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 1ایک یحاتم محمد

 احسان قاعده. 2

 احسان قاعده مفهوم و فیتعر. 1-2

 یکوکارین یمعن به افعال باب از احسان مصدر. است شده گرفته دهیپسند و خوب کو،ین یمعن به حسن واژه از احسان 

 .گردد یم اطالق زند یم سر گرانید به کردن یکین یرو از که یشخص عمل الواقع یف و

 یو متوجه را یضرر ناچار به یگرید به احسان در کوکارین یشخص هرگاه که است نیا قاعده از منظور ،اصطالح در اما

 لباس که ندیبب یکس هرگاه مثالً. ستین ضامن بود، وارده خسارت دار عهده نبود یرخواهیخ قصد و احسان اگر که سازد

 یول هرگاه ای ست،ین ضامن کند، پاره را لباسش او بدن سوختن از یریجلوگ یبرا چنانچه است، گرفته آتش یگرید تن

 او منزل بیتخر ضامن کند بنا دیجد طرح ای و کند خراب را یو یمسکون منزل ،هیعل یمول مصلحت یراستا در طفل

 نیا. است شده ظاهر منفعت جلب قالب در دوم مثال در و ضرر دفع قالب در احسان ،اول مثال در که بود؛ نخواهد

 که است نموده ینیب شیپ را آن 015 ماده در زین 1931 مصوب یاسالم مجازات قانون که است ضمان مسقطات از قاعده

 .پرداخت میخواه آن شرح به ندهیآ در

  احسان قاعده منابع و یمبان. 2-2

 :میده یم قرار یبررس مورد جداگانه گفتار دو در را احسان قاعده منابع مبحث نیا در

 هیامام فقه. 1-2-2

 چهاربند در که افتهی اختصاص ،گردد یم اجماع و عقل سنت، کتاب، شامل که احسان قاعده یفقه یمبان به اول، گفتار 

 :شود یم داده حیتوض

 کتاب.1-1-2-2

 حرج نفقونیما جدونیال نیالذ یعل وال یالمرض یعل وال الضعفاء یعل سیل: »دیفرما یم توبه سوره 31 هیآ در خداوند

 یمال توان که آنان و مارانیب و ناتوانان بر یعنی«. میالرح غفور اهلل و لیسب من نیالمحسن یعل ما رسوله و هلل نصحوا اذا

 یرادیا چیه کوکارین افراد به زین و ندینما یرخواهیخ او رسول و خدا یبرا که آنگاه ست،ین یحرج ندارند، انفاق در
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 جبهه در توانند ینم یجسم یناتوان علت به که یافراد یبرا ه،یآ نیا ظاهر طبق .است مهربان آمرزنده خداوند و ستین

 مؤاخذه مورد و ندارد وجود یاخرو عقاب گونه چیه ستندین یمال کمک به قادر یمال یناتوان بخاطر ای و کنند شرکت

 نظر از اما ندارد یربط روزمره یزندگ در تیمسئول و ضمان موضوع به هیآ ظاهر میدان یم که طور همان. رندیگ ینم قرار

 آن داللت به هیآ ظاهر از دیبا بلکه کند متمرکز هیآ نزول مورد به فقط را خود دقت دینبا گاه چیه ،هیفق ،یاجتهاد روش

 .باشد داشته توجه زین یخارج قیمصاد به

  سنت. 2-1-2-2

 :شود یم اشاره آنها از یبرخ به که است شده استناد یمتعدد ثیاحاد و اتیروا به احسان قاعده در

 یبد به را احسان پاداش یعنی« کفران باالسائه االحسانِ یعل الجزاءُ: »فرمودند که است منقول( ع) یعل حضرت از .الف

 ریخ زهیانگ و قصد یرو از که ییکارها به نسبت محسن دانستن مسئول گرید یعبارت به. است نعمت گرفتن دهیناد ،دادن

 .گردد یم ثیحد نیا مشمول و گردد یم محسوب اسائه است، داده انجام

 ذلک یف کان سواءِ بمنزله عندک یالم و المحسن کوننیوال: »است آمده اشتر مالک هب( ع) یعل حضرت نامه در. ب

 باشند یمساو تو نزد دینبا بدکار و کوکارین یعنی« االساءَ یعل االساء الهل باًیتدر و االحسان یف االحسان الهل داًیتزه

 آسان آنان یبدکار به نسبت بدکاران بر و شده یریگ سخت آنان احسان خاطر به کوکارانین به صورت نیا در رایز

 .شود یم گرفته

  عقل. 3-1-2-2

 باعث اتفاقاً یول کنند یم کمک گرانید به ،کردن احسان قصد به که ییها انسان مؤاخذه خردمند، یها انسان همواره

 یم نیریسا میتکر و احترام مورد محسن یها انسان صرفاً و دانند یم ناپسند یامر را شوند یم شانیا به خسارت ورود

 هیآ آن، دییتأ در و باشد یم مقدس شارع دییتأ مورد امر نیا« الشرع هب حکم العقل به ماحکم کل» قاعده مطابق و باشند

 .باشد یم استناد مورد« االحسان اال االحسان جزاءُ هل: »دیفرما یم که زین الرحمن سوره 05

  اجماع. 4-1-2-2

 یفقه کتب در آنچه. نشد یمنته یا جهینت نیچن به زین ما تتبع و ندارند موضوع نیا بر یاجماع متأخر و متقدم یفقها

 دهید پراکنده و خاص موارد در یعنی دانند ینم ضامن وجه چیه به را محسن افراد هانیفق که است نیا شود یم مشاهده

 او و بوده عهیود به یگرید نزد یمال که یهنگام مثال یبرا. اند داده فتوا محسن شخص ضمان عدم به فقها که است شده

 مال دادن یجا که اند گفته فقها باشد، امان در سارقان دست از و بماند محفوظ شتریب تا است داده یجا یمکان در را آن

 اقدام نیا در او رایز ستین ضامن یودع شخص شود، تلف موجب اگر اما نبوده، مال صاحب اذن به هرچند مکان آن در

 یبرخ که است نیا جالب. است کرده مال ییجابجا به اقدام مال حفظ منظور به و داشته خدمت قصد و بوده محسن

 به یودع شخص اما نکند منتقل آنجا از را مال که باشد گفته حاًیتصر یودع شخص به مالک اگر یحت اند فرموده فقها

 (.951،ص1935داماد، محقق) ستین ضامن هم باز تلف صورت در کند، جابجا را آن مال حفظ منظور



 رایز دارند، اجماع قاعده نیا مضمون بر فقها که گفت توان ینم اما است ضمان عدم بر موارد نیا در فقها اجماع اگرچه

 توان ینم هیآ به باتوجه فلذا نباشد موجود یلفظ لیدل آن مورد در که است یاجماع ، فقه اصول در شده رفتهیپذ اجماع

 .نمود محسوب یا حده یعل لیدل را اجماع

  موضوعه حقوق. 2-2-2

 .میبپرداز موضوعه حقوق در احسان قاعده مستندات به اختصار نحو به میخواه یم گفتار نیا در

 جان، مال، حفظ جهت به را یرفتار یگرید به کمک و احسان زهیانگ با یشخص هرگاه»: 1931 مصوب ا.م.ق 015 ماده

 و یقانون مقررات تیرعا صورت در شود، خسارت موجب عمل همان و دهد انجام است، الزم او ناموس ای عرض

 است، نداشته وجود رانیا ییجزا یگذار قانون سابقه در ماده نیا میدان یم که ییآنجا از «.ستین ضامن یمنیا نکات

 تیرعا" دیق دو تیرعا صورت در فقط را محسن فرد اما باشد، یم یحدود تا احسان قاعده گر انیب ماده نیا که هرچند

 قصد که یفرد رایز باشد؛ یم دیق دو نیهم ماده نیا به یرادهایا که داند ینم ضامن ،"یمنیا نکات"و "یقانون مقررات

 یقانون مقررات تیرعا به قادر طیشرا آن در که ردیگ یم قرار یاضطرار وضع چنان در یگاه دارد را یگرید به احسان

 از یریجلوگ یبرا و است سوختن حال در یگرید راهنیپ ندیب یم که یفرد مثال عنوان به. بود نخواهد یمنیا نکات و

 از را او راهنیپ و شکند یم را شانیا منزل شهیش ناچار به باشد، یم یثالث شخص خانه در که ،یو بدن به آتش تیسرا

 او راهنیپ که یفرد به متعلق ،مخروبه شهیش رایز است شده بیتخر بزه مرتکب محسن جا نیا در کند، یم خارج بدن

 .دارد یمال ضمانت ،فرد ،اضطرار قواعد اساس بر و باشد یم ثالث به متعلق بلکه باشد ینم بود سوختن حال در

 یعمل یمنیا نکات و یقانون مقررات تیرعا با یعموم اماکن ای معابر در یکس هرگاه»: دارد یم اشاره زین م.ق 053 ماده

 خصوص در که یرادیا «.ستین ضامن گردد، خسارت ای تیجنا وقوع موجب اتفاقاً و دهد انجام عابران مصلحت به

 .است وارد زین ماده نیا به د،یگرد مطرح یاسالم مجازات قانون در احسان قاعده یمبنا عنوان به 015 ماده

 فرض بر. دانست او متوجه را یتیمسئول دینبا یطیشرا هر در شود یم شناخته محسن عنوان به که یفرد نجانبیا نظر از

 استناد مزبور قاعده به بتوانند کار هر به مربوط یمنیا نکات و نیقوان ریسا از ای فوق ماده از یآگاه با که هستند یاشخاص

 کار به مربوط یمنیا نکات و مقررات از( احسان حفظ با) عموماً اشخاص اما دانند یمبر تیمسئول از را خود و نموده

 به دینبا قیحر یاطفا یبرا است سوختن حال در که یانسان یپزشک فن دگاهید از مثال عنوان به ندارند، اطالع یخاص

 یم مرگ علت در دیتشد عوامل از و شده عفونت باعث یفرد نیچن بدن به آب ختنیر رایز دیپاش آب او بدن طرف

 حاال. باشد یم...  و پتو مانند ینخ اجسام لهیوس به آتش کردن خاموش فرد نیا به کمک راه نیبهتر الواقع یف باشد

 ناآگاه فرد و شده قیحر دچار گرید لیدل هر ای یگرید اتیدخان استعمال لیدل به نیبنز پمپ در که دیکن تصور را یفرد

 توجه با حال. شود یم او بدن در عفونت باعث و پاشد یم آب او طرف به فرد نیا نجات قصد به صرفاً فوق مقرره به

 از یقانون یپزشک که یصورت در و کند استناد ماده نیا به خود برائت یبرا تواند ینم یفرد نیچن ا.م.ق 015 ماده به

 .است هید پرداختن مسئول یفرد نیچن زانیم همان به ؛بداند محسن فرد توسط آب ختنیر را فوت دالئل جمله

 اجازه حق که یکس ای مالک اجازه بدون را آنها امثال و محجور ای غائب اموال یکس اگر: »دارد یم انیب م.ق 950 یماده



 در ریتأخ ای بوده مقدور موقع در اجازه لیتحص که یصورت در. بدهد را خود یتصد زمان حساب دیبا کند، اداره دارد

 موجب دخالت در ریتأخ ای دخالت عدم اگر یول داشت نخواهد مخارج مطالبه حق است نبوده ضرر موجب دخالت

 «. است بوده الزم کردن اداره یبرا که بود خواهد یمخارج اخذ مستحق کننده دخالت باشد، مال صاحب ضرر

 در ریتأخ اًیثان و باشد نبوده مقدور موقع در اجازه لیتحص اوالً که است نیا مخارج اخذ استحقاق یاصل شرط نیبنابرا

 است آمده ماده نیا در آنچه اما است، ضمان مسقطات از احسان قاعده شد انیب که همانطور. باشد ضرر موجب دخالت

 .دینما یم انیب را کننده اداره فرد به یتصد زمان مخارج تعلق نحوه صرفاً بلکه ستین ضمان خصوص در

 صص ،1901 ان،یکاتوز)باشد یم احسان قاعده قیمصاد از ماده نیا که است معتقد انیکاتوز دکتر مرحوم

 نیا که دارد یم اظهار( 953ص ،1933 داماد، محقق)داماد محقق دکتر اما. است ضمان مسقطات از و( 011،011،019

 روشن شد، انیب احسان قاعده در که یمباحث و ماده نیا در دقت با: »دارد یم انیب و ستین احسان قاعده قیمصاد از ماده

 ای دخالت عدم یمورد در چنانچه مزبور، فرض در رایز ست،ین احسان قاعده قیمصاد از ماده لیذ فرض که شود یم

 یمخارج متحمل آن واسطه به و کند یدخالت فرض نیا با شخص و باشد مال صاحب به ضرر موجب دخالت در ریتأخ

 است ضمان مسقطات از احسان شد، گفته که طور همان یول. بود خواهد مخارج نیا پرداخت ضامن مال صاحب شود،

 یم خسارت به منجر و شده انجام احسان یرو از که یعمل به نسبت آنان، برنظر بنا و اند کرده حیتصر امر نیا به فقها و

 قاعده گرید عبارت به. است طلبکار است، شده متحمل که یمخارج نکهیا نه ست،ین خسارت ضامن عامل شخص شود،

 «.ضمان موجب نه است ضمان مسقط احسان

 قرارداد از خارج تیمسئول و قرارداد در احسان قاعده یاجرا ضمانت و آثار. 3-2

 ضمان) قرارداد از خارج تیمسئول و قراردادها در احسان قاعده یاجرا ضمانت و آثار به اختصار نحو به مبحث نیا در

 :میپرداز یم جداگانه گفتار دو در( یقهر

 قرارداد در احسان قاعده یاجرا ضمانت و آثار .1-9-1

 نبوده، توجه مورد یخاص مطلب ،فوق عنوان خصوص در حقوقدانان آثار و تمقاال کتب، در نگارنده یبررس به توجه با 

 اعمال شامل قاعدتاً که روزمره اعمال در آن یایزوا به و دارد یفقه جنبه احسان قاعده که است نیا آن علت البته

 یم بهره شیخو یفقه و یحقوق معلومات از شتریب نگارنده لیدل نیهم به. اند پرداخته باشد، ینم( قاعیا و عقد) یحقوق

 ضامن دهد، انجام را یعمل احسان لیدل به یفرد چه چنان و است ضمان مسقطات از واقع در احسان قاعده. دیجو

 قرارداد یبندها مطابق را خود تعهدات تمام که گردند یم متعهد نیطرف ،عقود در میدان یم که طور همان. بود نخواهد

 به مربوط فصل در که هرچند. ندارد خود مقابل طرف از تعهدات حدود در یشتریب توقع آنها از کی چیه و دهند انجام

 مخدوش صورت در و دهد انجام تمام تین حسن با را آن دیبا ردیگ یم برعهده را یتعهد که یطرف که آمد تین حسن

 با احسان هقاعد میمفاه یگاه هرچند. بود شده گرفته نظر در آن خصوص در ییاجرا ضمانت بعضاً شخص، تین بودن

 و عمده یها تفاوت نهاد دو نیا اما است احسان قاعده همان تین حسن که شود یم اظهار و دهیگرد خلط تین حسن



 .دارند گریکدی با ییربنایز

 ندارد عهده به یتیمسئول باشد قرارداد مفاد مطابق که یصورت در دهد، یم انجام را یتعهد قرارداد موجب به که یشخص

 به نه و میکن یم توجه قرارداد حدود در شده انجام تعهد به ما چراکه باشد، محسن متعهد شخص که ستین یازین و

 خود مقابل طرف به یدوست نوع سح براساس قرارداد یاجرا نیح در بخواهد یشخص نیچن اگر حال. متعهد قصد

 یم کند یریجلوگ خود به ضرر ورود صورت در یحت مقابل طرف ضرر از و نهد فراتر پا خود تعهدات از و کند کمک

 ردیگ یم بر در را ها تیمسئول همه و داشته تیعموم ا.م.ق 015 ماده که میباش قائل اگر البته م؛یبنام محسن را او میتوان

 در و دینما تیرعا را ماده ودیق دیبا محسن شخص ،(است آمده اتید به مربوط فصل در مزبور ماده نکهیا به توجه با)

 طور همان نگارنده نظر از که بود نخواهد یمبر تیمسئول از باشد داشته احسان قصد هرچند آنها تیرعا عدم صورت

 .باشد یم یجد اشکال مورد دیق دو نیا شد بحث که

 یکین و احسان توقع ،متعهد شخص از قانون و عقال عرف که است نیا میریبگ گفتار نیا از میتوان یم که یا جهینت

 به احسان زهیانگ به یشخص است ممکن بسا چه. باشد یم یاصل تعهدات یاجرا است مدنظر که چه آن و ندارند

 احسان( ثالث ای مقابل طرف) یگرید به تعهد یاجرا نیح در اگر امّا بماند؛ غافل زین خود تعهدات یاجرا از ،یگرید

 البته. باشد یم نیتحس ستهیشا یشخص نیچن نمود یریجلوگ یگرید به ضرر ورود از خود تعهد یاجرا بر عالوه و کرد

 در تواند ینم یشخص نیچن نیبنابرا. ضمان موجبات نه است ضمان مسقطات از احسان قاعده شد انیب که همانطور

 .دینما اجرت مطالبه یگرید به احسان یازا

 از فارغ شخص که یصورت در و بوده یاخالق صرفاً یگرید به احسان و یدوست نوع حس تیرعا عدم یاجرا ضمانت

 است ممکن بلکه ردیگ ینم قرار بازخواست مورد تنها نه دهد انجام کامل طور به را خود تعهدات ،احساس گونه هر

 .ندارد توقع یفرد نیچن از نیا از شیب جامعه عرف رایز ردیگ قرار هم قیتشو مورد

 قرارداد از خارج تیمسئول در احسان قاعده یاجرا ضمانت و آثار. 1-9-1

 یم است گرفته قرار یبررس مورد حقوقدانان و فقها اکثر نظر بر بنا که احسان قاعده قیمصاد به ابتدائاً گفتار نیا در

 :میشو یم یاصل بحث وارد سپس میپرداز

 مورد دوستانه انسان اقدامات و منفعت جلب ضرر، دفع عنوان سه در غالباً فقها و حقوقدانان را احسان قاعده قیمصاد

 .اند قرارداده نظر

 ضرر دفع: نخست بند .1-1-9-1

 از را یکشت مسافران جان تواند یم ایدر به آنها اموال ختنیر با و است خطر در نشستگان یکشت جان که ندیبب ملوان اگر

 به متعلق اموال اگر امّا دانست محسن را او و داد رانیکشت ضمان عدم به حکم دیبا بکند را کار نیا و دهد نجات خطر

 است، ساقط ضمان که گفت توان ینم زدیبر ایدر به را گرانید اموال ، خود جان حفظ منظور به کننده اقدام و باشد آنان

 بوده منظور خودش جان حفظ نخست درجه در بلکه نبوده، اموال صاحب از ضرر دفع فقط کننده اقدام قصد که چرا



 .است

 منفعت جلب.1-1-9-1

 یشخص به عبادت انجام جهت را دارد وجود یجاریاست عبادات جهت نزدشان که را یاموال شرع حاکم و یقاض هرگاه

 یضمان باشد نمانده یباق و بود داده فرد آن به یمال حاکم اگر رد،یبم عبادت انجام از قبل ریاج و کند ریاج را او و بدهد

 .است داشته ریخ و احسان قصد اقدام نیا در او رایز ستین شرع حاکم و یقاض عهده بر

 دوستانه انسان اقدامات.9-1-9-1

 است ممکن موارد از یبرخ در اما است دهید انیز که بود یطرف به نسبت محسن شخص احسان شد انیب کنون تا آنچه

 یبرا یفرد آنکه مانند باشد؛ جامعه عموم به نسبت بلکه نباشد یخاص شخص به خدمت یبرا محسن شخص اقدام

 به یضرر پروسه نیا در اگر حال کنند عبور یراحت به بتوانند اشخاص تا دهد یم قرار گل در را یسنگ ،عابران عبور

 .بود نخواهد عابران به خسارت ضامن محسن شخص خصوص نیا در دیآ وارد عابران

 مصلحت به و عموم استفاده منظور به یکس هرگاه» :دینما یم مطرح نحو نیبد را لهأمس االسالم عیشرا در محقق مرحوم

 یامر او عمل رایز ندارد ضمان که است شده گفته( شود خسارت موجب و) کند حفر عامه عبور ریمس در یچاه آنان

 عدم که باورند نیا بر شانیا واقع در( 104ص ،4ج ،1933،(محقق) یحل« )است خوب هینظر نیا و است بوده زیجا

 .است شده مستند یشرع جواز به ضمان

 اثر گرید انیب به ای قرارداد از خارج تیمسئول در احسان قاعده اثر به گفتار نیا در میگرد یم بر خود یاصل گفتار به حال

  :میپرداز یم است مانیپ و عهد از خارج که یاقدامات در احسان

 نیا گردد یم متبادر ذهن به که آنچه م،یپرداخت قرارداد از خارج احسان قاعده قیمصاد به که فوق در مذکور موارد در

 به الواقع یف دارد احسان قصد که یفرد دوستانه، انسان اقدامات ای و ضرر دفع در چه منفعت جلب در چه که است

 دینما جابیا اش دوستانه انسان و یاخالق فهیوظ دیشا چند هر یعنی کند ینم احسان خود مقابل طرف توقعات خاطر

 نیا و اندازد، ینم طرف دوش بر را یتعهدات نیچن ،یقرارداد و یقانون فهیوظ قطعاً اما دهد انجام را ییکوین عمل که

 آگاه و داریب وجدان یراحت یبرا و ردیگ ینم قرار بازخواست مورد نداد، انجام را اقدامات نیا اگر که است لیدل نیبد

 یم یزندگ آن در فرد که یمحل و جامعه عرف به دیبا دهیعق نیا هیتوج در البته. کند یم حمل خود بر را یتعهد خود

 ایگو که باشد یقو چنان یاخالق و یوجدان نظر از کند یم یزندگ آن در محسن که یمحل عرف بسا چه نمود توجه کند

 که یا جامعه مانند. ردیگ یم قرار موآخذه مورد ندهد انجام را یاقدام نیچن محسن اگر که باشد یا نانوشته قانون کی

 و کوچک جوامع در شتریب کردیرو نیا البته. نباشد جرم ارتکاب از یناش افراد مجازات نهیزم در مدون قانون یدارا

 . کند یم دایپ یشتریب نمود ال کامن و یعرف حقوق با جوامع ای یاخالق مسائل به بندیپا

 ایگو که دارد یم بندیپا دوستانه نوع مسائل به چنان را خود کند یم یزندگ یجوامع نیچن در که یفرد گرید عبارت به

 .ردیگ یم قرار بازخواست مورد قطعاً کند یتخط آن از اگر که اوست، مقابل در قانون کی



 دانند یم و دانستند یم ودیق نیا بر بندیپا را خود یهمگ نید بزرگان و فقها چند هر باشد؛ یم هیامام فقه در ما بحث اما

( یاسالم ریغ و یاسالم از اعم) اشخاص ،فقها از کی چیه که میابی یدرم فقه مختلف ابواب در یاجمال یبررس با اما

 اشخاص اگر یول ند؛ینما یم قیتشو را محسن اشخاص اما اند ننموده احسان قاعده قیمصاد یاجرا به مکلف را جامعه

 که است نیا موآخذه عدم نیا علت. دهند ینم قرار موآخذه مورد را باشند تفاوت یب گرانید به احسان به نسبت جامعه

 هم آن باشد، یم آنها به نسبت یاضاف فیتکل کی لیتحم واقع در جامعه اشخاص از دوستانه انسان اقدامات توقع

 . است متفاوت آن قیمصاد و باشد یم نانوشته که یفیتکل

  اجرا ضمانت

 در صرفاً شد انیب که طور همان و است یاخالق صرفاً قرارداد از خارج تیمسئول در احسان تیرعا عدم یاجرا ضمانت

 را یاخالق نیسنگ یاجرا ضمانت توان یم باشند یم نانوشته قانون یدارا و بوده یاخالق مسائل بندیپا شتریب که یجوامع

 موآخذه مورد توان ینم را محسن ریغ فرد یکل حالت در اما ؛یقانون یاجرا ضمانت نه نمود حمل جامعه آن افراد بر

 .داد قرار

 تین حسن هینظر و احسان قاعده یقیتطب مطالعه. 3

 مفهوم و فیتعر نظر از احسان و تین حسن یقیتطب یبررس. 1-3

 تشابه وجه. 1-1-3

 کوین یمعنا به لغت در حسن که است افتهی بیترک "تین" و "حسن" واژه دو از تین حسن شد انیب قبالً که طور همان

 کوین قصد داشتن به را آن توان یم یبیترک حالت در که باشد یم عزم و قصد یمعنا به تین و شدن خوب ، شدن

 هینظر یبررس با اما ندارد وجود رانیا نیقوان در هینظر نیا از یمدون فیتعر که هرچند یاصطالح نظر از اما. دانست

 یم هستند، یحقوق آثار منشاء که یماد عمل ا( یقاعیا و عقد) یحقوق عمل به اقدام که یکس گفت توان یم حقوقدانان

 به فرد که یا شبهه به یوط مانند است، تین حسن او اعتقاد نیا دارد اعتقاد یگرید ای خود عمل صحت به و کند

 مصدر. است شده گرفته دهیپسند و کوین یمعنا به حسن واژه از احسان ماا .دارد اعتقاد مقابل فرد با خود ازدواج صحت

 .گردد یم اطالق زند یسرم گرانید به کردن یکین یرو از که یعمل به و یکوکارین یمعن به افعال باب از احسان

 او متوجه را یضرر ناچار به یگرید به احسان در کوکارین شخص هرگاه که است نیا آن مفهوم یاصطالح نظر از اما

 او عمل اثر در یول نداشت احسان قصد یشخص نیچن اگر گرید عبارت به. باشد ینم وارده خسارات ضامن سازد،

 تن لباس که ندیبب یشخص هرگاه مثالً. بود یم وارده خسارات مسئول زین مورد نیا در شد یم وارد ریغ به یضرر

 یم پاره را او لباس حالت نیا در برساند یضرر او بدن به آتش نیا است ممکن و است گرفتن آتش حال در یگرید

 را لباس اگر که طور همان باشد، ینم وارده خسارات مسئول تین نیا با یشخص نیچن نرسد او بدن به یبیآس تا کند

 . نبود کمک ارائه عدم مسئول کرد، ینم پاره فرد دادن نجات جهت



 ریغ ای قرارداد انعقاد حال در یشخص چنانچه تین حسن در که میابی یدرم میبگذر که اصطالح دو هر یلغو یمعنا از

. ردیگ ینم قرار موآخذه مورد نباشد گذار قانون نظر مورد ،اقدام نیا جهینت یول شود، آن وارد مثبت تصور با و باشد آن

 شود یم مشخص که یحال در آورد یدرم خود ازدواج به را او است نکاح موانع از یخال یزن نکهیا تصور به یفرد مثالً

 .ردیگ ینم قرار موآخذه مورد زوج نجایا در است؛ بوده شوهر یدارا ،زوجه

 از که دهد انجام را یاقدام یگرید به احسان زهیانگ به یشخص اگر یعنی است؛ گونه نیبد وضع زین احسان قاعده در

. کنند یم معاف خسارات جبران از را محسن فرد ،قانون و اسالم نیمب فقه شود، وارد یگرید به یضرر عمل نیا انجام

 .است یحقوق اثر منشاء یدارا که یعمل ای و باشد قرارداد انعقاد مرحله در چه

 با تفکر نیا اثبات البته که کند؛ یم مبرا تیمسئول از را فرد که است مثبت و حیصح تصور مفهوم دو هر در نکهیا جهینت

 قیتحق هیفرض در که طور همان و باشد ینم نجایا در آن یبررس مجال که باشد یم یشخص و ینوع یارهایمع از استفاده

 یم شیخو تیموقع حسب ها آن از کی هر به تمسک با شخص و باشند یم ضمان مسقطات از مورد دو هر شد انیب

 در احسان و است یجار قرارداد در الزاماً تین حسن که بود امر نیا به قائل دینبا البته. گردد یمبر تیمسئول از تواند

 الزامات در تین حسن و قرارداد در احسان ریتأث از میباش دهیعق نیا به قائل که یصورت در رایز قرارداد، از خارج الزامات

 موجب به که یشخص بسا چه. است گرید یا گونه به وضع واقع عالم در که یحال در م؛یا مانده غافل قرارداد از خارج

 نیا در اتفاقاً و باشد داشته را یگرید به احسان قصد ،فیتکال انجام خالل در اگر ردیگ یم عهده بر را یتعهدات قرارداد

 کرد فراموش دینبا البته. دینما استناد تیمسئول عدم جهت خود حَسَن به تواند یم شود وارد یضرر متعهدله به رهگذر

 هیکل ستیبا یم الزاماً گرید عبارت به د؛ینما استناد احسان قاعده به تواند ینم تعهدات از فرار جهت متعهد شخص که

 تواند یم شود وارد یضرر مقابل طرف به اتفاقاً تعهدات انجام نیح در چنانچه و دهد انجام را خود یقرارداد تعهدات

 .دینما استناد خود، ریخ تین به

 شود، وارد یضرر مقابل طرف تعهدات یاجرا قبل از متعهدله شخص به قرارداد در اگر که است نیا تأمل قابل نکته

 استناد آن مفاد و قرارداد به ش،یخو یدعو اثبات یراستا در و کند مطالبه دعوا اقامه موجب به تواند یم را خود خسارت

 شده، وارد ضرر مقابل طرف به سهواً و داده انجام را خود تعهدات تمام که محسن شخص مورد نیا در که حال. دینما

 . دینما تمسک شیخو ریخ تین به خود تیمسئول عدم جهت تواند یم

 با را یحقوق و یفقه مشابه میمفاه که است نیا در یقاض و حقوقدان هنر شد، انیب قیتحق دهیچک در که طور همان

 آورده احسان خاطر به تیمسئول رفع خصوص در یمثال فقه در اگر مثالً رد،یبگ آن از یعمل جهینت و دهد وندیپ گریکدی

 نیا عدم. ردیبگ مالک وحدت آن از و نموده سهیمقا گرددیم مطرح حاضر زمان در که یحقوق مثال با را آن است، شده

 جامعه در یفقه یمبان به توجه بدون حقوق آموزش یعبارت به گردد؛ یم اسالم نیمب فقه از اشخاص غفلت موجب اقدام

 دهیگرد مطرح فقه در قبل سال صدها عمدتاً که یمسائل و سازد ینم بارور کامل طور به را یقاض و حقوقدان ،یاسالم

 یم الزاماً رانیا حقوق در که باشد، یم میکر قرآن حیصر نص ها آن از یبرخ و دارد کاربرد امروز حقوق در است

 .بود بندیپا آن به ستیبا



 را خود به مربوط مختصات یزمان دوره هر در ضمان اسقاط که است نیا گرفت قسمت نیا از توان یم که یا جهینت

 هرچند. گردد یم مطرح...  و تین حسن مانند ینیعناو با حاضر حال در شده یم مطرح احسان عنوان با که  قبالً و دارد

 .باشد یم ضمان مسقطات از هردو اما است، متفاوت عنوان دو نیا یکاربردها که

  زیتما وجه .2-1-3

 ،تعهد انجام در ستیبا یم ردیگ یم عهده به آن ریغ ای قرارداد موجب به را یتعهد ،شخص که یزمان تین حسن در

 عهده بر را یتعهد دینبا ای یعبارت به. نباشد توجه یب شیخو تعهدات به نسبت و ردیگ کار به را تین حسن تینها

 هرچند. ردیگ کار به محوله امور به نسبت تین حسن تیرعا در را تیجد تینها دیبا الزاماً ردیگ یم اگر ای ردیبگ

 نیب عمل در رایز باشد یم مشکل است داده انجام تین حسن با را تعهدات ،فرد که نیا اثبات شد انیب که همانطور

 ؛ستین یتفاوت ندارد یتوجه مقوله نیا به اصالً که یشخص و دهد یم انجام تین حسن با را خود تعهدات هیکل که یفرد

 . اند بوده بندیپا خود تعهدات به دو هر خارج عالم در که چرا

 عمل خود تعهدات به خواهد یم متعهد شخص که یهنگام عرفاً و قانوناً رایز است، متفاوت بحث احسان قاعده در اما

 به را ینفع خود تعهدات بر عالوه متعهد اناًیاح هم اگر و ندارد او از متعهد فیتکال از شیب یتوقع مقابل طرف کند

 ای قرارداد در که شود یم روشن نجایا در تفاوت نیبنابرا. باشد داشته یا مطالبه یاضاف کار قبال در دینبا برساند له متعهد

 . کند احسان مقابل طرف به دینبا الزاماً اما باشد یم تین حسن تیرعا به ملزم متعهد شخص قرارداد از خارج

 ینم له متعهد فرد شود وارد یضرر له متعهد به احسان قِبَلِ از اگر که است نیا است تیاهم حائز نجایا در که یا نکته

 خود تعهدات تمام نتواند محسن فرد اگر که است نیا شود یم مطرح نجایا در که یالؤس البته. کند خسارت مطالبه تواند

 ضمان مسقطات از احسان قاعده نجایا در ایآ است، داشته احسان قصد تعهدات انجام در که کند اثبات اما دهد انجام را

 ؟ کند استناد شیخو حَسَنِ تین به خود نمودن تبرئه جهت تواند یم محسن فرد ایآ یعبارت به باشد؟ یم

 تعهدات تمام است موظف شود یم یتعهد دار عهده آن ریغ ای قرارداد موجب به یشخص که یهنگام نگارنده نظر از

 خود تعهدات تمام اگر اما. دهد قرار تعهدات از فرار یبرا یزیدستاو تواند ینم را شیخو ریخ تین و دهد انجام را خود

 رفع جهت تواند یم صورت نیا در شد وارد مقابل طرف به یضرر شده انجام تعهدات در اتفاقاً و داد انجام را

 الزامات در احسان و قراردادها در تین حسن که شد انیب مقدمه هیفرض در. دیجو استناد شیخو ریخ تین به تیمسئول

 که باشد یم یغرب و یحقوق کامالً یمفهوم تین حسن که نیا به توجه با. دارد یترشیب نمود و کاربرد ،قرارداد از خارج

 که است کیتفک نیا به توجه با نیبنابرا است؛ یفقه کامالً مفهوم کی احسان اما ندارد، بحث سابقه یفقه کتاب چیه در

 در تین حسن شد گفته که هرچند. دهند یم قرار توجه مورد ترشیب هیامام فقه در را احسان و قرارداد در را تین حسن

 از خارج الزامات و قرارداد از اعم) امروز حقوق در احسان که گفت توان ینم اما ده،ینگرد واقع بحث مورد فقه

 یم گرید ابواب در عنوان دو نیا از کیهر بحث عدم خاطر به ترشیب زیتما نیا علت. ستین واقع توجه مورد ،(قرارداد

 از خارج تیمسئول در احسان قاعده اثر به ،1931 مصوب ا.م.ق 015 ماده در قانونگذار که است خاطر نیهم به. باشد

 غالب وجه به قانونگذار منظور دیشا. است نکرده یا اشاره قرارداد در حیصر نحو به آن اثر به اما است، پرداخته قرارداد



 یقرارداد یمبنا و است یحقوق اثر واجد که یاعمال در اساساً رایز باشد، معطوف است، یحقوق اثر منشأ که یاقدامات

 را یتعهد ،شخص که قرارداد در بالعکس و باشدینم توجه مورد گردد یم مطرح قرارداد در غالباً که تین حسن ندارد،

 یم حیصر و کامل نحو به قرارداد مفاد یاجرا بر او تمرکز دهد یم انجام باشد، یم او مقابل که یقرارداد به توجه با

 .باشد

 سراغ ماًیمستق تواند ینم و دینما یم استناد تین حسن به ضمان اسقاط جهت متعهد شخص ،قرارداد در نکهیا جهینت

 خدشه قابل آن به توجه بدون اما است، حیصح قرارداد در تین حسن تیرعا با احسان به استناد که هرچند برود، احسان

 ورود صورت در و نمود توجه تین حسن به ماًیمستق توان ینم قرارداد از خارج تیمسئول در مقابل، در. باشد یم

 . دینما استناد خود تیمسئول عدم جهت حَسَن، تین به ستیبا یم شخص خسارت

 اجرا ضمانت و آثار نظر از احسان و تین حسن یقیتطب یبررس. 2-3

 نحو به مقوله دو نیا یاجرا ضمانت و آثار نظر از احسان و تین حسن یقیتطب مطالعه به میخواه یم مبحث نیا در

 یبرخ به خواننده ذهن یساز آماده یبرا یقبل مبحث در که هرچند. میبپرداز آن از خارج تیمسئول و قرارداد در مختصر

 .بپردازد مبحث عنوان نییتب به محسوس نحو به دارد یسع نگارنده مبحث نیا در یول شد، اشاره موضوع یایزوا از

 آثار نظر از احسان و تین حسن یقیتطب مطالعه .1-2-3

 یم آن ریغ و یقرارداد تیمسئول در احسان و تین حسن اثر سهیمقا به گذشته یها بحث به توجه با گفتار نیا در

 :میپرداز

 یعمل جهینت به گفتار نیا در اما م،یپرداخت یقهر و یقرارداد تیمسئول در احسان و تین حسن آثار به نخست فصل در

 .شد خواهد پرداخته بحث

 یم برعهده را یتیمسئول آن ریغ ای قرارداد موجب به که یشخص تعهد به بندیپا و مدار قانون جامعه هر در یکل طور به

 تین حسن با شخص مواقع از یبرخ در اگر رایز دهد انجام تمام تین حسن با را خود تعهد که است نیا توقع ردیگ

 که باشد متوجه متعهدله و باشد متوجه که متعهد شخص یول دهد انجام احسن نحو به را خود تعهدات هیکل نتواند

 قرار تفاوت یب شخص مقابل در که داند یم است، داده انجام ناقص صورت به یحت را تعهدات تین حسن با متعهد

 که یهنگام که رانیا م.ق 110 و115 مواد مطابق مثالً. باشد خسارت مطالبه عدم یبرا یزیدستاو دیشا و است نگرفته

 به دیبا بلکه باشد، بندیپا خود یقرارداد تعهدات به دیبا تنها نه ردیگ یم عهده بر قرارداد موجب به را یتعهد یشخص

 انعقاد زمان در باشد مرسوم رانیا از نقطه کی در مثالً. باشد بندیپا زین کند یم حمل شانیا قرارداد بر عرف که یتعهدات

 یشخص نیچن اگر حال د،ینما حمل یمشتر اقامت ای قرارداد انعقاد محل تا را عیمب ستیبا یم فروشنده شخص قرارداد

 تعهد نیا مکتوب صورت به که هرچند بود خواهد یمشتر به  وارده خسارت مسئول ندهد انجام را یعرف تعهد نیا

 عرف به بلکه باشد بندیپا خود یقرارداد تعهد به دیبا تنها نه دارد تین حسن که یشخص نیبنابرا. باشد ینم عیبا برعهده

. است گونه نیبد وضع زین قرارداد از خارج تیمسئول در. باشد داشته توجه زین قرارداد از خارج ای قرارداد انعقاد محل



 یگرید تعهد محل عرف ت،یمسئول نیا بر عالوه چنانچه ردیگ یم برعهده را ریغ مال اداره تیمسئول یشخص که یزمان

 یم یاموال یدارا و است بیغا یکوتاه مدت که یفرد مثالً. باشد یم آن تیرعا به موظف دینما لیتحم شانیا بر را

 بر عالوه دیبا باشد، داشته یینها فیتکل نییتع تا را شانیا اموال اداره قصد یرخواهیخ شخص اگر زمان نیا در باشد،

 تعهد یشخص اگر که است معروف محل در نکهیا مانند. باشد داشته توجه زین محل عرف به یقانون یها تیمسئول

 برود آن تلف میب که یصورت در و دینما تقبل زین را آن از یناش یها نهیهز ستیبا یم نمود را یگرید مال ینگهدار

 به ما نیبنابرا. دینما اقدام خسارت مطالبه به نسبت بیغا شدن حاضر از بعد نتواند و دینما اقدام آن فروش به نسبت

 داشته تین حسن خود تعهدات یاجرا در که مییبگو میتوان ینم دهد انجام را خود تعهدات شخص کی نکهیا صرف

 یب مقوله نیا به که یشخص و داده انجام تین حسن با را خود تعهد که یشخص نیب یتفاوت دیشا عمل در رایز است

 یقرارداد و خود یحقوق وجدان مقابل در بخواهد که یشخص میابی یم در یحقوق یموشکاف با یول. نباشد ،است تفاوت

 .دینما یم توجه خود تعهد لوازم هیکل به باشد آلوده است شانیا مقابل در که

 توجه یب تعهد لوازم به نسبت غفلت یرو از اتفاقاً هد،عمت شخص اگر که است نیا شود یم مطرح که یپرسش حال

 یتیموقع در هدعمت شخص اگر گرید عبارت به. است نداده انجام تین حسن با را خود تعهد که مییبگو میتوان یم باشد،

 گردد یم قلمداد تین سوء با شخص دهد انجام ناقص صورت به را آن و نباشد آشنا تعهدات لوازم هیکل به که ردیگ قرار

 الزاماً شخص یفریک امور در رایز ،یفریک تیمسئول نه باشد یم یحقوق تیمسئول و یحقوق امر در ما بحث البته ر؟یاخی

 .میکن مجازات را او میبتوان تا باشد خاص تین سوء و یمعنو عنصر واجد دیبا

 باشد آشنا آن لوازم هیکل به دیبا ردیگ یم عهده بر آن ریغ ای قرارداد موجب به را یتیمسئول که یشخص هر نگارنده نظر از

 یایزوا به دیبا باشد نبوده یتیمسئول نیچن تیموقع در قبالً اگر یحت ردیبگ عهده بر را تیمسئول کی آگاهانه صورت به و

 رایز د،ینما یمبر تیمسئول از را خود و دینما تمسک خود یناآگاه به تواند ینم شخص نیبنابرا. باشد آشنا موضوع

 تیمسئول یناآگاه شخص نیچن نیبنابرا. است نموده قبول را تیمسئول کی یآگاه با یهرشخص که است نیا بر فرض

 .است نداده انجام تمام تین حسن با را خود

 از جامعه، هر در معمول طور به رایز است، یگرید نحو به وضع آن از خارج تیمسئول و قرارداد در احسان اثر در اما

 فیتکل بر عالوه محسن شخص اناًیاح اگر و رود ینم شخص آن فیتکال از شیب ،تعهدات انجام توقع یشخص چیه

 انجام اگر اما گردد، یم واقع نیتحس مورد داد انجام شیخو مقابل طرف به رساندن سود منطور به را یاضاف تعهد خود

 اقدامات جهت در است محسن که یشخص یگاه شد انیب قبالً که طور همان. ردیگ ینم قرار مؤاخذه مورد نداد هم

 طرف به یضرر اقدام نیا خالل در اتفاقاً یول برساند جامعه عموم ای مقابل طرف به را ینفع خواهد یم دوستانه انسان

 شخص یگاه یول ندارد، وارده ضرر قبال در یتیمسئول شخص نیا حسن، تین احراز صورت در که رساند یم مقابل

 تعهد و کند احسان زین خود مقابل طرف به تعهد انجام بر عالوه خواهد یم دارد برعهده که یتعهد قبال در محسن

 شیخو ریخ عمل در یول داد انجام را خود یاصل تعهدات محسن شخص اگر نجایا در. دینما لیتحم برخود را یاضاف

 تعهدات تمام به شخص نجایا در که است نیا در یقبل مورد با احسان از جنبه نیا تفاوت. ندارد یتیمسئول نبود موفق



 به که است نداشته برعهده را یتعهد اصالً یقبل مورد در یول است داده انجام احسن نحو به را ها آن و بوده بندیپا خود

 عمل نیا خالل در رود یم احتمال که ردیگ یم برعهده قرارداد نه و قانون موجب به نه را یتعهد صرفاً و باشد بندیپا آن

 و نداشته برعهده را یتعهد اساساً محسن شخص که است نیا اول مورد در احسان اثر نیبنابرا. برسد یبیآس یگرید به

 شخص ریاخ نوع در یول کند یم یمبر تیمسئول از را او و است شده وارد یضرر یگرید به احسان نیا قبال در اتفاقاً

 .دینما یم لیتحم برخود را یگرید تیمسئول ،یاصل تعهد خالل در و است داشته برعهده را یتعهد ابتدا از

 ابتدائاً قرارداد از خارج تیمسئول در شخص یعن. یدینما یم روشن را خود قرارداد از خارج تیمسئول در اول نوع نمود

 در دوم نوع و شود یم دار عهده را یتیمسئول دارد یحقوق منشأ که یعمل اثر بر اتفاقاً و است نداشته برعهده را یتعهد

 .سازد یم انینما را خود یقرارداد تیمسئول

 اجرا ضمانت نظر از احسان و تین حسن یقیتطب مطالعه .1-2-3

 :میپرداز یم یقهر تیمسئول و قرارداد در احسان و تین حسن تیرعا عدم یحقوق یاجرا ضمانت به گفتار نیا در

 قرارداد در احسان و تین حسن یاجرا ضمانت .1-1-2-3

 یم لیتحم متعهد شخص بر را یاضاف تعهد کی که ییجا آن از قرارداد، در احسان تیرعا عدم ،یقبل مباحث به توجه با

 یعبارت به دهد؛ ینم قرار بازخواست مورد را یکس یاضاف تعهد مقابل در قانونگذار رایز ندارد، ییاجرا ضمانت د،ینما

 در اتفاقاً و دینما یم لیتحم خود بر را یدیزا تعهد قرارداد یشفاه ای مکتوب تعهدات بر عالوه شخص که یهنگام

 .دهد یم قرار تیحما مورد ریخ تین خاطر به را او قانون شود، یم وارد مقابل طرف به یضرر تعهدات نیا انجام خالل

 ،یمقدمات مذاکرات) قرارداد مختلف مراحل در یشخص اگر. باشد یم گرید یا گونه به وضع یقرارداد تیمسئول در اما

 به. باشد یم مقابل طرف به خسارات هیکل مسئول د،یننما تیرعا را تین حسن( قرارداد ریتفس و اجرا قرارداد، انعقاد

 ذهن ملکه ستیبا یم همواره مثبت تفکر و باشد یم یالزام قرارداد مختلف مراحل در تین حسن تیرعا یاخر عبارت

 از یخال شخص با نکاح انعقاد در نکهیا تصور به یشخص که یهنگام شد، انیب قبل مثال در که طور همان. باشد دهمتع

 یگرید درعده مثالً و نبوده نکاح موانع فاقد زوجه که شود متوجه عقد وقوع از پس چنانچه کند، یم ازدواج نکاح موانع

 عقد مرحله به منحصر تین حسن یعنی دینما استفاده فسخ مانند یقانون یها تیظرف از ستیبا یم بالفاصله است، بوده

 به است مکلف باشد، ینم همراه تین حسن با قرارداد ادامه که شود متوجه قرارداد یاجرا زمان در فرد چنانچه و نبوده

 خود تیمسئول عدم است، داشته تین حسن قرارداد انعقاد زمان در که امر نیا استناد به تواند ینم و دهد خاتمه قرارداد

 .گردد خواستار را

 قرارداد از خارج الزامات در احسان و تین حسن یاجرا ضمانت .2-1-2-3

 وارد مقابل طرف به یضرر او اقدام یراستا در و باشد نداشته ریخ تین شخص چنانچه قرارداد از خارج الزامات در

 در باشد یم کاال حمل مسئول که یا راننده شخص اگر مثال، عنوان به. باشد یم خسارات هیکل جبران مسئول گردد،

 اثر بر راه نیا در و دینما حمل مقصد تا را آن مانده، نیزم یرو بر یگرید به متعلق یکاال که ندیبب جاده از عبور حال



 کاال بردن صرفاً او قصد اگر نجایا در برسد، بیآس ست،ین خودش به متعلق که ییکاال به و کند تصادف یقهر عوامل

 تواند یم باشد داشته را مقابل طرف به احسان قصد اگر اما باشد؛ یم مقابل طرف به خسارات جبران مسئول است بوده

 عدم اثر بر خسارت ورود اگر که بود لیدل نیا به فوق مثال در یقهر عوامل ذکر علت. دینما استناد خود احسان به

 داشته زین احسان قصد شخص اگر یحت ،(ا.م.ق 015 ماده ریاخ قسمت) باشد یمنیا نکات و یقانون مقررات تیرعا

 .است رادیا مورد نگارنده نظر از ودیق نیا که هرچند. است خسارات جبران مسئول باز باشد،

 در قانونگذار یقهر تیمسئول در. باشد یم احسان از متفاوت قرارداد از خارج الزامات در تین حسن یاجرا ضمانت

 در که طور همان رایز است، قرارنداده حیتصر و دییتأ مورد حیصر نحو به را تین حسن ر،یغ مال تصرف و غصب بحث

 که دیآ عمل به کاشف بعداً اما دینما پرداخت را آن ثمن و بخرد یگرید از را یمال یشخص چنانچه شد انیب اول فصل

 به خسارات هیکل و عیمب استرداد مسئول شانیا دار،یخر به یاصل صاحب رجوع صورت در است بوده ریغ به متعلق عیمب

 مطالبه را وارده خسارات و یپرداخت ثمن و دینما مراجعه عیبا به تواند یم صرفاً داریخر شخص و باشدیم یاصل مالک

. کند رجوع عیبا به وارده خسارات مورد در تواند ینم عنوان چیه به باشد عیمب بودن ریغ مال به عالم اگر اما د،ینما

 و باشد ینم قائل است توجه یب مقوله نیا به که یشخص و تین حسن با شخص نیب یتفاوت چیه رانیا یمدن قانونگذار

 توان ینم یطورکل به هینظر نیا هیتوج در البته. است دانسته یاصل صاحب به عیمب استرداد مسئول را او حال هر در

 مال از یاطالع چیه داریخر شخص که یحالت در رایز ستین آن ریغ و تین حسن با شخص نیب یتفاوت چیه که گفت

 که یحالت در یول د،ینما مطالبه عیبا از را خود خسارات هیکل تواند یم ثمن، افتیدر بر عالوه ندارد عیمب بودن ریغ

 .دینما مراجعه عیبا به ثمن افتیدر جهت تواند یم صرفاً است مطلع آن بودن ریللغ مستحق از شخص

 واقع قبول مورد حیصر نحو به قرارداد از خارج الزامات در تین حسن نیقوان ریسا و رانیا یمدن قانون در نکهیا جهینت

 خسارت جبران جهت عیبا به بتواند مال بودن ریللغ مستحق به جاهل فرد نکهیا صرف به فوق بحث در و است دهینگرد

 واقع قبول مورد حیصر نحو به تین حسن اگر رایز باشدیم یمجر نجایا در تین حسن که گفت توان ینم دینما رجوع

 .نبود مال متیق ای مثل ن،یع رد ضامن ،جاهل فرد اساساً بود، شده

 شنهاداتیپ و یریگ جهینت

 موضوعات یبررس صرف رایز باشد، داشته بر در یعمل جهینت ستیبا یم رآنیغ و یحقوق از اعم بحث هر به ورود

 یخروج اما گردد، آن یایزوا شدن روشن باعث تواند یم یحدود تا هرچند آن، جهینت به توجه بدون یحقوق مختلف

 جهینت آن از که میشو موضوع وارد هدفمند صورت به اگر اما گردد، یم ختهیآم یناپختگ و یختگیر هم در کی با بحث

 که یا جهینت حاضر بحث در. دینما مطالعه را مطلب یتر شیب شوق با که میا نموده مجاب زین را خواننده م،یریبگ یعمل

 آن تیرعا عدم و باشد داشته وجود تین حسن ستیبا یم یقهر تیمسئول و قرارداد در که است نیا میریبگ میتوان یم

 به. گردد آن ریغ ای قرارداد وارد حسن تین با متعهد شخص الزاماً ستین الزم اما. دارد بر در یحقوق یاجرا ضمانت

. دینما تیرعا را تین حسن ستیبا یم محسن شخص هر اما باشد محسن دینبا الزاماً تین حسن با شخص هر یعبارت

 .باشند یم ضمان مسقطات از مورد دو هر اما. است مطلق خصوص و عموم مفهوم دو نیا رابطه



 یول است، یغرب یمفهوم و است نرفته کار به رانیا یاسالم یجمهور نیقوان در حیصر و مدون صورت به تین حسن

 گریکدیبا ییزهایتما مفهوم دو نیا که هرچند. دارد اسالم مقدس شرع در شهیر که باشد یم یفقه کامالً یمفهوم ،احسان

 صورت اقدام نیا اگر رایز. سازد مرتبط گریکدی به را یحقوق -یفقه میمفاه که است نیا در حقوقدان هنر اما دارند

 که اند گرفته سرچشمه اسالم حقوق از یغرب میمفاه نیهم بسا چه. گردد یم اسالم انور فقه به اجحاف موجب ردینگ

 .اند شده یمعرف یغرب حقوق مسلم اصول عنوان به اصالح و رییتغ یکم با زمان گذر در

 015 ماده در 1931 سال در رانیا قانونگذار توسط حیصر نحو به یفقه مفهوم عنوان به احسان قاعده نکهیا به توجه با

 گردد یم شنهادیپ که است مانده غفلت مورد زین تین حسن هینظر اما ده،یگرد واقع رشیپذ مورد یودیق با هرچند ا.م.ق

 آن اعمال یقلمرو اًیثان د،ینما فیتعر را مفهوم نیا یاصالح نحو به نیقوان هیکل در ای خاص قانون در قانونگذار اوالً

 نحو به را آن یاجرا ضمانت و آثار ثالثاً نگردد، محدود( قرارداد مانند) خاص موارد به آن شمول دامنه و افتهی گسترش

 نیا و( غصب به مربوط قواعد مانند) یمدن حقوق قواعد به مربوط یها تعارض رفع به نسبت رابعاً د،ینما نییتب حیصر

 محاکم یآرا در آن به استناد و آن ریغ و قرارداد در هینظر نیا حیصح یریبکارگ با اهلل انشاء تا شود پرداخته یتئور

 .گردد مفهوم دو نیا قیعم وندیپ باعث یدادگستر
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