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 ۴۳الی   ۲۷صفحات ، ۱۳۹۹ تابستان،  ۱۱۰، شمارۀ ۸۴، سال مقالٔه پژوهشی
 ۲۸/۱۱/۱۳۹۷رش: تاریخ پذی - ۰۵/۱۰/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

 الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر 

 قانون مدنی( ۶۳۱)تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 

 محسن اسماعیلی

 چکیده 

هایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین )مالک و  های مالکی، امانتیکی از اقسام امانت
ز این نوع امانات را در قالب عقود  ه اتوان دوازده نمون امین( است. از مجموع مواد قانون مدنی می 

اند. این مقاله درصدد پاسخ به  معین یافت که صریحًا یا تلویحًا مصداق »عقود امانی« شمرده شده
گانه جنبۀ حصری دارند و در نتیجه  های دوازدهاین پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداق

هایی از عقود معین امانی هستند و ود یا تنها مثالافزها  توان در قالب عقود نامعین بر تعداد آننمی
گردد؟ این سؤال ناشی از  قانون مدنی نمی  ۱۰مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس مادۀ  این تمثیل  

نظر قدیمی بر سر حصر ابواب معامالت یا آزادی اراده در خلق الگوهای معامالتی جدید  اختالف
قانون مذکور    63۱های متفاوتی است که از مادۀ  برداشتش،  نیست؛ بلکه سرچشمۀ پیدایش این پرس

اند و برخی نیز این ماده را داّل بر  صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریۀ حصر عقود امانی شده
ندانسته میحصر  اثبات  و  مقاله طرح  این  در  که  سومی  نظریۀ  مادۀ  اند.  که  است  این   63۱گردد، 

  ،مستند نظریۀ حصر  یگانه   االتر از »عدم داللت بر حصر«.ی بکند؛ چیز»داللت بر عدم حصر« می
مفهوم مخالف مادۀ مذکور است. اما این مفهوم شرایط الزم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت 
حصر   نامقبول  پیامدهای  امانی،  منصوص  عقود  از  خصوصیت  الغای  امانت،  تحقق  برای  اذن 

امانی، تکمیلی االگوهای عقد  قانونی و خصوصًا  حکا بودن غالب  ادلۀ شرعی و  قراردادها، عموم  م 
بر عدم حصر است. نتیجۀ    63۱جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و داللت مادۀ  

های جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونه
 ها هستند. و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آن اندما تنوع و رواج فراوان یافته

 63۱ ۀعقود امانی، استیمان، مأخوذ بالسوم، امانت مالکی، ماد:  واژگان کلیدی
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 مقدمه
کنند؛  می  شرعی( و مالکی تقسیم)  ش معمواًل به دو نوع قانونییدا یامانت و امین را از نظر منشأ پ 
  ها مراقبت کند؛ همان رد تا از آن یگی قرار م  یسکار  ین در اختنوقام  ک گران به حی ا حقوق دیاموال    یگاه

سپارد. نوع نخست را  یم  ی گریخود را به د  ییه دارا کقانونی اوست    ۀیا نمایند   کمال  یگونه که گاه
؛ بجنوردی،  482:  ۱4۱8/2،  یالمراغینیالحس)  اندامانت قانونی و نوع دوم را امانت مالکی نامیده

:  ۱393محمدی،    ؛۱۰۰:  ۱373؛ محقق داماد،  39-38:  ۱392لنکرانی،  لاض؛ ف۱6-۱۵:  ۱4۰2/2
جعفری ۱۵-۱6  :۱376/4کاتوزیان،    ؛62 - ۱68:  ۱37۰/2امامی،    ؛4۰4  :۱388/۱لنگرودی،  ؛ 

( که ممکن است در اثر ۱38۰:284،  عبده؛ بروجردی۵79-۵8۰:  ۱376باغ،  ؛ حائری شاه۱66
اما یا  مالکی  امانت  امانت  یک عقد حاصل شود. اصطالح  مقابل اصطالح  نقطه  در  قراردادی  نت 

 رود. به کار میشرعی یا قانونی 
دهد که »مقررات این قانون«، مجموعًا دوازده عقد معین را  می  وجو در قانون مدنی نشانتجس

حصری    ۀ جنب  ،گانهدوازدههای  مانی شناخته است؛ اما آیا این مصداقصریحًا یا تلویحًا مصداق عقود ا
 ؟ دارند یا نه

از برداشت قانون مدنی ناشی شده   63۱  ۀو تفسیرهای متفاوت از مادها  این پرسشی است که 
ی غیر از مستودع متصرف باشد، و مقررات  عنوانبه»هرگاه کسی ماِل غیر را  گوید:می  است. این ماده

 « .او را نسبت به آن مال امین قرارداده باشد، مثل مستودع است... این قانون
»مقررات این قانون« کسی را نسبت   ادان معتقدند: تأکید بر اینکه بایدکه برخی استخواهیم دید 

اما   ؛بودن عقود امانی دارد به مالی امین قرارداده باشد تا حکم مستودع را پیدا کند، داللت بر حصری 
ن  ر امکانظر، دمهم این اختالف  ۀثمر  مذکور مخالفند.  ۀاستادان با چنین برداشتی از مادبرخی دیگر از  

که در  ای  لهئگردد؛ مسمی  نام و جدید آشکاریا عدم امکان تشکیل عقد امانی در قالب قراردادهای بی
دا نگاهی  برای یافتن پاسخ صحیح به این پرسش، ابت  دوران ما رواج و کاربرد فراوانی پیدا کرده است.

یابی اختالف و نقد دو گفتار نخست( و سپس به ریشه )  به مبانی و تبیین محل بحث خواهیم داشت
 گفتار دوم(. ) سومی را مطرح خواهیم ساخت  ۀموجود در حقوق کشورمان پرداخته و نظری ۀنظری

 مبانی و تبیین محل بحث .۱

از   ناشی  حقوقی  آثار  آن،  اقسام  و  امانی  عقد  تعریف  با  اجمالی  آشنایی  از  پس  گفتار  این  در 
عقد امانی اشاره  های  ن، به انواع امانت و مصداقاستیمان را مورد بحث قرار خواهیم داد. بعد از آ

 نماییم. می کرده و محل نزاع و اختالف را تبیین
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 آن   ۀتعریف عقد امانی و عنصر سازند .۱-۱

دسته به  امانی  گفتهای  عقود  قراردادها  امینمی  از  و  اعتماد  ابراز  متضمن  که  یک  شود  شمردن 
مانند ودیعه. وقتی از سوی شخص دیگر است؛  اعتماد  شخص  ابراز  به دیگری  با  می  کسی  کند و 

.  شودمی امانی یا استیمان برقرار ۀنهد، رابطمی  رضایت خویش اموال یا حقوق خود را در اختیار وی
»اذن« است. معلوم است که مأذون،    این رابطه، اظهار رضایت یا همان  ۀپس جوهره و عنصر سازند

رازی،  یارم شکم)  نتیجه نفی ضمان کافی استغاصب نیست و همین امر برای صدق امانت و در  
کافی269  :۱4۱۱/2 امانت  تحقق  برای  را  اذن  دانشوران  دیگر  از  اندکی  شمار  و  مراغی  گرچه    (؛ 

شمارند که تصرفات  می  نند. آنان به استناد چند مورد نقض، اذنی را موجب پیدایش استیماندانمی
(. اما این شرط از سوی دیگران  483  :۱4۱8/2،  یالمراغ  ینیالحس)  وی نباشد   مأذون به سود خود  

نشده دانستهایشان  و    است  پذیرفته  کافی  را  اذن  فاضل    ؛۱7-2۱:  ۱4۰2/2بجنوردی،  )  اندتنها 
 . (4۰۰: ۱388/۱جعفری لنگرودی،  ؛39-43: ۱392ی، لنکران

اهد به  خو اذن ممکن است فقط برای نگهداری مال باشد یا بیش از آن. فردی را در نظر بگیرید که می 
از دستبرد سارقان    گذارد. او که مدت برود؛ اما نگران اموالی است که در وطن باقی می مسافرتی طوالنی 

می هراسد می  فردی  به  را  خود  اموال  آسوده ،  خیالی  با  تا  دارای  سپارد  فرد  آن  یا  حاال  برود.  سفر  به  تر 
ناچار به    ، شود د دیگری یافت نمی بخش ساخته است یا چون فر خصوصیاتی است که واقعًا او را اطمینان 

  به » امانت« نهاده   شود که آن اموال را نزد او . در هر دو صورت، گفته می است   سپردن مال خود به وی شده 
یابد. این،  کاهش می   وی   یا حداقل اضطراب درونی   یافته رهایی    ، از دغدغه مالک  که با این کار  ا ؛ چر است 

 شود.  امانت« است که اصطالحًا »ودیعه« نامیده می ترین نوع از » ترین و خالص ابتدایی 
عه، آن  یت عقد ودیان ماهیبه هنگام ب یحل ۀ ه فقیهان و از جمله مرحوم عالمکن است یهم  یبرا  

  – » َوَدَع  ۀعه از مادی ود ۀواژ هکاند  از امانت و اطمینان دانسته و گفته یرا »استنابه در حفظ مال« و ناش
 .(266 تا:حلی، بی) ون است ک آرامش و س یا معن ه بهکَدُع« گرفته شده ی

عه، فقط و فقط حفاظت از مال  یعقد ود  یو عنصر اصل  یشود، هدف اساسیه مالحظه مک چنان
»ودیعه عقدی  د:  ی گویهم م  یقانون مدن   6۰7  ۀگر. مادیز دیچ چی افتن آرامش خاطر است و نه هیو  

می دیگری  به  را  خود  مال  نفر  یک  آن  موجب  به  که  دارد.  است  نگاه  مجاناً  را  آن  آنکه  برای  سپارد 
 «.گیر را مستودع یا امین گویندیعهگذار مودع و ودودیعه
تکاست    ین در حالیا به همراه  نیز  مین أه احتمال دارد در برخی موارد، قصد و هدف دیگری 

  اصلی تلقی شود و  ۀانگیز  ، آرامش خاطر در نظر باشد. حتی ممکن است که گاهی آن قصد و هدف
آ  ی گریمال خود را به د  یه فرد ک  یمثال، هنگام  یفرعی پیدا کند. برا   ۀرامش جنبکسب اطمینان و 



 ۱۳۹۹تابستان  /  ۱۱۰مارۀ ش / ۸۴ سال /                                                

 

۳۰ 

نان خاطر نسبت  یعقد عاریه(، هم اطم)  دیز بنمایمجانی، از آن حفاظت ن  ۀ تا ضمن استفاددهد  ی م
انتفاع  )  ن شده استک گران از مال ممیگان دیرا   ۀامانت( و هم استفاد)  به حفظ و رّد مال وجود دارد 

رو، عنصر اساسی و مذکور در تعریف آن فقط ( و اتفاقًا هدف اصلی نیز همین است. ازاینیمجان
 مین انتفاع رایگان است و برخالف ودیعه، ذکری از نگاهداری و حفاظت مال به میان نیامده است.ه

ن شرط  یبا ا ، باشد ی گرین در مقابل عوض معلوم به دیمنفعت ع ین اگر مقصود، واگذاریهمچن
از عکضمنی   مالیه  به  و  آمده  به عمل  مراقبت  »تمل)  مسترد گردد  کن  دو عنصر  اجاره(،    یکعقد 

ر و مستأجر  یه مستعکل است  ین دلیشوند و مانند آن. به همیگر جمع می دیک منفعت« و »امانت« با 
عه،  یمقصود از وده گفته شد،  ک طور    هستند. اما همان  یاز عقود امان  یز نوعیه و اجاره نی ن و عاریز امین

ر عقود  یاند و سادهیخاص« نام  یعه را »امانت به معنایتنها و تنها »امانت« است. به همین جهت، ود
معنا  یامان به  »امانت  بجنوردی،  2۱9  :۱4۱4انصاری،  )   عام«  یرا  آل  ک،  77  :۱4۰2/7،  اشف 

 (. 6: ۱3۵9/2الغطاء، 
نام  وا این  زیرا  است؛  واژگانی  معنای  با  متناسب  »امانی«، های  ژهگذاری  و  »امین«  »امانت«، 
  گردند، نشانیشه برمی ن ریه به اک  ییهاهواژ  ۀ »أ، م، ن« هستند. دقت در کاربرد هم  ۀشی برگرفته از ر

و    یمقابل ترس، نگران  ۀنان خاطر بوده و در نقطیآرامش و اطم  یمعنا   ۀدهد که همگی دربردارندمی 
مصطفوی،  ؛  2۱:  ۱4۱4/۱3منظور،  ابن   ؛9۱  :۱4۱2،  راغب اصفهانی)نک:    روندیار مکاضطراب به  

ها  د نسبت به داراییی فقدان تهد  یمعنا  دره  کهاست  واژهل  ین قبیز از همیامنیت ن  .(۱۵2:   ۱/  ۱4۰2
 شود.  یها استعمال مو ارزش

  آثار عقد امانی و استیمان .۱-۲
کی آنکه موجب جواز  د؛ یگذارمی  جا  طور کلی استیمان، دو اثر مهم حقوقی برهعقد امانی و ب

آن موضوع  در  امین  مستلزم می  تصرفات  تصرف  جواز  که  است  معلوم  و    گردد.  مطلق  نفوذ 
وچرای آن نیست. امین باید شرایطی را در استفاده از اختیار خویش رعایت کند وگرنه ممکن  چون بی

پدری،   پدر یا جّد در    توانمی   آن را   ۀباطل یا غیرنافذ تلقی شود. نمون   ، است تصرفاتی که کرده است 
 خود لحاظ نمایند. های علیه را در تصمیمات و اقدام مولی  ۀوصی یا قیم سراغ گرفت که باید غبط

مأذون شد،  چنین  سلب  اگر  باعث  آن،  بر  غصب  عنوان  صدق  عدم  و  تصرف  در  امین  بودن 
وی از  امی   مسئولیت  شده  سپرده  او  به  که  مالی  نقصان  یا  تلف  ضامن  یعنی»امین    ،ستشود؛ 

معروف    ۀ(. این، مفاد همان قاعدانون مدنیق  6۱4  ۀماد)  گر در صورت تعدی یا تفریط«باشد؛ منمی
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راغب  )  استیمان است که با عباراتی مانند »َااَلمیُن الَیضُمُن« یا »َعَدُم َضمان  ااَلمین« مورد اتفاق است
 (.۱۵2 :۱/  ۱4۰2مصطفوی، ؛ 2۱: ۱4۱4/۱3منظور، ابن؛ 9۱ :۱4۱2اصفهانی، 

اند بهای اعتماد به دیگران و مقتضای  دیگری نیز بر استیمان مترتب ساخته و گفته  اما گاهی اثر
بی امین  که  است  این  آنان  اثبات دانستن  آن  خالف  که  مواردی  در  جز  و  نشوند  شمرده  متهم   دلیل 

  ۀعنوان قاعد شود، گزارش و ادعای او را بپذیرند. این نیز یکی از آثار امانت است که در فقه تحتمی 
البته محل بحث و  »ُو  و  الَیمین« مطرح شده  اّل  ا  ااَلمین   َعَلی  یا »َلیَس  ااَلمین«  قول   جوُب َتصدیق  

 تفصیل فراوان قرار گرفته است. 
باید از    ، (۵8:  ۱393محمدی،  )  انداین دو اثر را یکی دانسته و با هم خلط کرده  ،گرچه برخی

کرد  پرهیز  اشتباه  شک م)  این  قاعد(249:  ۱4۱۱/2ی،  رازیارم  چراکه  قاعد  ۀ؛  ماهوی    ایهنخست، 
 دوم، شکلی و مربوط به آیین دادرسی است. ۀاست؛ در حالی که قاعد 

ال مهم وجود دارد؛ نخست آنکه اگر مال، بدون تقصیر او تلف  ؤتوضیح آنکه، در مورد امین دو س
عی شود که مال  آنکه، اگر او مدشود، آیا مسئول جبران خسارت ناشی از تلف خواهد بود یا نه؟ دیگر  

 شود یا نه؟ بدون تقصیر او تلف گردیده است، آیا ادعای او پذیرفته می
دانیم که واقعًا مال از بین دانیم که او تعّدی یا تفریط نکرده است و نیز میدر فرض نخست، می

 شود یا نه؟ ال در این است که آیا او ضامن محسوب میؤرفته است، و حاال س
دهیم که او دروغ بگوید می   یا راجع به تلف مال تردید داریم و احتمالض دوم اصوالً در فراما   

کنیم که آیا آن تلف مستند به تعدی یا تفریط وی بوده است یا  می   یا اگر هم علم به تلف داریم، شک
دانیم که نمی اند و ما  امانت بوده است، به سرقت برده  ویگوید مالی را که نزد  نه؟ برای مثال، او می

دانیم که آیا  ا نمیمدانیم که سرقتی اتفاق افتاده است، اا چنین اتفاقی روی داده است یا نه؟ یا میآی 
 ؟رخ داده است رغم احتیاط و مراقبت کافی ویانگاری امین روی داده یا بهاین سرقت در اثر سهل

سش لط شود. در پاسخ به پرمتفاوت است و نباید خ سؤالقواعد فقهی حاکم بر پاسخ به این دو 
  توان از امین طلب خسارت کرد»عدم ضمان امین« حاکم است که طبق مفاد آن نمی  ۀنخست، قاعد

»وجوب تصدیق امین« مراجعه ۀ  دوم باید به قاعد  سؤال(. اّما برای پاسخ به  424:  ۱38۰اصفهانی،  )
ف را  ید بار اثبات ادعای خالو طرف مقابل است که باکرد که بر اساس آن، ادعای وی پذیرفته شده  

احتیاطی امین روی داده  نظر به سرقت نرفته یا سرقت در اثر بی ددوش کشیده و ثابت کند که مال م  بر
 (. ۱99: 2/ ۱4۰9طباطبائی،  ؛۱34 :۱4۰4/2خویی، ) است
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 انواع امانت و اقسام عقد امانی .۱-۳
استیمان است، آن را معمواًل به دو نوع    ۀ رابط  ۀ دهندو تشکیل  امانت  ۀاز آنجا که اذن، عنصر سازند

اما   ؛آیدمی   او داده شود، امانت مالکی پدید  ۀاز سوی مالک یا نمایند  ، اگر اذن  :کنندمی   اصلی تقسیم
گردد.  می  دار عمومی صادر گردد، امانت قانونی پدیداراگر اذن از طرف قانون و مقامات صالحیت

هاشمی  )  هایی دارند که البته محل بحث ما نیستتفاوت از نظر شرایط و احکام  این دو نوع امانت  
قمی،  ۱۰۱-۱۰2  :۱4۱4انصاری،    ؛6۵4:  ۱382شاهرودی،   الجبعی۱72:  ۱378/2؛  العاملی،  ؛ 

عبده،  بروجردی  ؛37:  ۱376/4؛ کاتوزیان،  ۱68-۱67  :۱37۰/2امامی،    ،383  و  236:  ۱4۱۰/4
۱38۰ :282.) 

باید در قالب عقود معین   ا امانت مالکی لزوماً وگوست، این است که آیگفت  محلآنچه اکنون  
 تواند مصداق عقد امانی شناخته شود؟می تشکیل گردد یا عقد نامعین نیز

مالکم  یدانی م »هر  ما  کیه  به  حق همه  کملینسبت  در خود  مگر  دارد؛  انتفاع  و  تصرف  گونه 
استثناء  ک  یموارد  قانون  باشد«که  مبنایتسل  ۀقاعد»و     یقانون مدن  3۰  ۀماد  .رده  فقه  در  حق   یط« 

مال دارا   کتصرف  است.  ی خو  ییدر  اختیا  یهااز گونه  یکیش  در  آن  نهادن  دین تصرف،  گران ی ار 
ا آن  یگران قرار دهد  یار دیدر اخت  ینگهدار  یخود را صرفًا برا   ییتواند دارا یم  کمثال، مال  یاست. برا

ت  ی ن صورت با رعایبه او بسپارد. در اخود  از    یندگیبه نما  یارکجام  ا ان ی و انتفاع     ینگهدار  یرا برا 
گونه  نیا  ۀرد. در همیگیل مکالت ش ک ه و و ی عه، عاریر ودینظ  ی، عقودی و اختصاص  یط عمومیشرا 

نان  یه به او اطمکند  کی ن وانمود میم چنکا دستیاعتماد به طرف مقابل خود دارد    ینوع  کمال  ، موارد 
اند. از سوی دیگر، چون  ده ی« نامیعقود اماناردادها را »ن دسته از قریه اکل است  یدلن  یدارد. به هم

 شودمی ها »عقود اذنی« هم گفتهتصرف طرف مقابل در این موارد مسبوق به اذن مالک است، به آن
ه این عقود منحصر در سه مورد یادشده نیست. کمعلوم است    (.62:  ۱39۰/۱جعفری لنگرودی،  )

مثال،    ی ده شود. برا یز دیگر نی د  یتواند در قراردادهایاما من سه قرارداد است  یف بارز اوص  ، امانت
  وصف بارز آن شمرد«  یستیرا با   یکاست، معاوضه و تمل  یعقود امان  ۀه در زمرک ن ی»عقد اجاره با ا

ند،  کینان میبه عامل اطم  گذارهیز سرمایه در عقد مضاربه نکگونه    (؛ همان3:  ۱376/4کاتوزیان،  )
 ر از وصف »امانت« است.  ن بارزت ت« در آکاما عنصر »مشار

گران یبا د  ی ، قراردادکه مالکدانست    یاز اقسام عقد امانی و موارد   یتوان فهرستیر را می موارد ز
امانت  ه لزومًا  ک ام و آثار آن است؛ بدون آنک واجد عنصر امانت و تابع اح   ، ند و این قرارداد کی منعقد م

(؛ عامل در عقد  انون مدنیق  63۱و  493مواد  )  اءیاش  ۀ ها باشد: مستأجر در عقد اجارعنصر بارز آن
در عقد   یک(؛ شرانون مدنیق  ۵69  ۀماد)  (؛ عامل در عقد جعالهانون مدنیق  ۵۵6  ۀماد)  مضاربه
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در عقد    (؛ مرتهنانون مدنیق  6۰7  ۀماد )  عهی(؛ مستودع در عقد ودانون مدنیق  ۵84  ۀماد )  تکشر
ونقل  حمل  ی(؛ متصدانون مدنیق  79  و  76  مواد )  د وقفدر عق  ی(؛ متول انون مدنیق  789  ۀماد)  رهن

(؛ انون مدنیق  ۵36  ۀماد)  (؛ عامل در عقد مزارعهانون مدنیق  ۵۱6  ۀماد)  اشخاص  ۀ در عقد اجار
( و  انون مدنیق  64۰  ۀماد)  هیر در عقد عاری(؛ مستعانون مدنی ق  ۵4۵  ۀماد)  عامل در عقد مساقات

 (. یمدن انونق 666 ۀماد) التکل در عقد وکیو
  ۀ ز قاعدیر نیده شده و بر شش مورد اخیمصداق امانت نام  یشش مورد اول، صراحتًا در قانون مدن

ام ضمان  تطبیعدم  استین  داده شده  آن  ؛ق  تصرک بدون  ام یه  به  آن ن یح  هر بودن  در  باشد.  ها شده 
  ین معرف یدر حکم ام  ادشده، طرف قرارداد را ی در عقود    کمالۀ  اراد   بر اساس   یصورت، قانون مدن

  عقود ن  یمنحصر در هم  یا عقود امانی است؛ آ  ینجا پاسخ به یک پرسش مهم ضروریرده است. در اک
  یی هامثال صرفاً ادشده ی  اقسام گر،  یان دیرا هم بر آن افزود؟ به ب ی گر ید هایمصداقتوان یا می است 

 دارند؟  ی حصر ۀ ه جنب ک ن یا ایام امانت در عقود هستند ک اح  یاجرا  یبرا 

 محل نزاع و مبنای اختالف  یین تب .۱-۴
طرح  قانونی قابلهای  امانت  خصوص د این پرسش در  یترد یمحل نزاع باید دانست که ب  ۀ دربار

 یا به قاضیاست ر شده  که در قانون ذکاست  هاییآن این نوع امانت محدود به های نیست و مصداق
تصرف در اموال    یرمأذون برا یبودن فرد  غ نیگذار به امح قانونیاند. بدون تصرن را دادهینصب ام  ۀ اجاز

ر است  یبر حق غ  یالیرا »غصب استی م آن دانست؛ زک ا در حید او را مصداق غاصب  یگران، باید
(. ین مدنقانو  3۰8ۀ  ماد)  م غصب است«ک ر بدون مجوز هم در حید بر مال غینحو عدوان. اثبات  هب
 فین تعریند، مشمول اکی م  گران تصرف یوق دا حقیگذار در اموال  یا قانون   که بدون اذن مالک  یسک

 ن« است.یمقابل »ام ۀ و نقط شودمی 
چنین کاری را به دادگاه داده باشد؛  ۀ شود که قانون اجاز قضایی هم تنها در مواردی نصب می  امین    

ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر »احکام دادگاه چراکه  
قانون اساسی(. اما آیا امانت مالکی نیز محدود به مواردی است که در قانون   ۱66)اصل    شده است« 

 ر نیز افراد را نسبت به دارایی خود امین قرار دهد؟ تواند از طرق دیگ ذکر شده است؟ یا مالک می 
د عقو  بودن همچنین راجع به مبنای اختالف، یادآوری این نکته ضروری است که اعتقاد به حصری 

توقیفی  نظریۀ  بر  مبتنی  به امانی،  معتقد  کسی  است  ممکن  نیست.  آن  بر  متوقف  و  قراردادها  بودن 
ابواب معامالت را   بودن  د؛ درحالی که نظریۀ قدیمی توقیفی قراردادهای امانی باش   تعدادمحصوربودن  

 در دست است.قبول ندارد؛ چراکه از نظر آنان برای محدودکردن خصوص  عقود امانی، دلیل خاصی  
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دکتر سید حسن امامی است که باید مبدع و آغازگر این بحث شناخته شود. ایشان    ، بازر آن  ۀنمون 
»در قانون   :بودن عقود امانی مخالفند، بر این باور استدر حصری دانانی که با وی  هم مانند حقوق

در معامالت ر آزادی اراده  که مبتنی ب  ۱۰  ۀمدنی ایران، به پیروی از نظر حقوقیین اروپا، با وضع ماد
کشوری نباشد، نمود و متعاملین    ۀتوان هرگونه تعهدی که مخالف صریح قوانین موضوع.. می. ، است

معامل نیستند  به  ۀ ملزم  را  بهصخود  یا  معینه  عقود  از  یکی  آورندورت  عقد  ضمن  شرط    «.صورت 
 (267: ۱37۰/۱امامی، )

قانون مدنی، عقود امانی باید صرفًا در قالب   63۱  ۀاما در عین حال، معتقدند که به استناد ماد
چه    ت وناشی از چیس  است،   آمده   یکی از عقود معین تشکیل شود. پس پرسش و اختالفی که پدید

 آثاری در عمل دارد؟

 هایابی اختالف و نقد نظریهریشه  .۲
هد شد. در این راستا  یابی اختالف و آثار عملی ناشی از آن پرداخته خوادر این گفتار ابتدا به ریشه

یا نبودن آخذبالسوم   بودنامینموردی    به مطالعۀ  تاریخی در فقه نیست. بنابراین  ۀمطالع  جزای  چاره 
حقوقی موجود در کشورمان را مشاهده   ۀو سپس بازتاب تراث فقهی در دو نظریخواهیم پرداخت  

 خواهد بود.گفتار   بخش اینجدید پایانای خواهیم کرد. نقد این دو نظریه و طرح نظریه

 منشأ اختالف و آثار عملی آن. ۲-۱
پیدایش اختالف دربار ماد  ۀ منشأ  ماده است که قا  63۱  ۀمفاد  این    نون مدنی، عبارتی در صدر 

عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد، و مقررات این قانون او را  »هرگاه کسی ماِل غیر را به  گوید:می 
 « .ثل مستودع است...اشد، مداده ب نسبت به آن مال امین قرار

انون« کسی را »امین  برخی استادان حقوق بر این باورند که طبق این ماده، باید »مقررات این ق
مند گردد.  داده باشد« تا مثل مستودع امین شمرده شده و از آثار و نتایجی مانند عدم ضمان بهره   قرار

امین شناخته است، باید  ا امین یا در حکم  »این قانون« کسی ر  را کهای  گانهدوازدههای  پس مصداق
 تحقق نیست. ا قابلحصری شمرد و در نتیجه عقد امانی  دیگری در نظام حقوقی م

  63۱ۀ  گویند مادمی  دانند. آناننمی  در مقابل، گروه دیگری از استادان چنین برداشتی را درست 
ساخت که مصداق  دیگری یافت یا    توان قراردادهایمی  قانون مدنی داللت بر حصر ندارد و در نتیجه

 امانی و دارای آثار و احکام آن باشند.  عقود
بلکه آثار    ؛دادن به یک بحث نظری نیستانتخاب یک طرف از این اختالف در تفسیر، تنها پایان

اجتماع  یاربرد ک مهم   روابط  تحول  و  گسترش  با  زندگ  ینی نو  ی قراردادها  ، یدارد.  پد  یدر  دار  ی ما 
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مکاند  گشته آن  ی ه  آثار  و  امانت  واجد عنصر  هنگام  یبرا   ؛باشندتوانند  وارد سرسرا ک  یمثال،    یی ه 
با  یهما   یکا  ی  یبزرگ و رسم  یمهمان  یکه  کد  ی شوی م برقرار است،  آن  در  پرمخاطب    یسانکش 

ن یمخصوص هستند. آنان چن  یختن آن در جای شما و آو  یافت پالتوی ه منتظر درکد  ی شویرو مهروب
بندند و  یبا شما نم  یباشد و اساسًا قرارداد روشنعه  ی دهند تا مصداق ودیم نمنجا « ایرا »مجان  یارک

م، حداقل  ینام هم ندانیقرارداد ب  یکن تعامل را مصداق  یاز لباس ندارند. اگر ا  یز به نگهدارین  یتعهد
اند، مستحق  ه قصد تبرع نداشتهک ن یاجرت است و با توجه به ا  یار آنان عرفًا دارا که  کم  ینکد اعتراف  یبا

 (. یقانون مدن 336ۀ ماد) ند بودش خواهی اجرت عمل خو
ا چون ی شود  ین محسوب میه بر عهده دارد، امک یارکا او در انجام یه آکن است ینون پرسش اکا

 هم نخواهد بود؟   یست، امانین ین و مصرح در قانون مدنیاز عقود مع یکچین رابطه در قالب هیا
اختیلک  هک  یتوقفگاه  یمتصد  ۀ دربار در  خودرو  وید  م  یار  در  یرد  یگی قرار  امانت  صندوق  ا 

از چند عقد    یها را مخلوطوجود دارد و معمواًل آن  ین اختالفیز چنیگر نیها موارد دها و دهکبان
ن موارد، پرسش  یا  ۀ (. در هم2۱-24:  ۱376/4کاتوزیان،  )  نیعقد مع  یکاز    یدانند، نه مصداقی م

با    یی هاتوان نمونهیز میده نشو شناخته  یمی روابط قدر  د  یطرح است. حتباال قابل از روابط افراد 
داد  ی دیک  نشان  را  از سوکگر  در حیمصداق غصب    ییه  نک ا  آن  از سویم  و   عنوان به گر،  ید  یستند 

هاست  ن نمونهیاز ا  یکیا نبودن »آخذ بالسوم«  یبودن  اند. ضامننام برده نشده  یاز عقود امان  یمصداق
 گیرد. می   موردی قرار ۀمطالع مورد  ، کهن تاریخی و کثرت وقوع  ۀقساب دلیلکه به

 موردی در فقه؛ »آخذ بالسوم« ۀمطالع .۲-۲
فروش    یمال خود را برا   ی ه فرد ک  یفروش است. هنگام  یاال برا ک  ۀ»سوم«، عرض   یاز معان  یکی
مال را »مأخوذ  آن  د،  دهی دار میبه خر  ی ریگمیو تصم  یابی منظور مشاهده، ارزند و آن را به کیعرضه م

برابر تلف  ی  ی ا مشتری آ  ین موارد ینامند. در چنی بالسوم« م در  بالسوم«  ا نقص مال  یا همان »آخذ 
 ضامن است؟ 

هان فتوا به ضمان داده و گروهی هم عدم ضمان  یه گروهی از فقکاز موارد اختالف است    یکین  یا 
  اندردهکاثبات نظر خود ارائه    ی برا   یشرعنابع  از م  یهاتیل و توجیز دالیاند. هر گروه نح داده یرا ترج 

 (. 72: ۱4۰4/37نجفی، )
،  ینیخم  ؛۱88:  3/  ۱4۰8حّلی،  )  اند که مشهور فقهای امامیه تمایل به نظر نخست دارندگفته 

(. استدالل این گروه آن است که اواًل آخذ بالسوم و مانند آن مشمول عموم ضمان ید ۱8۰ :۱363/2
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تردید امین شناخته نشده  برای مستثناکردن آنان در دست نداریم. پس بی  خاصی  دلیل  هستند و ثانیاً 
 و ضامن هستند. 

الید«، رابطۀ امانت مالکی برای مثال، شیخ محمد حسن نجفی با استناد به عمومیت قاعدۀ »علی 
کرده تثنا  صراحت کسی را امین شمرده و از قاعدۀ مزبور اس داند که شارع به را منحصر در مواردی می 

 (. 73:  37/ ۱4۰4داند )نجفی،  الید و نیازمند تصریح می علی   ۀباشد؛ یعنی استیمان را استثنایی بر قاعد 
اما گروه دیگری با این استدالل مخالف هستند. محقق اردبیلی از کسانی است که در صحت  

بحرانی،  )  ه استشمرد   مال را امین   ۀاستدالل مشهور ابراز تردید کرده و با توجه به اذن مالک، گیرند
امانی کافی دانسته و نیازی به نص خاص    ۀ (. پس ایشان صدور اذن را برای تحقق رابط۱93  :۱4۰۵/8

ادریس از کسانی است که به این مطلب تصریح کرده است؛ یعنی  ابن  بیند.نمی  و تصریح به استثنا
  : ۱4۱۰/2حّلی،  )  ضمانداند نه  می  حصول اذن را کافی دانسته و برخالف مشهور، اصل را بر برائت

امین شناخته است   ۀ(. عالم86 با همین استدالل  را  بالسوم  آخذ  و  پسندیده  را  او  نیز سخن    حلی 
 (. 32۱: ۱4۱3/۵حلی، )

 موافق وهای بالسوم، چنانکه گفته شد، تنها یک نمونه است وگرنه استدالل بدیهی است که آخذ
 (.6۰۵  :۱4۱2/7ی، ی خو) ارد مخالف ضمان، اختصاصی به این یک نمونه ند

 ها  بازتاب اختالف فقها در حقوق و نقد نظریه  .۲-۳
ت  یز سرا یاختالف استدالل و تفاوت در فتوایی که دیده شد، البته با بیانی متفاوت به حقوق ما ن

 یه قانون مدنکت آخذ بالسوم آن است  یمسئول  ۀ دانان درباراختالف حقوق  یل اصلیرده است. دلک
را منحصر به موارد   کیه اصل را بر ضمان دانسته و امانت مالکرده است. پس آنان  ک وت  ک ه سبارنیدرا 
حًا  یه صرک  یاران ماده یا  یاند: »در قانون مدنم به ضمان داده و گفته ک دانند، حی ور در قانون م کمذ
و   ،... 3۰۱ ۀماد کتوان با توجه به مالیم ی ول  ؛شودیده نمید، دی ان نمایم مال مأخوذ بالسوم را بک ح

ن نشناخته است،  یمأخوذ بالسوم را ام  ۀرندیه قانون مزبور گک ...، و آنیقانون مدن  63۱  ۀح مادیصر
امامی، )  ط ننموده باشد.«یو تفر  یب دانست، اگرچه تعدیآن را ضامن هر تلف و نقص و ع  ۀرندیگ

 (.۱۰7: 2/ ۱38۱، یدیشه؛ 2۰8: ۱39۰/۱جعفری لنگرودی،  ؛۱7۰: ۱37۰/2
دانند؛ با این استدالل که  نمی یگری آخذ بالسوم را امین شناخته و ضامنکسان د  مقابل،  ۀنقطدر 

ان، ی اتوز)ک   وجود اذن برای حصول امانت و ترّتب آثار آن کافی است و نیازی به تصریح بر آن نداریم
۱37۱/۱: 72.) 
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لزوماً  بالسوم  مأخوذ  ضمان  به  اعتقاد  که  است  سودمند  هم  مطلب  این  معنای  یادآوری  به   
آن نیست؛ چه بسا کسانی او را امین بدانند، اما به دالیل دیگری او را ضامن تلقی    ۀندانستن گیرندامین 

به حکم عرف و شرط ضمنی را  گیرنده  اینکه  مانند  مبیع    ، کنند؛  یا برگرداندن سالم  به خرید  ملتزم 
ام  رفی( به هنگرط ضمنی و ععدم امانت یا ش)   عملی تفاوت مبنای ضمان آخذ بالسوم   ۀبدانند. ثمر

پدیدار قهری  دوم،  می   حوادث  برمبنای  و  شد  خواهد  شناخته  مسئول  نخست  مبنای  بر  که  شود 
 (.28: ۱392فاضل لنکرانی،  ؛76: ۱37۱/۱ان، ی اتوز)ک مسئولیتی برعهده نخواهد داشت

 »داللت بر حصر« ۀنظری. ۲-۳-۱
وارد مصرح قانون امانی در محصر عقود    ۀاز مطالب گذشته معلوم شد که استدالل طرفداران نظری

 مدنی، بر سه مقدمه استوار است:  
  ؛القاعده ضامن استیگران را بدون استحقاق گرفته است، علیه مال دک یسک .۱
 ؛ ن قرار داده باشد«ین قانون او را نسبت به آن مال امیه »مقررات اکست یضامن ن یارندهیگ .2
 . رده استکح نیآخذ بالسوم تصربودن نین قانون، به امیا .3
ا  ۀجینت با قبول اکاست    یهی د او را ضامن دانست. بدیه باکن سه مقدمه آن است  یروشن  ن  یه 

م مورد مأخوذ بالسوم  که »حک رفت  ید پذیست و باین  ییم استثناک ح   یکمقدمات، ضمان آخذ بالسوم  
ه بعدًا مهر او  کند  یببرد تا  یگیزن م   هک  یگردد؛ مانند مالیم  یجار ، باشدیه به آن میه شبک  یدر موارد 

ه  ک یا مالیه بعدًا عوض خلع در طالق واقع شود و کند یرد تا ببیگی ه زوج مک یا مالیقرار داده شود و 
م  یسکبه   ببی داده  تا  قرار گکند  یشود  معاوضه  مورد  بعدًا  نجفی،   ؛۱7۱:  ۱37۰/2امامی،  )  رد.«یه 

۱4۰4/37 :73.) 
استدالل  یا  یبندصورت  ادبن  فقهیبا  بود  یچن  یات  امکن  ضمان  قاعد  ییاستثنا  ، نیه عدم   ۀبر 

 رد. کبسنده   ید به موارد قطعیدر استثنا با کد است و به هنگام شیالیعل
این مثال و موارد مشابه آن ندارد.    ۀ سوم درست است. قانون مدنی حکم صریحی دربار  ۀمقدم

داند  می را تخصیص و استثناییقرار داده و خروج ید امانی از آن    نخست که اصل را بر ضمان ۀمقدم
که باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد، البته در جای خود قابل بحث است. باید به این پرسش در جای 

آیا خروج امین از قاعد از باب تخصص  ۀخود پاسخ داد که  از باب تخصیص است یا    ضمان ید، 
 ؟(28: ۱392فاضل لنکرانی، )
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ه  ک یادوم است؛ مقدمه ۀمورد نقد است، تنها مقدم  ک نینچه ااز این مناقشه، آ یپوشاما با چشم
»مقررات این قانون او را...  ه  کداند  یم  یسکن را منحصر به  ی، امیقانون مدن  63۱  ۀبا استناد به ماد

 .امین قرار داده باشد«
عدم   ثنا در شرع و قانون را برای حکم بهدانانی هستند که نص بر است چنانکه دیدیم، فقها و حقوق

دانند. دکتر شهیدی  نمی  امانی کافی  ۀاند. اینان در حقیقت، اذن را برای تحقق رابطضمان الزم دانسته
بودن متصرف در مال غیر »اصل، ضامن رود، تصریح کرده است کهمی  این گروه به شمار ۀکه از زمر

باشد که قانون در مورد تصرفاتی که ناشی از عقدی    است؛ هرچند که مأذون در تصرف باشد؛ مگر
..  .قانون مدنی  63۱  ۀزیرا مطابق مفهوم مخالف ماد  ؛ مانی اعالم کرده است...ید متصرف را در آن ا

در مواردی که قانون متصرف را امین قرار نداده باشد، او مانند مستودع نخواهد بود؛ یعنی ضامن است 
های یادشده در باال، امانی  ذون جز در قالب یکی از عقود و نهادو چون در قانون مدنی، تصرف مأ

 (. ۱۰8: ۱38۱/2، یدیشه) ده نشده است، پس تصرف ناشی از اذن، ضمانی خواهد بود«قرار دا

 »عدم داللت بر حصر« ۀنظری .۲-۳-۲
اذن را برای تحقق استیمان کافی شمرده    ، دانانفوق، گروه پرشمارتری از فقها و حقوق   ۀرغم نظریبه

»از مجموع مواد مربوط به    این گروه  ۀبینند. به عقیدنمی  ون بر استثناو نیازی به تصریح شرع یا قان
  ی ه در هر جا شخص به رضاکد  ی آی برم  یها به خوب نیالت و رهن و مانند اکعه و ویه و ودی اجاره و عار

ن قراردادن یط، امیتسل  ین است؛ خواه هدف اصلیند، امکدا  یتسلط پ  یو برحسب اذن او بر مال  کمال
ان،  ی اتوز)ک  بر مال است«  یال یتحقق آن است  ۀه الزمکباشد    ی گری مقصود از توافق امر د  ای او باشد  

۱37۱/۱ :74.) 
شود. اما گرچه این استدالل درست و نمی   در آثار مکتوب این گروه، بیش از این استداللی دیده 

ی برای اثبات  حصر، دالیل بیشترۀ  رسد، کافی نیست و باید ضمن رّد مستدل نظریمی  ظرقابل اتکا به ن
 حصر عقود امانی ارائه داد.   عدم 

 نو و برگزیده؛ » داللت بر عدم حصر«  ۀنظری. ۲-۴
نیازی از نص بر امانت و »عدم داللت  رسد، بیمی  از میان دو دیدگاه فوق، آنچه صحیح به نظر 

که  گفت  توانیم یاست. اما باالتر از آن، به نظر نگارنده حت 63۱ ۀتوسط ماد بر حصر« عقود امانی
سومی است که در تحقیقات پیشین سابقه ندارد و    ۀاین ماده »داللت بر عدم حصر« دارد. این، نظری

 آن ناگزیر به نفی دلیل گروه نخست و سپس اثبات مدعای خود هستیم.  آزماییبرای راستی
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 حصر  ۀرّد استدالل طرفداران نظری .۲-۴-۱
»مقررات این قانون او را نسبت به ز عبارت  برداشت خاصی است که ا  ، حصر  ۀمستند نظری  یگانه

که برخی استادان  گونه    صورت گرفته است. قطعًا همان  63۱  ۀ، در مادداده باشد«  آن مال امین قرار
کرده است   اند،تصریح  نظر  مورد  جمله  این  مخالف«  وگرنه  ۱۰8:  ۱38۱/2،  یدی شه)  »مفهوم   )

 منطوق آن چنین داللتی ندارد.
مانند داللت بر   ، گیری ی تمام مقدمات الزم برای مفهوم جمله را شرطیه و دارا اما برفرض آنکه این    

بدانیم،   بیان موارد غالب  انحصاری و عدم  قرینه سبب  بود که  استناد و حجت خواهد  قابل  ای آنگاه 
 ، (؛ در حالی که جایگاه این ماده۱۵4- ۱6۱:  ۱/ ۱39۰برخالف آن وجود نداشته باشد )قافی و شریعتی،  

 گذار درصدد بیان چنین مفهومی نبوده است.ا بر نفی این مفهوم است و اینکه قانون دلیلی گویقرینه و  
یدهای متعددی نیز برخالف  ؤبعدی اثبات خواهد شد، شواهد و معالوه بر این نکته که در بند  

 . مفهوم مورد نظر و عدم قابلیت پذیرش و التزام به آن در حقوق ایران در دست است
ا  ، اوالً  امانت  یصلعنصر  اعالم رضاکیمال  ی هادر  مال)  ت ی،  د  یبرا   کاذن(  بر  یتصرف  گران 

  ۀ ابراز شود. قاعد  ینیمع  یهاا قالبیت در قالب  ین رضایه اکندارد    یاموال و حقوق اوست و ضرورت 
قانون   ۱۰  ۀا با وجود مادی ند. آک یباز م  یانتخاب هر قالب  یراه را برا   ، ت اراده یمک سلطنت و نیز اصل حا

 دهد؟! ی ن قرار میه طرف مقابل را امکشد  ینین و نامعی قرارداد نو ی ر یگلک توان مانع شی م یمدن
 یتیخصوص   یاند، دارا شناخته شده  ی، امانیه در قانون مدنک  ینیعقود معا  ین، آیگذشته از ا  ، ثانیاً 

هم    ین امانید نامعقوع  یراه را برا   ، ها ح مناط از آن یواحد و تنق  کتوان با استنباط مال یا نمی اند؟ آبوده 
 رد؟کباز 

ز  یهم گر  ی گرینامطلوب د  ۀجیرا بپذیریم، از نت  یقانون مدن  63۱  ۀاگر برداشت حصر از ماد  ، ثالثاً 
ن  یه فقط مقررات همکشود  یم  یمنحصر در موارد   ین  قراردادیرا در آن صورت امی ز  ؛م داشتینخواه
ن  یاگر در قوان  یجه، حتیقرار داده باشد. در نت  نی( او را نسبت به آن مال امییعنی قانون مدن)  قانون

 رفت.  ید آن را پذین شناخته شده باشد، نبایام  یسک،  یا قانون امور حسبیگر، مثاًل در قانون تجارت  ید
س را  کدهد تا هری اجازه م  کت دارد و به مالین هم عمومیام امک مربوط به اح  یشرع  ۀادل  ، رابعاً 
السالم(  هیعل)  نیرالمؤمن یث از امی ن حدیش قرار دهد؛ مانند ای خو  ییرا ن بر دا یام  ، خواهق دلیبه هر طر

ه مورد اعتماد قرار گرفته است،  ک  یسک(؛  ۱6:  ۱4۰8/۱4نوری،  )   «ه فرمودند: »ک
ن نشده یتمان منحصر به استفاده از عقود معیات مشابه، ایت و روا ی ن روا یشود. در اینم  یضامن تلق
  ی ن است، اختصاصیعدم ضمان ام  ۀ قاعد  یل اصلیدل  یبرخ   ۀدیه به عق کعقال    ی ن، بنایچناست. هم 

   ن ندارد.ید معبه عقو
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»امین ضامن   گوید:می   از همین عمومیت برخوردار است؛ آنجا که  6۱4  ۀدر حقوق نیز حکم ماد
 « .اتفریطباشد؛ مگردر صورت تعدی ینمی ، تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است

 داللت بر عدم حصر ۀاثبات نظری .۲-۴-۲
توان آن را داّل بر عدم  می  داللت بر حصر ندارد، که حتی  63۱  ۀماد  تنها نهگفته شد که از نظر ما،  

 توان فهمید. می  ظریفی است که از دقت در جایگاه این ماده در قانون مدنی ۀحصر دانست. این نکت
نظر است.  دم  ۀحل قرارگرفتن مادمواد قانونی نادیده گرفته شود، میکی از نکاتی که نباید در تفسیر  

گذار  جعل و مقصود واقعی قانون  ۀتواند شاهد و راهنمای مفیدی برای درک فلسفمی   توجه به این نکته
( و بعد از  634تا    6۰7مواد  )  عهیام ودک ر احکپس از ذ یقانون مدن  باشد. برای نمونه، در همین جا، 

 ی رده است، به پرسشک  ی( معرف 6۱4  ۀماد)  رضامنی( و غ6۰7  ۀماد)  نیتودع را امه صراحتًا مسک آن
 ن، مستودع است؟  یمصداق  ام یگانها ی ه آکن پرسش یدهد؛ ایو مقدر پاسخ مناگفته 

ن ماده آن یا یام اصلیاست. پ یعه قرار گرفته، منفیان فصل مربوط به دیه در پاک 63۱ ۀپاسخ ماد
ه هرگاه  کد گفت  یبا  یلک  ایهقاعد  عنوانه بهک بل  ؛عه دانستیدا مخصوص ود امانت ریه نباکاست  

ن قانون او را هم نسبت به آن  ی ند، اما مقررات اک ز تصرف  یر از مستودع نیغ  یعنوانر را بهیمال غ  یسک
  ۀن قانون درباریرود؛ چه مقررات این به شمار میام  یعنی ن قرار داده باشد، مثل مستودع است؛  یمال ام

 . یحی ح باشد و چه تلویصر او
 مالکی )مستأجر( و هم امین قانونی و قضایی )قیم یا ولی(برای همین است که بالفاصله، هم امین  

خواهد کردن موارد امین نیست، بلکه برعکس، می تنها ناظر به حصر مثال زده است. پس این ماده، نه   را 
ذات«، یعنی مستودع، دانست. امین، امین بال مصداق »   یگانه اعالم کند که نباید امین را منحصر در  

 رد که در این قانون معین شده است؛ هم مالکی و هم قانونی و قضایی.های دیگری هم دا مصداق 
است    یا، بحث جداگانهی ا حصر یهستند    یلیور در این قانون تمثکمذ  ی هاا مصداقیه آک نیاما ا 

گفته،  شیل پیه به دالکدهد  ی جو نشان موجست  نیا  ۀجیجست. نت  ی گرید  ید پاسخ آن را در جایه باک
 یلیتنها دلنه  کیامانت مال  خصوص ن موارد است. اما در  یمنحصر در ا  ییو قضا  یموارد امانت قانون 

 در دست است.   ، گفته بر عدم حصرپیش   ۀه دالیل چندگانکم، ی بر حصر ندار
معین، با اصل    مانی در عقودساختن اقسام عقد اافزودن این نکته نیز سودمند است که محصور

های  نام و نوین منافات دارد؛ ضمن آنکه راه را بر نوآوریحاکمیت اراده و آزادی تشکیل قراردادهای بی
 نهد.می پاسخها را بیو آن است حقوقی و پاسخ به نیازهای نوپیدا بسته
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است.   ز نوع تکمیلیدانیم که اصواًل قواعد حاکم بر معامالت و قراردادهای مالی امی همچنین،
 پسندد، امین خود قرار دهد؟! می خواهد ومی گونه کهپس چرا نباید مالک بتواند کس دیگری را آن

 نتیجه 
قانون مدنی، حکم به حصر الگوهای عقد    63۱  ۀتوان به استناد مفهوم مخالف مادنمی  تنهانه

قنی بر عدم داللت این  شن و دالیل متتوان قرائن رومی  امانی در موارد مذکور در این قانون کرد، بلکه
ماده بر حصر و حتی داللت آن بر عدم حصر ارائه کرد. در نتیجه الگوهای عقد امانی منحصر به  

  اند. بنابراین افرادتصریحًا یا تلویحًا امانی شناخته شده  ، یدوازده عقد معینی نیست که در قانون مدن
بیافرینند که متضمن  را  قراردادی    ، قانون مدنی  ۱۰  ۀادخواهند و بر اساس م می  توانند هرگونه کهمی 

 این آثار است.  ۀاستیمان و دارای آثار آن باشد. عدم ضمان و قبول ادعای امین از جمل
مصد قراردادها  نوع  این  آنای  شدهتعیین ازپیشهای  اقطبعًا  و شمار  نیست؛  ندارند  محدود  ها 

  ۀ عملی نظری  ۀربرد و ثمرته نیز افزودنی است که کانیز چنین است. این نک   ۱۰  ۀ چنانکه مقتضای ماد
  ؛ شودنمی مذکور خالصه ۀعدم حصر عقود امانی، تنها در جواز خلق عقود امانی دیگر در قالب ماد

شرط ضمن عقد در عقود معینی ظاهر شود که ذاتًا امانی نیستند. البته در این  صورت  تواند بهمی  بلکه
امانی خواهند بود؛ یعنی احکام اختصاصی    همانند عقود معین    ، امین  صورت فقط در احکام مشترک  

 گردد. نمی ها مترتبامانی بر آن عقود معین  
  



 ۱۳۹۹تابستان  /  ۱۱۰مارۀ ش / ۸۴ سال /                                                

 

۴۲ 

 منابع 
 فارسی 

 ، چاپ هشتم، تهران: کتابفروشی اسالمیه.حقوق مدنى(، ۱37۰امامی، سیدحسن ) ▪
 ، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد. حقوق مدنى(، ۱38۰بروجردی عبده، محمد ) ▪
 ، چاپ دوم، تهران: کتابخانه گنج دانش. الفارق(، ۱388دی، محمد جعفر )لنگرو  جعفری  ▪
ران: کتابخانه گنج ، چاپ پنجم، تهمبسوط در ترمینولوژی حقوق(،  ۱39۰جعفری لنگرودی، محمد جعفر )  ▪

 دانش.  
ت بیفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل (،  ۱382جمعی از پژوهشگران؛ زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود ) ▪

 السالم. بیت علیهمالمعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل، جلد اول، چاپ اول، قم: مؤسسه دائرة السالمعلیهم 
بیت  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل (،  ۱389د محمود )جمعی از پژوهشگران؛ زیر نظر هاشمی شاهرودی، سی  ▪

 السالم.بیت علیهمی بر مذهب اهل المعارف فقه اسالم ، جلد چهارم، چاپ اول، قم: مؤسسه دائرة السالمعلیهم 
 ، چاپ اول، تهران: گنج دانش. شرح قانون مدنى(، ۱376حائری شاه باغ، سّید علی ) ▪
)تشکیل قراردادها و تعهدات(، چاپ دوم، تهران: انتشارات    ، جلد اولحقوق مدنى(،  ۱38۰شهیدی، مهدی ) ▪

 مجد.
انتشارات  ا و تعهدات(، چاپ دوم، ته، جلد دوم )اصول قراردادهحقوق مدنى(،  ۱38۱شهیدی، مهدی ) ▪ ران: 

 مجد.
 ، جلد اول، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت. اصول فقه کاربردی(، ۱39۰قافی، حسین؛ شریعتی، سعید ) ▪
 ، چاپ اول، تهران: مؤسسه کیهان. جامع الشتات(، ۱378ابوالقاسم )قمی، میرزا  ▪
 ل، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشار. د او، جلحقوق مدنى، دوره عقود معین(، ۱37۱کاتوزیان، ناصر ) ▪

 ، جلد چهارم، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشار. حقوق مدنى، دوره عقود معین(، ۱376کاتوزیان، ناصر ) ▪
 ، چاپ چهارم، تهران: مرکز نشر علوم اسالمی. قواعد فقه، بخش مدنى (،۱373مصطفی )محقق داماد، سید  ▪
 زدهم، تهران: میزان. پ سی، چاقواعد فقه(، ۱393محمدی، ابوالحسن ) ▪

 عربی
 ، چاپ سوم، بیروت: دار صادر.لسان العرب ق(، ۱4۱4) ابن منظور، محمد بن مکرم ▪
، قم: دفتر ، چاپ اولمجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد األذهان ق(،  ۱4۰3، احمد بن محمد )اردبیلی ▪

 انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.  
تنظیم و نشر  ، با حواشی امام خمینی، چاپ اول، قم، مؤسسه وسیلة النجاة(، ۱38۰ی، سید ابو الحسن )هاناصف ▪

 ی.آثار امام خمین
، با تحقیق و تصحیح عباس محمد حاشیة کتاب المکاسبق(،  ۱4۱8اصفهانی )کمپانی(، شیخ محمد حسین )  ▪

 آل سباع قطیفی، چاپ اول، قم: ناشر: محقق. 
مرتض ▪ شیخ  )انصاری،  اإلیقاعاتق(،  ۱4۱4ی  و  العقود  قم: صیغ  اول،  چاپ  قزوینی،  علی  مال  حاشیه  با   ،

 انتشارات شکوری. 
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 ، چاپ اول، قم: مطبعه خیام.2،، ج القواعد الفقهیهق(، ۱4۰2بجنوردی، میرزا حسن ) ▪
م: ،چاپ اول، قالحدائق الناضرة فى أحکام العترة الطاهرةق(،  ۱4۰۵بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم ) ▪

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شارات اسالمی وابسته بهدفتر انت 
، با حواشی الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیةق(،  ۱4۱۰الجبعی العاملی، زین الدین بن علی بن احمد ) ▪

 سید محمد کالنتر، چاپ اول، قم: کتابفروشی داوری. 
 میة قم.، چاپ اول، قم: انتشارات حوزة علینالعناو ق(، ۱4۱8الحسینی المراغی، سید میرعبدالفتاح ) ▪
یر الفتاویق(،  ۱4۱۰حّلی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد ) ▪ ، چاپ دوم، قم:  السرائر الحاوی لتحر

 دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
یعةمختلف الشیعة فى أحق(، ۱4۱3حلی، عالمه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی ) ▪ ، چاپ دوم، قم: کام الشر

 تشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.دفتر ان
یر األحکام الشرعیة على مذهب اإلمامیةحلی، عالمه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی )بی تا(،   ▪ ، چاپ تحر

 اول، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
، ، چاپ دومحرامائع اإلسالم فى مسائل الحالل و الر شق(،  ۱4۰8حّلی، محقق نجم الدین جعفر بن حسن ) ▪

 قم: مؤسسه اسماعیلیان. 
، چاپ سوم، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه  کفایه االصولق(،  ۱4۱۵خراسانی، مال محمد کاظم ) ▪

 قم. 
ه )خمینی، )امام( سید روح  ▪ یرالوسیله(،  ۱363اللَّ  ه علمیه قم.، چاپ اول، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزتحر
ابوالقاسم ) ▪ المعامالتق(،  ۱4۱2خویی، سید  الفقاهه فى  اول، مصباح  مقّرر: محمد علی توحیدی، چاپ   ،

 بیروت، دارالهادی. 
 ، چاپ اول، قم: سازمان چاپ مهر.  منهاج الصالحینق(، ۱4۰4خویی، سید ابوالقاسم ) ▪
یب القرآنق(، ۱4۱2راغب اصفهانی، حسین بن محمد ) ▪  پ اول، بیروت: دار العلم.چا، المفردات فى غر
، چاپ اول، الشرح الصغیر فى شرح مختصر النافعق(،  ۱4۰9ئی، سید علی بن محمد بن ابی معاذ )طباطبا ▪

 قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی. 
الفقهیه(،  ۱378فاضل لنکرانی، محمد ) ▪ ائمه اطهار علیهم  القواعد  مرکز فقهی  انتشارات  ، چاپ چهارم، قم: 

 لسالم. ا
یر المجله(، 3۵9، محمد حسین )کاشف آل الغطاء ▪  ، چاپ نجف.تحر
یمق(،  ۱4۰2مصطفوی، حسن ) ▪ ، چاپ اول، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و  التحقیق فى کلمات القرآن الکر

 النشر. 
 ، چاپ سوم، قم: مدرسه االمام امیرالمؤمنین.  القواعدالفقهیهق(، ۱4۱۱مکارم شیرازی، ناصر ) ▪
، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث لکالم فى شرح شرایع االسالمجواهر ا ق(،  ۱4۰4حسن )  نجفی، محمد ▪

 العربی. 
 ، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السالم.مستدرک الوسائلق(،  ۱4۰8نوری، حسین بن محمدتقی ) ▪

 


