست ،چون اصل بر امین بودن اوست (امامی ،بیتا172 :2 ،؛ اسدی حلّی:11 ،1111 ،

عقد است و نه ایقاع ،باز هم اثر فوق را دارد؛ یعنی اگر مالک قصد انشااء هام نداشاته باشاد ،کااال
حکم امانت را دارد ،زیرا عناصر امانت در اینجا نیز تکمیل است.
البته الزر است ذکر شود که انتظار و توق معامله از سوی مالک سبب خرو موضوع از امانت
نمیشود و مادامیکه معاملهای رخ نداده ،آن کاال در دست گیرناده امانات اسات (کاشاانی:1312 ،

 .)171چون این انتظار به معنای آن نیست که در مقابل تسلیم کاال ،عوضی لحاظ شده باشاد ،بلکاه
گیرنده میتواند معامله نکرده و کاال را برگرداند .همچنانکه عقود امانی عاریه و ودیعه ،که در آنها
امین باید با درخواست مالک کاال را بازگرداند ،در زمرۀ عقود غیرمعوض قرار دارند.
بنابراین بعد از آنکه در قبض کاال اذن مالک وجود دارد ،اصل بر برائت گیرنده بوده و نباید او
را ضامن دانست (کاشانی.)172 :1312 ،

ب) نظریۀ ضمانی بودن ید گیرنده
ممکن است تصرف در مال غیر همراه با ضمان باشد ،به این نحو که او باید عین مال و در صاورت
تلف یا نقص ،مثل یا قیمت آن را به مالک اصلی بپردازد (مغنیه11 :2 ،1121،؛ محقاق دامااد یازدی،
11 :1 ،1111؛ شیخ انصاری111 :7 ،1111 ،؛ حسینی مراغی.)111 :2 ،1117 ،

بهطورکلی به صرف وض ید بر مال غیار ،اصال آن اسات کاه ضامان بار عهادۀ شاخص قارار
میگیرد ،حتی اگر یک رابطۀ حقوقی هم در میان نباشد (حلّی ،)27 :1112 ،مگار آنکاه تصارف باه
39

دوفصلنامۀ فقه و حقوق خصوصی ،سال اول ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 3197

نحو امانت باشد که در این صورت قاعدۀ استیمان استثنایی بر قاعدۀ ضمان میشود ،یعنی اگر شیء
در ید گیرنده بدون اذن مالک یا در مقابل عوض باشد ،گیرنده امین نباوده و ضاامن اسات (محقاق
داماد یزدی11 :1 ،1111 ،ا.)11

برخی فقها و حقوقدانان نیز بر نهاد مقبوضبالسور که شبیه نهاد مذکور است قاعدۀ ضامان یاد
جاری کرده و معتقدند با وجود اذن صاحب کاال ،گیرنده به صرف قبض ،ضامن است تا آن را باه
صاحبش بازگردانده یا به انجار معامله بپردازد (حسینی مراغی113 :2 ،1117 ،؛ نجفای:37 ،1111 ،

 .)73چراکه طبق مادۀ  131قانون مدنی:
هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات ایان قاانون
او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد ،مثل مستودع است .بنابراین مستأجر نسابت
به عین مستأجره ،قیم یا ولی نسبت به ماال صاغیر یاا ماولی علیاه و امثاال آنهاا ضاامن
نمیباشد ،مگر در صورت تفریط یا تعدی. ...

بنابراین تنها افرادی امین محسوب می شوند که قانون آنها را به این عناوان شاناخته باشاد .حاال
آنکه گیرنده در نهاد مورد بح

امین معرفی نشده است (کاتوزیان ،الف71 :1371؛ اماامی ،بایتاا:2 ،

.)171

همچنین از مالک مادۀ  311قانون مدنی که میگوید« :کس که عمداً یا اشتباهاً چیازى را کاه

مستحق نبوده است دریافت کند ملزر است آن را به مالک تسلیم کند» چنین برمیآید کاه گیرنادۀ
کاال جهت معاملۀ آتی ضامن است و با تلف یا نقص کاال حتی بدون تعدی و تفریط باید از عهادۀ
خسارت آن برآید (امامی ،بیتا.)171 :2 ،

دلیل دیگری که در فقه به آن اشاره شده آن است که اذن مالک در اینجا مقید به ضمان است؛
یعنی اگرچه مالک اذن به تصرف میدهد ،اما نمیتوان اذن او را بالعوض دانست ،بلکه در عاوض
پرداخت کاال ضمان وجود دارد (محقق داماد یزدی .)111 :1 ،1111 ،زیرا توقعی کاه او نسابت باه
انجار معامله دارد ،باع میشود که روح امانت از آن جدا شود .در واق  ،مالک با این کار اقدار به
استیفای مالیت کاال میکند ،حال یا از طریق گرفتن قیمت کاال در صورت ایجاد معامله یاا گارفتن
عین آن در صورت عدر ایجاد معامله (کاشانی .)171 :1312 ،به بیاان دیگار ،تسالیم باا هادف انجاار
معاملهای رخ میدهد که در آن ضمان مسمّی وجود دارد (اعر حسینی عمیدی،)111 :1 ،1111 ،

از طرف دیگر نیز گیرنده با این نیت کاال را میگیرد که مقدمهای باشد بر دف قیمت یا ردّ عین
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مورد توافق طرفین وجود دارد .در نتیجه ،موضوع تخصصاً از امانت خار است.
اما در مقابل گفته شاده کاه اخاذ باه عناوان مقدماه خریاد باعا

خارو آن از عناوان امانات

نمیگردد ،زیرا مال به اذن مالک در تصرف گیرنده است و غرض مالک از این اذن آن است که با
خواست گیرنده معامله محقق شود .بنابراین مقدر باودن اخاذ سابب تسارّی حکام ذی المقدماه باه
مقدمه نمیگردد .مخصوصاً در صورتیکه گیرنده راضی به انجاار معاملاه نشاده و معاملاه صاورت
نگیرد .بنابراین مقبوضبالسور امانت است و ید گیرنده امانی خواهد باود (موحادی لنکرانای:1111 ،
11ا.)31

در تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی نیز همین قاعده جاری میشود ،زیرا همانطاورکاه قابالً ذکار
شد ،فرقی میان مقبوضبالسور و این نهاد نیست (قاسمزاده و خسروی فارسانی1311،ا .)12 :1312ضمن
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آن (کاشانی .)171 :1312 ،در واق  ،اخذ در اینجا مقدمۀ خرید کاالست کاه در آن ضامان مسامّی و

آنکه اگر تسرّی حکم ذیالمقدمه به مقدمه صحیح باشد ،در تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی به طریق
أولی باید قاعدۀ امانت جاری شود ،زیرا اگر معاملۀ آتای مانناد عاریاه از جملاه عقاودی باشاد کاه
ضمان مسمّی نداشته و کاال در دست گیرنده حکم امانت را داشته باشد ،تا قبل از انجار معاملاه نیاز
کاال امانت است و گیرنده با عدر تعدی و تفریط امین خواهد بود.
هم چنین در عقودی مثل رهن و عاریه گیرنده با قبول خود به طور ضمنی متعهد شده کاه کااال

را سالم به صاحبش برگرداند ،ولی تا وقتی تعدی و تفریطی نکرده ،امین است .پز در تسلیم کااال
جهت معاملۀ آتی گیرنده باید امین محسوب شود (کاشانی .)172 :1312 ،زیرا عناصر امانت در نهااد
مذکور نیز وجود داشته و فرقی در اینجا مشاهده نمیشود .یعنی عاالوه بار اذن و بالعاوض باودن،
قصد مالک بر عدر انتقال کاال به گیرنده است.
بنابراین اگرچه نظر مشهور فقها در اینجا ضمانی بودن ید گیرنده است ،اما با توجاه باه دالیلای
که ذکر شد ،باید کاال را امانت دانست و احکار امانت جاری نمود.

نتیجهگیری
1ا بهطورکلی تسلیم کاال می تواند در قالب عقد ،ایقاع یا اذن صرف رخ دهد .البته اگار اذن را
نیازمند قصد انشاء بدانیم ،نوعی ایقاع است که در این صاورت فقاط دو حالات بارای تسالیم کااال
متصور است :عقد و ایقاع.
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2ا تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی در هر صورت و قالبی موجاب اباحاۀ تصارف در کااال بارای
گیرنده میشود .البته این تصرف تا حدی که عرف تعیین کرده جایز است .همچنین میتواند طباق
قصد یک طرف یا طرفین در این نهاد تعیین گردد.
3ا تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی میتواند در قالب عقودی رخ دهد که عالوه بر اباحاۀ تصارف
موجب انتقال حقّ انتفاع میگردند.
1ا عالوه بر آثاری که مختص هر قالب است ،تسلیم کاال جهات معاملاۀ آتای مایتواناد آثاار
مشترکی نیز داشته باشد .از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کاالست.
2ا قول أقوی آن است که ضمان نقص و تلف کاال بر عهدۀ مالاک باوده و یاد گیرناده اماانی
است ،زیرا مالک با رضایت کامل و اذن خود کاال را به طرف مقابل تسلیم میکند .از طرف دیگر،
فرض بر این است که گیرنده در حفظ و نگهداری آن دقت کاافی مایکناد .بناابراین دلیلای بااقی
نمیماند که ید او را از امانی بودن خار سازد ،مگر آنکه در حفظ آن افراط و تفریط نماید که از
حاضر خار است.

بح

1ا با توجه به آنکه تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی همگار با پیشرفت جوام در حال تغییر بوده
و به عناوین مختلفی صورت میگیرد ،مسائل و مشکالتی نیز دامنگیر آن خواهد شد ،اما در
حقوق ایران اصول و قوانینی که به طور خاص به این موضوع پرداخته باشد ،وجود ندارد .بنابراین
شایسته است که حقوقدانان و قانونگذاران به بررسی و تبیین ماهیت و آثار این موضوع بپردازند و
نظر واحدی را در این باب صادر کنند .به طوریکه حتی قوانین و مقرراتی متحد راج به آن تعیین
نموده و اجرای آن را بر همگان واجب سازند.
همچنین الزر است در قوانین آیین دادرسی ضمانت اجراهایی بر این مسأله قرار دهند که

تاجران و دیگر مردر در روابط تجاری خود اجرای قوانین مربوطه را بر خود الزر دانسته و از آن
تخطی نکنند.
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کتابخانۀ آیت اهلل مرعش نجف

-

(ره)

 ،چاپ اول.

شیخ انصارى ،مرتض بن محمد امین1111( .ق ).کتاب المکاسب ،قم :منشورات دار الذخائر،
چاپ اول.

-

صفایی ،سید حسین )1312( .اشخاص و اموال ،تهران :نشر میزان ،چاپ پنجم.

-

اااااااااا  )1313( .قواعد عمومی قراردادها ،تهران :نشر میزان ،چاپ دور.

-

طاهرى ،حبیب اهلل1111( .ق ).حقوق مدن  ،قم :انتشارات اسالمیه ،چاپ دور.

-

عامل  ،زین الدین بن عل 1113( .ق ).مسالک األفهار إل تنقیح شرائ اإلسالر ،قم :مؤسسه معارف
اسالمیه ،چاپ اول.

-

عبدالرحمان ،محمود( .بیتا) معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهية ،بیجا :بینا.

-

عمید ،حسن( .بیتا) فرهنگ عمید ،بیجا :بینا.

-

غروى نائین  ،محمدحسین1373( .ق ).منية الطالب فی حاشية المکاسب ،تهران :المكتبة المحمدیه،
چاپ اول.

-

قاسمزاده ،مرتضی و علی خسروی فارسانی( .زمستان 1312و بهار« )1311مسئولیت مدنی آخذ
بالسور در فقه و قانون مدنی» ،فصلنامه دیدگاههای حقوقی ،شمارۀ چهل و یکم.

-

قنواتی ،جلیل و حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور )1311( .حقوق قراردادها در فقه امامیه،
تهران :انتشارات سمت ،چاپ دور.

-

کاتوزیان ،ناصر( .الف )1371حقوق مدنی :معامالت معوض :عقود تملیکی ،تهران :شرکت سهامی
انتشار ،چاپ ششم.

-

اااااااااا ( .ب )1371حقوق مدنی :عقود اذنی :وثیقههای دین ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چاپ
دور.
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اااااااااا  )1371( .دورۀ مقدماتی حقوق مدنی :اموال و مالکیت ،تهران :نشر دادگستر ،چاپ دور.

هشتم.
-

اااااااااا  )1311( .دورۀ مقدماتی حقوق مدنی :اعمال حقوقی :قرارداد -ایقاع ،تهران :شرکت
سهامی انتشار ،چاپ دور.

-

کاشانی ،ابوالقاسم بن مالعبدالعلی1312( .ق ).مقبوضبالسور ،بیجا :بینا.

-

کرک عامل  ،عل بن حسین1111( .ق ).رسائل المحقق الکرکی ،قم :کتابخانۀ آیتاهلل مرعش
نجف و دفتر نشر اسالم .

-

کمپان اصفهان  ،محمد حسین1111( .ق ).حاشية کتاب المکاسب ،قم :أنوار الهدى ،چاپ اول.

-

محقق داماد یزدى ،سیدمصطف 1111( .ق ).قواعد فقه ،تهران :مرکز نشر علور اسالم  ،چاپ
دوازدهم.

-

مدنی ،جالل الدین )1312( .حقوق مدنی ،تهران :نشر پایدار ،چاپ اول.

-

مغنیه ،محمد جواد1121( .ق ).فقه اإلمار الصادق (ع) ،قم :مؤسسه انصاریان ،چاپ دور.

-

منتظرى نجفآبادى ،حسین عل ( .بیتا) رساله استفتائات ،قم :بینا.

-

موحدى لنکران  ،محمد فاضل1111( .ق ).القواعد الفقهية ،قم :چاپخانۀ مهر ،چاپ اول.

-

موسوى بجنوردى ،سید حسن1111( .ق ).القواعد الفقهية ،قم :نشر الهادی ،چاپ اول.

-

موسوى بجنوردى ،سید محمد1111( .ق ).قواعد فقهیه ،تهران :مؤسسه عرو  ،چاپ سور.

-

موسوى خمین  ،سید روح اللّه( .بیتا) کتاب البی  ،تقریر محمد حسن قدیری ،تهران :مؤسسه تنظیم

تسلیم کاال جهت معاملۀ آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

-

اااااااااا  )1311( .حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چاپ

و نشر آثار امار خمین  ،چاپ اول.
-

مؤمن سبزوارى ،محمد باقر بن محمد1123( .ق ).کفاية األحکار ،قم :دفتر انتشارات اسالم وابسته
به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ اول.

-

نجف کاشف الغطاء ،محمد حسین بن عل بن محمد رضا1321( .ق ).تحریر المجلة ،نجف:
المكتبة المرتضویه ،چاپ اول.

-

نجف  ،محمد حسن1111( .ق ).جواهر الکالر فی شرح شرائ اإلسالر ،بیروت :دار إحیاء التراث
العربی ،چاپ هفتم.

-

هاشم شاهرودى ،سید محمود1123( .ق ).قرائات فقهية معاصرة ،قم :مؤسسه دائرة المعارف فقه
اسالم بر مذهب اهل بیت (ع) ،چاپ اول.
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-

هاشم  ،سید محمود و جمع از پژوهشگران1123( .ق ).موسوعة الفقه اإلسالمی طبقا لمذهب
أهل البیت علیهم السالر ،قم :مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالم بر مذهب اهل بیت(ع).

-

اااااااااا 1121( .ق ).فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالر ،قم :مؤسسه دائرة المعارف
فقه اسالم بر مذهب اهل بیت علیهم السالر ،چاپ اول.

