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Abstract 
One of the most important and challenging 
issues of criminal law, which has a certain 
difficulty and complexity, is the discussion 
of the citation relationship (especially if 
several factors interfere in the emergence of 
the result) because in determining criminal 
liability and the resulting guarantee, this 
must always be The component to prove that 
the criminal result is documented by whose 
behavior? For this reason, the legislator has 
used words such as "documentary" and 
"citation" in the sixth chapter of the Islamic 
Penal Code adopted in 1995, which refers to 
the importance of this issue and in fact places 
criminal responsibility and guarantee on the 
basis of proving or not proving the citation 
relationship. . But regardless of how to 
establish a citation relationship in criminal 
law, which requires further research in this 
field, in this article, after solving these 
problems, it is stated what factors can cause 
the citation relationship to be severed? What 
are the consequences of terminating the 
citation in criminal law in the field of 
criminal liability and guarantee? In this 
research, by studying and studying the 
library resources while examining the 
necessity of establishing a citation 
relationship in crimes, the factors of 
termination of citation relationship and the 
results have been investigated. 

Keywords: Citation Relationship, Action 
Rule, Warning Rule, Benevolence Rule.  

  چکیده

برانگیز حقوق کیفري که از دشواري  یکی از مباحت مهم و چالش

 باشد بحث رابطه استناد می، و پیچیدگی خاصی برخوردار است

خصوصا اگر عوامل متعددي در به وجود آمدن نتیجه حاصله (

لیت کیفري و ضمان ناشی سئون مییزیرا در باب تع) مداخله نمایند

ثبات گردد که نتیجه مجرمانه مستند به از آن همواره باید این مؤلفه ا

انون مجازات ق کسی است؟ از همین جهت قانونگذار در رفتار چه

استفاده  »استناد«و  »مستند«از الفاظی همچون  1392مصوب  اسالمی

نموده است که اشاره به اهمیت این موضوع دارد و در واقع 

ات رابطه عدم اثب لیت و ضمان کیفري را دائرمدار اثبات و یائومس

اما فارغ از نحوه احراز رابطه استناد در حقوق . دهد استناد قرار می
در این ، طلبد کیفري که پژوهش دیگري را در این زمینه می

چه عواملی بیان شده است ، پژوهش به دنبال حل این مسائل

توانند موجب قطع رابطه استناد گردند؟ قطع رابطه استناد در  می

لیت و ضمان ئوهایی را در حوزه مسحقوق کیفري چه پیامد

به دنبال خواهد داشت؟ در این پژوهش با مطالعه و مداقه ، کیفري

، ضمن بررسی لزوم احراز رابطه استناد در جرایماي  بر منابع کتابخانه

  .بررسی شده استعوامل قطع رابطه استناد و نتایج حاصله 

قاعده ، دارقاعده هش، قاعده اقدام، رابطه استناد: واژگان کلیدي
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  مقدمه

حصول ) برخالف جرایم مطلق( در جرایم مقید. شوند جرایم در حقوق کیفري به مطلق و مقید تقسیم می

شرط اصلی تحقق بزه کیفري است و رابطه استناد مانند نخی است که نتیجه مجرمانه را به ، نتیجه مجرمانه

رابطه استناد به شمار ، ر مرتکبنماید و در واقع مستند بودن نتیجه حاصله به رفتا رفتار مرتکب متصل می

توان خواستگاه و محل  بنابراین می. باشد لیت کیفري و ضمان ناشی از آن میئومس ین ضابطهتر مهمرود که  می

رابطه استناد در جرایم  ناجری سنجی امکانرابطه استناد را در جرایم مقید به نتیجه دانست اما  نااصلی جری

قانونگذار در قانون اینکه  علیرغم. تار به شخص مرتکب بحث دیگري استاثبات استناد رف مطلق به منزله

کن هیچ یاستفاده نموده است ل »مستند«و  »استناد«مکررا از الفاظی همچون  1392مصوب  یمجازات اسالم

به نحوه احراز آن و یا عوامل قطع آن نداشته است لذا در این جا باید اذعان داشت که احراز اي  گونه اشاره

رابطه با رفتار مرتکب نیز امري  ابطه استناد در جرایم امري است و وجود اتصال و پیوستگی و عدم قطع آنر

  .برخوردار است و آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشتاي  دیگر است که از اهمیت ویژه

دفاع از ست که بگوییم همواره وکال در مقام ا در باب اهمیت بحث قطع رابطه استناد همین کافی

، صورت تزلزل و یا قطع رابطه استناد با رفتار مرتکب روند و در رابطه استناد را نشانه می، موکلین خود

بنابراین محور اصلی این پژوهش ؛ لیت کیفري و ضمان ناشی از آن نیز منتفی خواهد شدئوشک مس بی

قاعده و  قاعده هشدار، اقدام عواملی همچون قاعده( نمایند عواملی هستند که رابطه استناد را قطع می
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طور مفصل و دقیق مورد بررسی و تشریح قرار خواهند گرفت و طبعا پیامد اصلی آن که ه که ب) احسان

آشکار خواهد شد و بحث لزوم احراز رابطه استناد در جرایم به دلیل اهمیت ، لیت کیفري استئوعدم مس

عوامل قطع ( پیش از ورود به مبحث اصلی، طه استنادجایگاه آن و نیز لزوم اتصال و پیوستگی رفتار و راب

  .گردد تشریح می) رابطه استناد

 لزوم احراز رابطه استناد - 1

در این مقام به دنبال بررسی این سوال خواهیم بود که دلیل لزوم احراز رابطه استناد چیست و چرا باید در 

در جرایم مقید به نتیجه جریان دارد و باید رفاً صرابطه استناد را احراز کنیم؟ و رابطه استناد آیا ، جرایم

رکن ، عنصر مادي هر جرمی احراز گردد و یا در جرایم مطلق نیز امکان جریان و احراز آن مطرح است؟

گردد و تحقق عنصر مادي از  گردد و در اغلب موارد به صورت فعل محقق می اصلی آن جرم محسوب می

باشد و حتی در میان  موضوعی چالش برانگیز می، حقوقدانان طریق ترك فعل هرچند در میان فقها و

اما امکان تحقق عنصر مادي از طریق ترك فعل نیز ، اختالف نظر وجود دارد، فقهاي مذاهب مختلف

  ).90، 1395، همکاران فروغی و( وجود دارد

، شوددر عالم خارج محقق ، عنصر مادي چه از طریق فعل و چه از طریق ترك فعل، به هر حال

جا با دو  در این، آن نموده باشد انگاري جرمچنانچه در ذات خود رفتار مجرمانه باشد و قانونگذار اقدام به 

اي  یا آن رفتار به خودي خود در نزد قانونگذار جرم است حتی اگر به نتیجه، حالت مواجه خواهیم شد

که براي  ویند مانند ترك انفاق و یا اینگ می ختم نشود و یا اصالً داراي نتیجه نباشد که به آن جرم مطلق

امکان ندارد که بگوییم آن ، تحقق نیاز به حصول نتیجه دارد و تا زمانی که نتیجه مجرمانه حاصل نشود

بینیم که به لزوم احراز و اثبات  در موارد زیادي می، در کالم فقها. شخص مرتکب رفتار مجرمانه شده است

 مانند مواد 1392مصوب  ینیز در مواضع مختلف از قانون مجازات اسالم مقنن شده و تأکیدرابطه استناد 

»500«1
 ،»526«2

 ،»529«3
4»531«و  

البته احراز رابطه استناد در . به اهمیت احراز آن تصریح نموده است 

                                                      
دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، ماننـد ایـن کـه در اثـر علـل      : در مواردي که جنایت یا هر نوع خسارت 500ماده  -1

 قهري واقع شود، ضمان منتفی است.  

: هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشـند، عـاملی   526ماده  -2

باشـند   وامل باشد به طور مسـاوي ضـامن مـی   که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام ع
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؛ توان گفت می باشد که می ولیت کیفريئموضوعی ضروري در تحمیل مس، ولیتئکنار دیگر شروط مس
ولیت کیفري ئباشد و ثانیاً رابطه استناد براي تحقق مس می ولیتئابطه استناد برابر با فقدان مسنبود ر؛ اوالً

 کافی نیست
  ).196، 1398، صادقی و میرزایی(

پدیده مجرمانه منتفی ها،  آن گانه است با فقدان هریک از پدیده مجرمانه که خود متشکل از عناصر سه

که در  جایی ي اثبات جرم به تمامی عناصر متشکله توجه نماید تا آنتلقی خواهد شد و دادگاه نیز باید برا

شعب رسیدگی به ، هاي جزایی که در دیوان عالی کشور مطرح شده است برخی موارد در برخی از پرونده

  .اند گانه داشته زیادي به بررسی دقیق عناصر سه تأکیدپرونده 

حال سوالی که به ذهن . به عملکرد متهم اثبات شود هاي جزایی باید استناد رفتار مادي در کلیه پرونده

آیا استناد نتیجه به رفتار متهم را بررسی کنیم یا استناد رفتار ، رسد این است که در خصوص رابطه استناد می

مادي به متهم را؟ غالباً در خصوص استناد رفتار به متهم اختالفی وجود ندارد و رویه آن است که بر اساس 

کن این یل. شود که متهم مرتکب فالن رفتار شده است یا خیر مشخص می... بازجویی و، ماتیتحقیقات مقد

آنچه در این . کند این را قانون مشخص می، رفتار آیا مجرمانه است و داراي عنوان جزایی است یا خیر

م اول خواهی این رفتار به یک نتیجه ختم شده است و می؛ مبحث مورد بررسی است این است که بگوییم

البته ذکر این نکته شاید خالی از فایده . لزوم اثبات و احراز رابطه استناد میان رفتار و نتیجه را بررسی نماییم

باشد و اال در صورت  مؤثرنباشد که رابطه استناد تنها در حالتی قابل تصور است که عاملی در تحقق امري 

  ).75، 1386، قیاسی( د بودمعنی خواه بی، فرض تحقق رابطه، عدم تحقق این مقوله

ثبوت ضمان متوقف بر استناد است و مراد ؛ در اهمیت و لزوم احراز رابطه استناد همین بس که بگوییم

از آن احراز رابطه سببی میان فعل و نتیجه است به نحوي که بتوان صدمه و خسارت را به اقدام عامل نسبت 

 داد
رابطه ، ولیت کیفريئمالك و مبناي مس، که معیار اییج پس از آن). 170، 1398، صادقی و میرزایی(

تردید لزوم احراز آن و اهمیت توجه به آن ناگفته  بی، استناد و احراز رابطه سببی میان فعل و نتیجه است

                                                                                                                                   
مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی کـه  

 ها باشد فقط سبب، ضامن است.  اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن مباشر در جنایت بی

مواردي که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفري است، دادگاه موظف است استناد نتیجـه حاصـله    : در کلیه529ماده  -3
 به تقصیر مرتکب را احراز نماید. 

: در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل این که حرکت یکی از طرفین به قـدري  531ماده  -4
 نها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.  ضعیف باشد که اثري بر آن مترتب نگردد، ت
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گونه که در برخی از آراء صادره دیوان عالی کشور شاهد آن  پیداست که در صورت عدم احراز همان

  .واهد بودراي صادره برائت خ، هستیم

 استبر نظر حقوقدانان عنصر مادي که خود از چهار جزء تشکیل شده  بنا
، رفتار)، 79، 1386، قیاسی(

رابطه استناد الزم است در رکن مادي تمامی اجزاي چهارگانه احراز و و  نتیجه، احوال و شرایط اوضاع و

در واقع ، شود می ن مادي محسوباثبات گردد زیرا در صورت عدم احراز رابطه استناد که جزء چهارم رک

توان رفتار و نتیجه حاصله را به مرتکب منسوب کرد و حکم به برائت آن  نمی رکن مادي ثابت نشده و

5»717«کما این که در راي وحدت رویه صادره از سوي دیوان عالی کشور به شماره . خواهد شدصادر 
 به 

دگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به ولیت هر یک از راننئدر خصوص مس، 30/3/1390تاریخ 

پس صرف انجام . صراحتاً به لزوم احراز رابطه استناد در جرایم و حوادث رانندگی اشاره شده است، قتل

  .بلکه باید میان رفتار و نتیجه رابطه استناد احراز گردد، بار کافی نیست رفتار مجرمانه و یا زیان

از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و در این خصوص رویکرد واحدي  هرچند احراز رابطه استناد

دانند و الزم است  را در رکن مادي می که برخی از حقوقدانان جایگاه آن توجه به این کن بایوجود ندارد ل

گونه تشریح شد که در  لذا لزوم احراز رابطه استناد در جرایم این، تا اجزاء رکن مادي ثابت و احراز گردد

گردد و عدم ثبوت و وجود نقص در  خدشه در رکن مادي پدیده مجرمانه ایجاد می، ت فقدان آنصور

  .گردد می رکن مادي موجب منتفی شدن پدیده مجرمانه

آیا رابطه استناد در جرایم مطلق نیز جریان دارد یا خیر؟ برخی از ؛ بحث دیگر آن است که بگوییم

 در این ماده تعبیر«اند  گونه بیان نموده این 1392مصوب  یسالمقانون مجازات ا 529حقوقدانان ذیل ماده 

 »... ددارداللت بر این ادعا دارد که رابطه سببیت تنها در جرایم مقید به نتیجه کاربرد ) استناد نتیجه(

قابلیت انتساب که مربوط به جرایم مطلق «؛ دارند می ایشان در ادامه بیان). 76، ق1423، شاهرودي هاشمی(

بدین معنا که رفتار فیزیکی در یک جرم ؛ اولین عنصر مادي یعنی رفتار فیزیکی است ءمربوط به جز، است

باید منتسب به مرتکبان باشد و در مواردي این رفتار مادي و فیزیکی قابلیت انتساب به مرتکب را ندارد 

یعنی ( برخوردار نیستاز آمادگی الزم اي  مانند فرضی که مرتکب جرم از نظر جسمی و روحی به اندازه

مضطر و امثال آن که از آمادگی ، مکره، دیوانه: که جرم قابل به انتساب او باشد مانند) واجد شعور نیست

                                                      
قانون مجازات اس�می هرگاه برخورد دو یا چنـد وسـیله نقلیـه منتهـی بـه قتـل سرنشـین یـا          337بر حسب مستفاد از ماده  -5

 ساوي خواهد بود.  به نحو ت –به هر میزان که باشد- ها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر  سرنشینان آن
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نیز به خالف شخص  را ندارد و ناآنبه روحی برخوردار نیستند و در نتیجه رفتار مادي جرم قابلیت انتساب 

اند  زیرا برخی در این فرض بر این عقیده، ي را نداردمجبور که از لحاظ جسمی جرم قابلیت انتساب به و

اساساً جرمی محقق نشده است و در نتیجه باز هم به ، که وقتی عنصر مادي جرم قابل انتساب به وي نباشد
نویسند  وي در ادامه می). 76، ق1423، يشاهرود یهاشم( ». تطریق اولی جرم به وي منتسب نیس

ه سبیت میان فعل مجرمانه و نتیجه حاصله مختص به جرایم مقید به نتیجه است رسد رابط بنابراین به نظر می«

چون در جرم مطلق اگرچه ، و قابلیت انتساب یک جرم به مجرم در مورد جرایم مطلق نیز مطرح است

 یهاشم( ». دنتیجه الزم نیست و باید عمل مجرمانه یا همان رفتار مادي و فیزیکی منتسب به مجرم باش

  ).77، ق1423 ،يشاهرود

را در جرایم مقید به نتیجه  آن؛ جایگاه رابطه استناد در رکن مادي تأییدبرخی از حقوقدانان هم ضمن 

کنند که رابطه استناد مانند نخی است  می د و اساس وجودي رابطه استناد را این گونه بیانننمای مطرح می

 دنماین می رابطه استناد در جرایم مطلق را رد ناکند و اساساً جری که نتیجه را به رفتار مجرمانه وصل می

باشد حق این  می وجود رابطه استناد، ولیت کیفريئجایی که مبناي مس کن از آنیل). 57، 1386، نیا آقایی(

را در  توان آن می، که در جرایم مقید به نتیجه جریان دارد رابطه استناد عالوه بر این، است که بگوییم

گاهی نگاه ما به استناد نتیجه به رفتار مرتکب است ، زیرا در بحث رابطه استناد، نمودجرایم مطلق نیز مطرح 

که این مربوط به جرایم مقید به نتیجه است ولی گاهی نگاه ما به استناد رفتار مادي و فیزیکی به مجرم 

ایم مقید به نتیجه رابطه استناد در جر ناباشد بنابراین اقوي جری است که این مورد در جرایم مطلق مطرح می

  .و نیز در جرایم مطلق است

 قطع رابطه استناد - 2

به یک پیش ، جهت احراز آن، ولیت در حقوق مدنی و کیفريئترین مبناي مس عنوان اصلی رابطه استناد به

منجر به ، اگر پیوستگی رفتار به نتیجه به هر طریقی قطع شود، به عبارت دیگر. فرض و پیش زمینه نیازمندیم

از همین جهت است . مجرم تلقی نمود، توان مرتکب رفتار مجرمانه را نمی رابطه استناد شده و دیگر قطع

به ، اغلب وکال جهت تبرئه نمودن متهم در دادگاه، هاي حقوقی در سایر کشورها که در برخی از نظام

؛ ه قاعده مهم و اساسیدر این مقام ضمن تبیین و بررسی س. نمایند پافشاري می، تزلزل و قطع رابطه استناد
تأثیر چگونگی  جایگاه و، نقش، قاعده اقدام از حیث مفهوم و مستندات و قاعده هشدار، قاعده احسان

اي زنی را به  اگر راننده، عنوان مثال به. در قطع رابطه استناد را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم دادها  آن
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درب اتومبیل را باز ، راننده به درخواست و التماس وي قصد تجاوز برباید و زن پس از اطالع و عدم توجه

راننده را قاتل به شمار  ناتو جا نمی در این، کند و خود را به بیرون پرت نماید و منجر به فوت او گردد

) رود گرچه سبب حقوقی به شمار نمی( شود عنوان سبب این حادثه محسوب می گرچه آدم ربایی به، آورد

  .با باز نمودن درب اتومبیل و بیرون پریدن به وقوع پیوسته است، ل ارادي آن زنکن مرگ بر اثر فعیل

  قاعده احسان - 1- 2

الزم است تا ، تواند عامل قطع رابطه استناد باشد و این قطع به چه نحو است که آیا قاعده احسان می در این
، شرایط، ستندات قاعدهپیش از آن به بررسی مفهوم و ماهیت قاعده احسان بپردازیم و ضمن بیان م

توسط این قاعده خواهیم ) اعم از مدنی و کیفري( به چگونگی اسقاط ضمان، محدوده و درجات احسان

مراد از این قاعده این است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و نیکوکاري به دیگران باعث . پرداخت

6»91«آیه شریفه  و مشمول هآور نبود ولیتئاقدامش مس، ورود ضرر مالی و جانی گردد
 سوره مبارکه توبه 

، به معناي ضد قبح، در لغت احسان بر وزن افعال که از حسن گرفته شده). 387، 1364، ریابن األث( شود می

در اصطالح نیز به معناي نفعی به دیگران رساندن بدون ). 209، م1990، جوهري( دباش زیبایی و جمال می

واژه ). 209، م1990، جوهري( گیرده به قصد احسان صورت که آن شخص مستحق حق باشد البت این
مواخذه و عقاب ، سبب، حجت، برهان، سبیل که در آیه شریفه آمده است از حیث لغوي به معناي راه

واژه سبیل معناي مؤاخذه را ، با توجه به شان نزول و تفسیر آیه شریفهکه  )265، ق1405، فیومی( باشد می
 دمؤاخذه نموتوان  که از عمل نیکوي او ناشی شده نمی یچ وجه به سبب آندارد یعنی محسن را به ه

  ).14، 1ج، 1395، يبجنورد يموسو(

 مستندات قاعده احسان - 1- 2- 1

احسان بدان شناسی  که در بحث مفهوم باشد میسوره مبارکه توبه  91 فهیشر اولین مستند قاعده احسان آیه

روایات و احادیث ، کنیم یزمانی که به سنت رجوع م، احسان بررسی مستندات قاعده در. اشاره نمودیم

از حضرت علی علیه السالم منقول است که . شود می اشارهها  آن متعددي وجود دارد که به برخی از

                                                      
6-  وا لـحإِذَا نَص رَجقُونَ حنْفا یونَ مجِدینَ لَا یلَی الَّذلَا عرْضَی ولَی الْملَا عو فَاءلَی الضُّعع سـنْ       لَیینَ مـن سحلَـی الْمـا عم هـولسرو لَّـه

یابند [تا در راه جهـاد ] خـرج کننـد در صـورتی کـه بـراي        ر کسانی که چیزي نمیسبِیلٍ واللَّه غَفُور رحیم. بر ناتوانان و بر بیماران و ب
 خدا و پیامبرش خیرخواهی نمایند هیچ گناهی نیست [و نیز] بر نیکوکاران ایرادي نیست و خدا آمرزنده مهربان است.  
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. نادیده گرفتن نعمت است، پاداش احسان را به بدي دادن: اند فرموده
7
ل تلقی نمودن وکه مسئ به معناي این 

، خوانساري( باشد میکارهایی که به قصد خیر انجام داده است زشت و ناپسند  شخص محسن نسبت به

نیکوکار و بدکار نباید در نظر او یکسان باشد زیرا : اند اي به مالک اشتر فرموده ایشان در نامه). 324، 1385

 انآن در این صورت به نیکوکاران به خاطر احسان آنان سخت گیري شده و بر بدکاران نسبت به بدکاري

8تاسآسان گرفته شده 
  ).430، ق1414، نهج البالغه( 

عقل مواخذه شخصی را که ، رود مراجعه کنیم شمار می به هاگر به عقل که یکی از منابع و ادله اربع

داند که در همین  قبیح می، منجر به ضرر و زیان نسبت به دیگري شده است، عمل او با قصد نیکوکاري

9تنیکی اسآیا جزاي نیکی به جز : یدراستا خداوند رحمان فرما
  ).295، 1ج، 1395، موسوي بجنوردي( 

نداشته  وفاق و متقدم اجماعی بر این موضوع تأخررسیم که فقهاي م به این نتیجه می، در بررسی اجماع

شود این است که فقیهان افراد محسن را به هیچ عنوان ضامن تلقی  و آنچه در کتب فقهی مشاهده می

اصل . در مواردي هم دیده شده است که بر عدم ضمان محسن توسط فقها فتوا داده شده است کنند و نمی

و نیز محدوده و قلمرو این قاعده روشن ها  آن مسلم بوده لکن مستند دقیق، عمل فقها نسبت به این قاعده

آن در کتب  اولین بار این قاعده در کتاب مرحوم شیخ طوسی و بعد از، نیست ولی در تاریخ فقه امامیه

 حتی در میان فقهاي اهل سنت. و بدان استناد نمودند هعالمه حلی و شهیدین یافت شد محقق حلی و

یش از بمذهب حنفی ، زیرا در میان اهل سنتاند  به کثرت به این قاعده استناد و استدالل نموده) حنفی(

  .اشدب گرایش دارد و استوار می، یئنسبت به منطق و امور عقال، سایر مذاهب

 درجات احسان محدوده و - 1- 2- 2

حال مؤاخذه گاه در مقام تکلیف : سوره مبارکه توبه سبیل را به معناي مؤاخذه گرفتیم 91در آیه شریفه 

که اوالً و  احکام وضعی نیز عالوه بر این). 131، 1ج، ق1416، نائینی( باشد میاست و گاه در مقام وضع 

به بیان ). 140، 1ج، ق1416، نائینی( دباشن ن کیفر دردناك نیز نمیمتضم، بالذات به افعال تعلق ندارند

موجب عقوبت اخروي است و گاه ناظر به ، مؤاخذه گاه ناظر به حکم تکلیفی بوده و ترك آن، دیگر

                                                      
 الجزاء علی ا�حسان باةسائإل کفران.  -7

اء فان ذلک تزهیدا �هل ا�حسان فی ا�حسان و تدریبا �هـل إسـاءة   و� یکونن المحسن والمسیء عندك بمنزلإل سو -8
 علی إسائإل.  

.   60آیه شریفه  -9 سانُ إِح سانِ إِلَّا الْ إِح  سوره مبارکه الرحمان: هلْ جزَاء الْ
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باشد که آیا این  در خصوص قاعده احسان بحث دفع ضرر و جلب منفعت مطرح می. باشد حکم وضعی می

است یا جلب منفعت یا هر دو؟ در این خصوص بین فقها اختالف نظر وجود  قاعده محدود به دفع ضرر

را به جلب منفعت  دانند و برخی آن در موارد دفع ضرر جاري میصرفاً این قاعده را اي  دارد و عده

به هر حال بهتر آن است که احسان را اعم از جلب منفعت یا ). 11، 2ج، ق1375، حلی( دان دادهاختصاص 

معناي عام است و از سوي دیگر ، گردد حسوب نماییم زیرا بنا بر آنچه از واژه احسان متبادر میدفع ضرر م

فقها براي احسان درجاتی را بیان نمودند که . غیرقابل تخصیص است، عنوان حکم عقلی مفاد این قاعده به

  .به نظرات فقها نیز اشاره خواهیم نمود، ضمن تبیین هرکدام

متوقف بر ، صرفاً این باورند که صدق احسان جهت بار نمودن آثار و جریان قاعدهبرخی بر : احسان قصدي

). 11، 2ج، ق1375، حلی( شود گونه توجهی نمی هیچ، باشد و به عمل انجام شده و ماهیت فعل می قصد

ذکور از سوي دیگر در آیه م، باشد جمع محلی به ال می) المحسنین( استدالل قائلین این است که در آیه شریفه

نماید پس قدر متیقن از محسن این  عموم سبیل اعم وضعی و تکلیفی را نفی می. نکره در سیاق نفی آمده است

، ق1414، موسوي عاملی( گردداست که بگوییم کسی است که قصد احسان داشته باشد تا مشمول آیه شریفه 

. دانند ن را کافی نمیو معاصر زیادي هستند که توجه به صرف قصد احسا تأخرفقهاي م). 45، 4ج
10

 

شود و ذیل عمومات  می به عدم ضمان برخی بر این باورند که در صورتی احسان منجر: احسان فعلی

 شده باشدحادث ، گیرد که احسان واقعی و ماهیت واقعی فعل محسنانه در عالم خارج آیه شریفه قرار می

سان فعلی و واقعی را مورد پذیرش در همین خصوص فقها به صراحت اح). 130، 1ج، ق1416، نائینی(

. دانند و صرف قصد احسان و احسان خیالی را مسقط ضمان نمیاند  قرار داده
11

 

الزم ، بر این اساس براي جریان قاعده احسان و محسن خطاب نمودن شخص: احسان فعلی و قصدي
، ید که برخی از فقهاعنوان احسان صدق نما به عمل واقعی وي نیز به، است تا عالوه بر وجود عنصر قصد

که قصد به تنهایی هیچ  کند و باید به همراه قصد باشد کما این بر این باورند احسان بودن فعل کفایت نمی

 الزم است، را احسان خطاب نمود اثري نداشته و فعل خارجی که بتوان آن
  ).145، 1379، فیض(

 اسقاط ضمان بر اساس قاعده احسان - 1- 2- 3

رابطه ، فعل زیان بار، ورود ضرر: باشد شرط اساسی می چهارلیت منوط به حصول وئبدون شک تحقق مس

                                                      
 حضرات آیات عظام، بهجت، موسوي اردبیلی، صافی گلپایگانی، نوري همدانی.   -10

 اي.   اردبیلی، مکارم شیرازي و خامنهحضرات آیات عظام، موسوي  -11
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اسقاط ضمان داراي مبانی و ، در نظام حقوقی کنونی ).171، 1ج، 1386، انیکاتوز( رابطه استنادو سببیت 

همین گونه است ، در مورد قاعده احسان نیز. باشد می يکه پذیرش هر کدام داراي آثار باشد می طرقی

 را عنوان یک قاعده مستقل معرفی کرده و مورد توجه قرار دهیم و آن یرا اگر بخواهیم قاعده احسان را بهز

نظرات و مبانی متعددي روبرو خواهیم ، در توجیه آن با مشکالت، مسقط ضمان محسوب نماییم هباالصال

، قاعده احسان رامبناي سقوط ضمان در ، وسیله موضوعیت دادن به احسان و حسن نیت برخی به. شد

 دانند می وجود حسن نیت
را در  ناضم) ره( در حالی که مرحوم امام خمینی). 478، 1ج، ق1417، یمراغ(

 داند می دائرمدار وجود ید عدوانی
و برخی ضمن تصریح به عقلی بودن ) 396، 1386، موسوي خمینی(

الف و قاعده علی الید معرفی این قاعده را مخصص قاعده ات، قاعده احسان و عدم تخصیص احکام عقلی

و برخی هم قاعده احسان و اتالف را معارض یکدیگر ) 161، 2ج، ق1417، موسوي خویی( اند نموده

، موسوي خویی( اند نمودههر دو دلیل را از اعتبار ساقط ، دلیل عدم وجود ترجیح معرفی نموده و به

ادله عناوین ثانویه مورد پذیرش قرار داده و  عنوان را به نابرخی نیز ادله قاعده احس). 161، 2ج، ق1417

 دانند می عنوان ادله اولیه را به ناقواعد و ادله اثبات ضم
  ).291، 1ج، ق1416، فاضل لنکرانی(

کند و در مقام بیان و توجیه سقوط ضمان  شده که مبانی متفاوت و گاه متعارض را بیان می مطالب ذکر

مبنایی ، ؤیدي باشد که در خصوص اصالت استقاللی قاعده احسانتواند م خود می، در قاعده احسان است

را به عدم رابطه  ما، قاعده احسان در واقع ابزاري است که ضمن طریقیت داشتن. مستحکم وجود ندارد

). 10، 1ج، 1395، بجنوردي موسوي( رود می شمار استناد سوق داده و عدم ضمان از نتایج کاربردي آن به

در نتیجه ، ه قاعده احسان در اثبات و احراز رابطه استناد طریقیت دارد نه موضوعیتاین بدان معناست ک

 نامانع و قاطع جری، باشد شود بلکه چون داراي احسان فعلی می ش ساقط نمیا ولیتئمس، شخص محسن

ه رابطه استناد بین فعل محسنان نابه همین جهت قطع جری). 398، 1386، خمینی موسوي( رابطه استناد است

برخی از فقها مجدداً بر عدم عدوانی بودن . گردد و نتیجه مضرانه یا مجرمانه منجر به عدم ضمان وي می

 باشداند که فعل محسنانه نباید بر اساس عدوان صورت گرفته  و تصریح کردهاند  اشاره نموده
فاضل (

ان در نزد فقها و حقوقدانان شمار رفته زیرا عدو عنوان شرط الزم به و این به) 292، 1ج، ق1416، لنکرانی

ولیت مطرح نمودیم ئجایی که رابطه استناد را جزء چهار رکن اساسی مس از آن. شرط و الزمه ضمان است

، بدون شک رابطه استناد قطع و منتفی بوده و قاعده احسان، در صورت وجود فعل محسنانه و عدم عدوان

  .را به دنبال دارد ناعدم ضم
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 قاعده هشدار - 2- 2

 شود مصدر استعمال میکن به صورت اسم یل) هش داشتن( دار در واقع فعل امر بوده ازهش
، 1377، دهخدا(

، دهخدا( باشد میمواظب و مراقب بودن ، ملتفت بودن، متوجه ساختن، کردن که به معناي خبر) 170، 3ج

توان گفت  می). 612، م1973، یسئلو( دباش می) تحذیر( در زبان عربی برابر هشدار). 172، 3ج، 1377

آگاهی دادن عامل زیان به زیان ، و هشدار را در اصطالح همعناي لغوي و اصطالحی این واژه تفاوتی نداشت

که به معناي اعالن و آگاهی ) 69، 1390، میرشکاري( اند هدیده محتمل از وقوع احتمالی ضرر معنا نمود

شیخ طوسی در کتاب المبسوط چنین . شدبا می نسبت به وضعیت خطرناك) آگاهی به موقع( دادن افراد

هر گاه شخصی در محل مسابقه تیراندازي از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد : فرمایند می

تیر کننده  که شخص پرتاب دلیل این اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود این قتل خطئی محسوب شده و به

12را غصب نموده بود مقتول را هدف نگرفته بود بلکه هدف دیگري
شیخ  ).189، 7ج، ق1414، یطوس( 

ایشان در کتاب الوسیله الی نیل الفضیله نیز چنین . اند جا به قاعده هشدار اشاره نموده طوسی در این

هرگاه شخصی در محل مسابقه از فاصله میانه تیراندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر : فرمایند می

اگر ، طور مطلق ضامن نیست ولی اگر هشدار نداده باشد به، رانداز هشدار داده باشدچنانچه تی، قرار گیرد

محل در مالکیت تیرانداز باشد و مصدوم بدون اجازه او وارد شده باشد باز هم ضامن نیست و چنانچه با 

یه را عاقله او ضمان بوده و باید د، اجازه وارد شده یا محل ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است

13پرداخت کنند
: فرمایند محقق حلی در کتاب شرایع االسالم این گونه می). 756، ق1413، يخوانسار( 

14نیستتیرانداز ضامن  بپرهیز یعنی هشدار داده باشد ضامن نخواهد بود، اگر شخصی تیرانداز گفته باشد
 

یر االحکام از این عبارت عالمه حلی نیز در دو کتاب قواعد االحکام و تحر ).1022، 4ج، ق1409، یحل(

15دیگر براي او ضمانی نخواهد بود، در صورت هشدار دادن و گفتن بپرهیز: استفاده نموده است
، یحل( 

  .اند پس این قاعده مورد پذیرش و عمل فقها قرار گرفته و بر اساس آن فتوا داده ).659، 4ج، ق1413

                                                      
 اذا مر رجل بین الرماة و بین الهدف فاسابه سهم من الرماة فهو قتل خطأ �ن الرامی ماقصده و انما قصد الهدف.   -12

اذا مر رجل بین الرماة و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامی لم یضمن وان لم یحذره و کان فـی ملکـه قـد     -13
 ذنه او کان فی غیر ملکه ولم یحذره کانت دیته علی عاقتله.  دخل علیه با

 اذا قال حذار لم یضمن لما روي.  -14

 لو ثبت انه قال حذار ف� ضمان.  -15
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 مستندات قاعده هشدار - 2- 2- 1

 روایت - 2- 2- 1- 1

باشد که این  ین مدارك و مستندات این قاعده روایت منقول از امام صادق علیه السالم میتر ممهیکی از 

از . باشند کتب مهم شیعه ذکر گردیده و از حیث سندي و محتوایی تا حد زیادي یکسان می روایت در

 به سلسله سند مذکور نقل شده است که ایشان فرمودند در زمان حضرت علی) ع( دقاحضرت امام ص

) گردو( با پرتاب نمودن فالخنها  آن کردند که یکی از بازي می) گردو( علیه السالم کودکان با فالخن

جا شخص  مرافعه را نزد حضرت علی علیه السالم بردند و در آن، به شکسته شدن دندان دیگري شد منجر

ار دادم در همان جا اخطو هشدار ، بینه آورد که بنده قبل از پرتاب به دیگران آگاهی، پرتاب کننده

را حکم نمودند و در آخر قاعده کلی را بیان  ناعدم ضم، حضرت علی علیه السالم براي شخص رامی

16معذور است، کس هشدار دهد نمودند که هر
این روایت را قاضی ابن  ).50، 19ج، ق1412، یحر عامل( 

 براج
 طوسیخ شی و) 82، 4ج، م1992، صدوق( قشیخ صدو)، 51، 2ج، ق1406، قاضی(

، م2199، طوسی(

 برخی این حدیث را حسن و برخی صحیح. اند اند و بدان استناد نموده ذیل بحث دیات آورده) 185، 10ج

  ).48، 4ج، م1992، صدوق( ددانن می

 شهرت - 2- 2- 1- 2

جایی که این قاعده و حدیث امام صادق  از آن. باشد می جا شهرت عملی و فتوایی مراد از شهرت در این

فقها در مقام صدور ، لسالم نزد بسیاري از فقها مورد پذیرش قرار گرفته و در خصوص بحث ضمانعلیه ا

این کننده  عنوان یکی از مستندات تقویت توان شهرت را به می، اند حکم و فتوا به این قاعده عمل نموده

عمل اصحاب به آن مضافاً این که مرحوم صاحب جواهر بعد از پذیرش این قاعده و . ردشمار آو قاعده به

  .است نیافتهله مخالفی را ئد که در این مسندار بیان می، و صدور فتوا بر اساس این قاعده

 و حکم عرف ءبناي عقال - 2- 2- 1- 3

از  ءبناي عقال. رود شمار می ترین مستندات این قاعده به و اصلیین تر مهمبناي عقالء و حکم عرف از 

که از جهت مکان و زمان  مضافا این، باشد بوده و قابل انکار نمیجمله مستندات قاطع و غیرقابل خدشه 
                                                      

ـیل عـن ابـی        -16 محمد بن یعقوب عن محمدبن یحیی عن احمد بن محمد عن محمدبن إسماعیل بن بزیـع عـن محمـدبن الفض
قال: کان صبیان فی زمان علی (ع) یلعبون باخطار لهم فرمی احدهم بخطـره فـدقّ و باعیـإل صـاحبه     الصباح الکنانی عن ابی عبداهللا (ع) 

 فرفع ذلک الی امیرالمؤمنین (ع) فاقام الرامی البینه بانه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص ثم قال: قد اعذر من حذّر.  
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فردي را ، در واقع عقالء جامعه. توان به آن استناد نمود داراي فراگیري و دوام بوده و در تمام جوامع می

را با  نادهد و آن می به دیگران هشدار و آگاهی) کن مشروع و قانونییل( که قبل از انجام عمل خطرناك

در نهایت اگر خسارت مالی و ، توجه باشند بی به هشدار و انذار اوها  آن سازد و و اگر گاه میخطر آ

ولیت اصلی متوجه فرد ئولیت بوده و مسئجا شخص هشداردهنده فاقد مس در این، جانی به وقوع پیوست

  .گردد مباالت و غافل می بی

، 1378، قاسم زاده( باشد می و عرفی از آراي محموده، جایی که قاعده هشدار یا همان تحذیر از آن

 ارائهقرار داده و بر اساس بناي عقالء و  تأییدحکم عقل را مورد ، عرف نیز به تبعیت از بناي عقالء)، 174

، 1ج، 1386، کاتوزیان( داردمحموده بودن و عرفی بودن قاعده هشدار قابلیت اخذ و تعیین مالك وجود 

17ر در قوانین ایران تبصرههاي قاعده هشدا یکی از جلوه). 472
قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه  8ماده  

  .باشد می1354مصوب رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی 

 شرایط قاعده هشدار - 2- 2- 2

زمانی امکان دارد که شرایط ، ولیت هشداردهندهئو حکم به عدم مس) تحذیر( استناد به قاعده هشدار

  .ردیده باشدهشدار فراهم و محقق گ

هشدار  تأثیرو متناسب با خطر باشد یعنی هم شرایط زمانی و هم مکانی و میزان  مؤثرهشدار باید ؛ اوال

18»72«ماده ، طور مثال به)؛ 243، 2ج، 1400، محقق داماد( دسنجیده شو
ین نامه راهنمایی و رانندگی ئآ 

  .1384مصوب 

                                                      
بر پیاده مجهز شده باشـد و بـه وسـیله شـهرداري     هایی که به وسایل ایمنی عبور عا تبصره: در شهر تهران در خیابان -17

هاي مخصوص عابر پیاده عبور کند در غیر این صورت  براي اط�ع عامه آگهی شود عابر پیاده مکلف است فقط از محل
رو واقع شود مشروط بر آن که راننده مست نبوده و گواهینامـه مجـاز    اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره

نندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشـد در صـورتی   را
که سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند مسـئولیت جزایـی   

شـود. عـدم    رونده به مراجع قضایی جهت اقدام مقتضی ارسال میمتوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پ
 مسئولیت جزایی راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود.  

، باید سـه   کنند ضمن رعایت مفاد آئین نامه حمل مواد خطرناك اي که مواد خطرناك حمل می : وسایل نقلیه72ماده  -18
.  رمز الکتریکی و دو مثلث شبرنگ را همراه داشته باشند. حمل فانوس براي این گونه وسایل نقلیه ممنـوع اسـت  چراغ ق

هایی نصب شوند کـه هنگـام    ها باید در محل به ع�وه باید داراي دستگاه پمپ آتش نشانی آماده به کار باشند. این پمپ
 . ها را مورد استفاده قرار داد ضرورت بتوان به سرعت آن
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، 1392، حاجی زاده و زینالی نسرانی( نمایددرك نحوي که خطر را  وصول هشدار به مخاطب به؛ ثانیا

اگر هشدار داد و طرف مقابل شنید : نویسد در این خصوص عالمه حلی در کتاب قواعد االحکام می). 126

وصول هشدار به ، یعنی در هشدار) ان سمع( قید. هشداردهنده ضامن نیست، و مکان خود را تغییر نداد

19باشد میمخاطب و درك خطر از جانب وي شرط 
  ).660، ق1375، یحل( 

به این معنا که مخاطب از حیث زمانی وقت کافی در . امکان اجتناب از خطر وجود داشته باشد؛ ثالثا

داراي قدرت الزم باشد و شرایط محیطی و اوضاع و ، جهت گریز داشته باشد و یا از نظر توانایی جسمی

  ).252، 11ج، ق1416، فاضل هندي( داحوال براي وي اجازه فرار را بده

 باشدقانونی  فعل هشداردهنده مشروع و؛ رابعا
طور مثال در درگیري میان  هب). 128، 1386، قیاسی(

اگر در آن محل توسط مثالً . باشد نمی ولیتئهشدار رافع مس، ماموران نیروي انتظامی سارقان و قاچاقچیان و

و ماموران درگیري مسلحانه صورت پذیرد و در ها  آن سارقان و اهالی محل هشدار داده شود و همزمان بین

غیرقانونی ها  آن که فعل دلیل این هشدار سارقان به، تیري به یکی از اهالی محل اصابت نماید، همان حال

  .گردد مشمول قاعده هشدار نمی، باشد می

ه در بدین صورت که وقتی شخصی ک. اند برخی از فقها شرط اصابت بدون علم را ذکر نموده؛ خامساً

با این ، باشند می علم دارد که دیگران غافلند و به قول معروف مشغول کار خودشان، حال تیراندازي است

ولیت از وي ئدر این جا مشمول قاعده هشدار نبوده و مس، علم شروع به تیراندازي نماید و هشدار هم بدهد

اصابت خواهد ها  آن به، رتاب نمودنو در صورت پاند  غافلها  آن گردد زیرا رامی علم داشته که نمی رفع

  ).254، 1392، الدین محمدبن تاج( نمود

ین ئیا آقوانین یابیم که قانونگذار در تدوین و تصویب موادي از  می با نگاهی کوتاه بر قوانین موضوعه ایران در

طور مثال در  به. گردد می اشارهها  آن به لفظ هشدار و آگاهی دادن اشاره نموده که به صورت اجمالی به، ها نامه
20»4« ماده

21تبصره یک، 1349آهن مصوب  و راهها  قانون ایمنی راه 
 نیسالح توسط مأمور يریقانون بکارگ 6ماده  

                                                      
 لو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه.   -19

هـا و همچنـین توقـف     : ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیرمجاز و عبور دادن دام در شاهراه4ماده  -20
  وسائط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است.  

منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مـالی شـود راننـده مجـاز کـه       اي واقع شود که هر گاه به جهات مذکور حادثه 
وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت. ولی در هـر حـال مکلـف    

ود یـا  است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را بـا وسـیله نقلیـه خـ    
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22»6«مواد ، 1373مصوب ي مسلح در موارد ضرور يروهاین
 ،»142«23

 ،»143«24
 ،»145«25

 ،»146«26
27»151«و  

 

28»14«مواد  و 1390مصوب ها  ارگاهکساختمان  یمنینامه ا نیآئ
 ،»22«29

 ،»65«30
 ،»125«31

 ،»131«32
 ،»184«33

 ،

                                                                                                                                   
وسیله دیگر ب�فاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اط�ع دهد. عـدم مسـئولیت   

 راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. 

اعـم از   دهنده به انـدازه �زم ( هاي ایست و بازرسی وسایل هشدار : مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه1تبصره  -21
 موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند. 

: نصب و کاربرد کلیه ع�ئم و نشانه هاي ایمنی و هشداردهنده باید مطابق با آخرین مقررات ملـی سـاختمان   6ماده -22
 رد.  ها مصوب شوراي عالی حفاظت فنی انجام پذی نامه ع�ئم ایمنی در کارگاه ) و آیین20(مبحث

هاي تأسیسات زیرزمینی در محوطه باز کارگـاه، چـاه هـاي ارت، درهـاي خروجـی، راه پلـه فـرار،         : محل142ماده -23
کننـده و هشـداردهنده،    باشند باید به وسیله ع�یـم آگـاه   ها و نظایر آن که از اهمیت با�یی برخوردار می راهروها، راه پله

 مشخص و معلوم گردند. 

از در ساختمان کارگاه باید داراي موارد ایمنی ذکر شده زیر باشـد: الـف ـ پیـاده رو مخصـوص عـابرین       : محوطه ب143ماده -24
 کننده براي عابرین و وسایل نقلیه. ج ـ تأمین روشنایی محوطه به تعداد �زم و کافی.   پیاده. ب ـ ع�یم ایمنی هشداري و آگاه

اشته شود باید توسط فرد تحت کنترل بوده و یا بـا اسـتفاده از   : چنانچه به هر دلیلی پوشش روي دهانه برد145ماده -25
نرده هاي موقت قابل حمل محفوظ گردیده و به وسیله ع�یم و نوارهاي ایمنی مناسب و با چراغ گردان در شب نسبت 

 به هشدار و آگاهی به سایر افراد اقدام گردد. 

ایـد ایمـن و محفـوظ بـوده و بـا ع�یـم هشـداردهنده        هاي برق و تأسیسات برقی در محوطـه بـاز ب   : سیم146ماده -26
ها جلوگیري گـردد. ضـمناً رعایـت حـریم خطـوط برقـدار        مشخص گردیده و از رسیدن هر گونه صدمه و آسیب به آن

 مطابق با قوانین و مقررات برق ایران الزامی است.  

آهـن مجـزا بـوده و از هرگونـه تقـاطع       اه: تمامی گذرگاه هاي وسایل نقلیه باید از معابر پیاده و خطـوط ر 151ماده -27
ها جلوگیري شـود و در صـورت ایجـاد تقـاطع بایـد بـه وسـیله تجهیـزات حفـاظتی مناسـب، ع�یـم             خطرناك بین آن

 هاي گردان، ایمن گردد.  هشداردهنده و چراغ

اور مجزا شـده و هـر   هاي مج : مناطق حادثه ساز در معدن باید با تابلو و ع�ئم هشداردهنده مناسب از محل14ماده -28
 گونه ورود به این مناطق منوط به کسب مجوز از مسئول ایمنی است. 

هایی غیر از محل پارکینگ، محوطه توقف وسیله باید  : در صورت توقف وسیله بارگیري یا باربري در مکان22ماده -29
 با ع�ئم هشداردهنده مانند شبرنگ، چراغ و حفاظ مشخص شود. 

 هاي صوتی و نوري مناسب در زمان حرکت به عقب باشند.   �ت بارگیري و باربري باید داراي هشداردهنده: ماشین آ65ماده -30

: هر لوکوموتیو باید داراي چراغ جلو با قابلیت روشنایی مؤثر تا فاصله سی متر باشـد. همچنـین در پشـت    125ماده -31

اي که حداقل از فاصله سـی   ده نصب شود به گونهآخرین واگن هر قطار باید چراغ خطر قرمز رنگ یا وسایل هشداردهن
 هاي قطار در زمان حرکت باید روشن باشند.   متري دیده شود. چراغ
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»185«34
 ،»189«35

36»216«و  
  .1391معادن مصوب در نامه ایمنی  نیآئ 

توان از موارد ذکر  له قاعده هشدار داشته و نمیئتوان گفت قانونگذار اساساً توجه کمتري به مس می

 قانون مجازات اسالمین موارد و فصل ششم شده مبنایی را برداشت نمود اما با کنار هم قرار دادن ای

شاید بتوان این گونه برداشت نمود که قانونگذار در خصوص رابطه ) موجبات ضمان( 1392مصوب 

ولیت و عدم ئنگاهی کوتاه نیز به قاعده هشدار داشته و مبناي قاعده هشدار که نتیجه آن عدم مس، استناد

37»492«مواد ). 71، ق1408، مدنی کاشانی( استته در نظر گرفرا قطع رابطه استناد ، ضمان است
و » 500«، 

38دومتبصره 
، د در تحصیل مبناي قاعده هشدارنتوان می 1392مصوب  یقانون مجازات اسالم 508ماده  

  .دنیعنی قطع رابطه استناد مورد استفاده قرار گیر

کن با اقدام زیان دیده که یل هرابطه استناد وجود داشت، بین زیان و عامل زیان، 508ماده  دومدر تبصره 

رابطه استناد قطع شده است که طبعا وجود هشدار با شرایطی که ، باشد می همان عدم توجه وي به هشدار

گردد کما این که در رویه قضایی نیز همین گونه بوده و در  موجب قطع رابطه استناد می، قبالً بیان شد

                                                                                                                                   
ها باید طوري طراحی شوند که جاي کافی براي عبور و مرور افراد باقی بمانـد و   : مراکز بارگیري در تونل131ماده -32

 هنده شنیداري و دیداري اع�م گردد. شروع حرکت قطار و یا واگن باید توسط ع�ئم هشدارد

هاي بـاربري در مسـیر    ها دخالتی ندارند هنگام کار دستگاه اي که در کار دستگاه : نزدیک شدن افراد متفرقه184ماده -33
گردنـد، ممنـوع اسـت. بـه ایـن       ها از سیستم بکسل و یا زنجیر جدا و تخلیه می ها واگن اي که در آن شیب دار به محوطه

 ید در محل فوق الذکر تابلوي هشداردهنده نصب نمایند. منظور با

هاي مختلف چاه به وسیله صـداي   اي باشد که ارتباط مستقیم بین متصدیان پذیرگاه : اگر عمق چاه به اندازه185ماده -34
 دد. افراد به طور واضح برقرار نشود باید این ارتباط به وسیله هشداردهنده صوتی یا وسایل مخابراتی برقرار گر

شوند باید مجهـز بـه سیسـتم نشـان دهنـده موقعیـت        : با�برهاي دائمی که براي حمل افراد به کاربرده می189ماده -35
 ها اع�م گردد.  اطاقک با�بر در چاه بوده و با وسایل هشداردهنده صوتی نزدیک شدن آن به پذیرگاه

چراغ خطـر در عقـب باشـند و بلنـدي صـداي سیسـتم       ها در معدن باید داراي چراغ جلو و  : تمام کامیون216ماده -36
 ها بیشتر از بلندي صداي معمول در معدن باشد.   هشداردهنده صوتی آن

: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعـم از آن  492ماده  -37

 م شود. ها انجا که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن

) ایـن قـانون   507: هرگاه کسی در ملک دیگري و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهاي مذکور در ماده (2تبصره  - 38
گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است مگر این کـه بـروز   

صورت مرتکب ضامن نیسـت ماننـد ایـن کـه مرتکـب ع�متـی        حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این
 هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به ع�ئم یا با شکستن درب وارد شود. 
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  .دانند رابطه استناد را برقرار و متصل می، صورت عدم هشدار و یا هشدار بدون شرایط الزم

به تاریخ  737 شماره شعبه دهم دیوان عالی کشور در مقام تنفیذ راي دادگاه تالی طی دادنامه

دادگاه شرکت ملی گاز را به دلیل این که کنار کانال حفر شده «: چنین استدالل نموده است 03/12/1371

رده است و به این سبب خواهان متوجه کانال مذکور توسط آن شرکت عالمت هشداردهنده نصب نک

در این راي » . نماید می محکوم به جبران خسارت، نگردیده و در نتیجه در آن سقوط و دچار آسیب شده

ولیت و ئقاعده هشدار منتفی بوده و رابطه استناد جهت بار نمودن مس، به دلیل عدم هشدار با شرایط خاص

شعبه هشتم دیوان عدالت اداري طی دادنامه شماره ). 114، 1394، یحسین( باشد میضمان برقرار 

نصب «: نماید می گونه استدالل یک پرونده با موضوع تصادف منجر به ورود خسارت این در 8/910189

علت اصلی تصادف ، تابلوهاي هشداردهنده وظیفه قانونی و ذاتیه اداره راه و ترابري بوده و عدم نصب

مبناي عدم ، هشدار با وجود تمام جهات، در واقع ». باشد ذکور مرتکب تقصیر میباشد و اداره م می

  .باشد خسارت به مخاطب هشدار از باب قاعده اقدام می، بر قطع رابطه استناد ولیت عامل زیان بوده و بنائمس

 قاعده اقدام - 3- 2

عنوان پاشنه آشیل این  به، خسارت جانی در جرایم و حوادث رانندگی، خسارت مالی و در بیشتر موارد

لزوم احراز ، گفته شد) کیفري اعم از مدنی و( خصوص ضمان آنچه در روند و شمار می گونه جرایم به

اما همین رابطه . است، به نحوي که نتیجه حاصله از آن رفتارِ به خصوص منتج شده باشد، رابطه استناد

گردد و حاکمیت و جریان قاعده اقدام مطرح  یقطع م دیده بزهاستناد در برخی موارد توسط رفتار و نقش 

به مبانی این قاعده و همچنین صور ، در این قسمت ضمن تبیین مفهوم لغوي و اصطالحی اقدام. شود می

نماییم و  می رخ داده و مصداق قاعده اقدام تلقی شود را تشریح دیده بزهمختلفی که ممکن است از سوي 

  .پردازیم قطع رابطه استناد است میدر پایان به نتیجه حاصله که همان 

پیش رفتن در کاري یا ، یابیم که اقدام به معناي دست به کاري زدن با تتبع در نظرات علماي علم لغت می

 استپا پیش گذاشتن در امري یا پیشی گرفتن 
و البته برخی اقدام را به معناي ) 206، 1ج، 1375، عمید(

اي است  اقدام قاعده، در اصطالح علماي علم فقه). 112، م1973 ،لوئیس( دانند می ترسشجاعت و نداشتن 

شخصی ، نمود که به ضررش بود و یا اگر در امور جنایی یکه بر اساس آن اگر کسی در مال خود اقدام

هیچ کس نسبت به این اقدام ، عملی یا اقدامی نمود که منجر به فوت یا صدمات بدنی خود شد، حرکتی

  ).92، 1ج، 1395، موسوي بجنوردي( دکن نمی و قانون نیز از چنین شخصی حمایتولیت نخواهد داشت ئمس
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  مستندات قاعده اقدام - 3- 2- 1

رود و داللت بر  از مستندات و ادله ضمان به شمار می »التحل مال امريء مسلم اال بطیب نفسه«روایت 

، ق1417، مراغی( گردد می یکن به جهت نفی آن از سوي مالک ضمان نیز منتفیاحترام مال مسلمان دارد ل

باحه و تبرع به اعمال و اموال بدون هیچ گونه غرامت اآن دسته از روایاتی که داللت بر جواز ). 487، 2ج

دستور دادند به قطع درخت نخل بدون ) ص( که پیامبر اکرم بر متبرع و نیز قاعده الضرر است مبنی بر این

 را ساقط کرده و به ضرر خود اقدام نموده بود ضمان از این جهت که صاحب درخت نخل مال خود

، عنوان یکی از مستندات این قاعده اي عقالء بهبنخصوص استدالل به  در). 489، 2ج، ق1417، مراغی(

مال و  علم و اراده بر علیه خود اقدام نماید و باعث ضرر بر شخصی که بالغ و رشید باشد و با: گفته شده

موسوي ( استیتی متوجه کسی نبوده و قاعده اقدام بر علیه خود مطرح ولئدر واقع مس، جان خود گردد

  ).96، 1ج، 1395، بجنوردي

یابیم که این قاعده هم در امور مدنی و  با تتبع در آثار فقها در می، در خصوص گستره قاعده اقدام

د زوجه قبل از ارتدا: گونه است طور مثال در خصوص قراردادها و امور مدنی این به. کیفري جریان دارد

رود ویا در خصوص  می گردد که اقدام علیه خودش به شمار می موجب بطالن قرارداد مهریه، دخول

 گردد و معامله شخص عاقل و بالغ با فرد فاقد اهلیت که منجر به تلف مال توسط شخص فاقد اهلیت می

ي کسی فردي را در آتش جا اقدام علیه خودش نموده و در امور کیفر بینیم که شخص عاقل در این می

که  ه خودش نموده و یا اینیاقدام عل، بیندازد و آن شخص با وجود داشتن قدرت از آتش خارج نشود

شخصی به دلیل نداشتن مهارت مکانیکی ترمز خودروي خود را تعمیر کند و در حین رانندگی متوجه 

  .تجا اقدام علیه خود صورت گرفته اس این، عمل نکردن سیستم ترمز شود

 شرایط و آثار قاعده اقدام - 3- 2- 2

اند که در صورت فقدان  شرایطی را بیان نموده، فقها ضمن تعریف قاعده اقدام و بیان مستندات این قاعده

  .توان به قاعده اقدام تمسک نمود نمی، این شرایط

اهلیت . ی نموداهلیت داشته باشد تا بتوان عمل وي را به اقدام علیه خودش تلقکننده  شخص اقدام: اوال

  ).57، ق1421، مصطفوي( تاسرشید بودن ، بالغ، نیز به معناي عاقل

توان عمل فرد را از مصادیق قاعده اقدام  می یعنی در این صورت. شخص داراي اختیار باشد: ثانیا

  ).114، ق1421، موسوي خمینی( دباشکه مجبور  دانست که فرد در ارتکاب آن مختار باشد نه این
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یعنی زمانی عمل بر ، دانند شتن علم از مواردي است که فقها براي استناد به قاعده اقدام الزم میدا: ثالثا

 دگرفته باشتوان اقدام علیه خودش تلقی نمود که از روي علم و آگاهی صورت  رفتار شخصی را می

  ).185، 5ج، ق1415، انصاري(

قصد براي تحقق قاعده اقدام  ه آیا وجوددر میان فقها و حقوقدانان این اختالف وجود دارد ک: رابعا

دانند و برخی از  می افرادي از جمله آیت اهللا موسوي بجنوردي این شرط را الزم الزم است یا خیر؟

، موسوي بجنوردي( دندارحقوقدانان از جمله دکتر جعفري لنگرودي بر این باورند که این شرط ضرورتی 

  ).102، 1ج، 1395

قطع رابطه استناد میان فعل و نتیجه و در نهایت اسقاط ضمان است که به دو ، اماثر قاعده اقدین تر مهم

عنوان تنها علت ورود خسارت است که با در  به دیده بزهدر برخی موارد اقدام . تواند بروز نماید می شکل

 جا حق رجوع نخواهد داشت و در این، براي جبران خسارت دیده بزه، نظر گرفتن شرایط قاعده اقدام

اما در برخی موارد تقصیر و اقدام ). 496، 1391، کاتوزیان( تاسطور کلی مسقط ضمان  قاعده اقدام به

گردد یعنی قاعده اقدام به صورت  می موجب بروز خسارت جانی یا مالی، در کنار تقصیر دیگري دیده بزه

مسافر حاضر در ، دگیکه در یک سانحه رانن مانند این). 312، 1391، کاتوزیان( تاسجزئی مسقط ضمان 

کمربند ایمنی خود را نبسته است و شخص راننده نیز داراي سرعت غیرمجاز است که در این جا ، اتومبیل

در  دیده بزهجا شخص  خطاي راننده و تخلف او به اقدام شخص مسافر پیوند خورده است که در این

را ندارد منتها در بقیه  ناحق رجوع به عامل زی، اقدام علیه خودش بودهکه  خصوص خطاي خودش

  .تواند به وي رجوع نماید می، خسارت که از سوي راننده بوده

 استعنوان یک دفاع کامل محسوب شده  قاعده اقدام در فقه به
پذیرش ). 488، 2ج، ق14 17، مراغی(

علیه  خطري را قبول نماید در حقیقت اقدام) با علم و آگاهی( ست که اگر کسی دانستها خطر به این معنا

باشد که این خود داراي شرایط و مبانی  خودش نموده است و مستحق دریافت خسارت از کسی نمی

  ).185، 1389، و رحیمی صفایی( باشد میباشد که تا حد زیادي به قاعده اقدام نزدیک  می

رح قاعده اقدام و پذیرش خطر هر دو مسقط ضمان هستند و عالوه بر امور مدنی در امور جزایی نیز مط

توان این گونه بیان نمود  تنها تفاوت قاعده اقدام و پذیرش خطر را می). 269، ق1418، طاهري( دباشن می

طور  خوانده به، عیار بوده و در صورت اثبات و قبول آن از سوي دادگاهکه پذیرش خطر یک دفاع تمام 

حقوقدانان اختالف نظر  کن در خصوص قاعده اقدام بین فقها ویشود ل کامل از جبران خسارت معاف می
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دانند و برخی در بعضی موارد این قاعده  طور کامل مسقط ضمان می وجود دارد که برخی این قاعده را به

رغم این که این قاعده در یعل). 270، ق1418، طاهري( دنماین میرا مسقط ضمان به صورت جزئی تلقی 

  .ن وجود داردکن این اختالف کماکایطور کلی است ل اغلب موارد مسقط به

  نتیجه

: گونه ارائه نمود ها و نتایج حاصله را این توان یافته از مباحث و مطالب مطرح شده در این پژوهش می

اوضاع و احوال و ، رفتار( عنوان جزء چهارم رکن مادي وجود رابطه استناد در جرایم مقید به نتیجه به

درکنار دیگر ، نماید مانه را به رفتار مرتکب متصل میکه در واقع نتیجه مجر) رابطه استناد و نتیجه، شرایط

به  1392مصوب  قانون مجازات اسالمیز در یرسد و قانونگذار ن امري ضروري به نظر می، لیتئوشروط مس

کن در این میان براي یل. لیت بر این مؤلفه به صراحت پرداخته استئوله استناد و دائرمدار بودن مسئمس

کند بلکه اتصال  کفایت نمی) صورت ابتداءه آن هم ب( رف وجود رابطه استنادص، لیت کیفريئوتحقق مس

اقدام ( چون قاعده اقداممبنابراین اگر عواملی ه. همواره باید احراز گردد، و پیوستگی نتیجه به رفتار

نماید و رفتارهاي  کارگر ساختمانی که از استفاده کاله ایمنی ممانعت می؛ علیه خود مانند دیده بزه

توجهی و عدم اعتناء برخی رانندگان به تابلوي  بی( نیز قاعده هشدار و) دهد خطرناك علیه خود انجام می

دادن آب قند به شخصی که ( و قاعده احسان) هاي در حال ترمیم نصب شده اخطار خطر در برخی جاده

با نوشیدن آب  با دلیل احسان و نیکی و خیرخواهی و آن شخص در کنار خیابان غش نموده است آن هم

قند فوت نماید و کاشف به عمل آید که غش نمودن آن شخص ناشی از باال بودن قند خون بوده که 

طبعا با وجود شرایطی که در این ، بروز نمایند) نوشیدن آب قند مزید بر علت و منجر به فوت شده است

طع گردد و با زوال پیوستگی و قطع تواند ق رابطه استناد می، پژوهش براي اثبات و تحقق هر قاعده بیان شد

لیت کیفري و عدم ضمان از ئونماید و فقدان مس در نتیجه پدیده مجرمانه ظهور پیدا نمی، رابطه استناد

  .رود شمار می پیامدهاي آن به

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله : مالحظات اخالقی

  .رعایت گردیده استتماماً 

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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 منابع

  قرآن کریمـ 

  .هانتشارات دارالحجر، قم، چاپ اول، صالح یصبح حیتصح، ق1414، نهج البالغهـ 

  فارسی

  .زانیانتشارات م، تهران، چاپ سوم )،جنایات( جرایم علیه اشخاص، 1386، حسین، آقایی نیاـ 

نقش آن در رفع  جایگاه فقهی هشدار و، 1392، نیحس، حمیدرضا و زینالی نسرانی، حاجی زادهـ 

  .انتشارات قانون مدار، چاپ اول، کیفري لیتئومس

  .انتشارات مجد، انتهر، چاپ اول، قانون مدنی در رویه قضایی، 1394، سیدمحمدرضا، حسینیـ 

  .انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، جلد دوم، یفرهنگ فارس لغت نامه و، 1377، اکبر یعل، دهخداـ 

مجله مطالعات فقه و ، آن احراز ماهیت رابطه استناد و معیار، 1398، محمد، محمدهادي و میرزایی، صادقیـ 

  .21شماره ، حقوق اسالمی

، چاپ اول )،الزامات خارج از قرارداد( ولیت مدنیئمس، 1389، اهللا بحبی، یحسین و رحیم، صفاییـ 

  .انتشارات سمت، تهران

  .قم هیحوزه علم نیانتشارات جامع مدرس، قم، چاپ اول، حقوق مدنی، ق1418، حبیب اهللا، طاهريـ 

  .ریرکبیانتشارات ام، تهران، چاپ چهل و چهارم، دیعم یفرهنگ فارس، 1375، حسن، دیعمـ 

انتشارات وزارت ، تهران، چاپ پنجم، مقارنه و تطبیق جزاي عمومی اسالم، 1379، علیرضا، فیضـ 

  .یفرهنگ و ارشاد اسالم

 یفیتکل- یاحکام وضع یحقوق -یفقه يواکاو، 1395، محمد، میرزایی؛ امیر، گان باقرزاده؛ فضل اهللا، فروغیـ 

  .45 شماره، حقوق اسالمیو  فقه هاي فصلنامه پژوهش، ترك فعل با توجه به رابطه استناد

  .انتشارات دادگستر، تهران، چاپ اول، مدنی ولیتئمبانی مس، 1378، مرتضی، قاسم زادهـ 

  .12شماره ، اسالمی مجله حقوق، حالت تقصیر طرفین مباشر در تساوي سبب و، 1386، الدین جالل، قیاسیـ 

، جلد اول، لیت مدنیومسئ) قهري مانض( قرارداد هاي خارج از الزام، 1386، ناصر، کاتوزیانـ 

  .انتشارات دانشگاه تهران، تهران،  چاپ ششم

  .انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوازدهم، مدنی ولیتئمس، 1391، ناصر، کاتوزیانـ 

  .مجد انتشارات، قم، چاپ پنجاه و چهارم، لد دومج، فقه قواعد، 1400، سیدمصطفی، محقق دامادـ 
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  .122شماره ، ماهنامه کانون، مدنی ولیتئمس نقش هشدار در، 1390، باسع، میرشکاريـ 

، قم، چاپ اول، لد سومج، المقارن الفقه االسالمی هموسوع، ق1423، سیدمحمود، هاشمی شاهروديـ 

  .یه دائرة المعارف فقه اسالممؤسس

  عربی

مؤسسه آل البیت ، مق ،چاپ اول، لد دومج، تذکرة الفقهاء، ق1375، الحسن بن یوسف بن مطهر حلیـ 

  .یاء التراثحالا

  .انتشارات کنگره، تهران، چاپ اول، جلد پنجم، المکاسب، ق1415، مرتضی، انصاريـ 

  .یه نشر اسالممؤسس، قم، چاپ اول، دوم جلد، المهذب، ق1406، ابن براج قاضیـ 

، قم، اپ اولچ، جلد چهارم، قواعدات االحکام، ق1413، حسن بن یوسف بن مطهر حلی ابی منصورـ 

  .یه نشر اسالممؤسس

  .داراالعلم، چاپ چهارم )،هیو صحاح العرب هتاج اللغ( الصحاح، م1990، اسماعیل بن حماد الجوهريـ 

  .یالتراث العرب اءالحیدارا، بیروت، چاپ اول،، نوزدهم جلد، وسائل الشیعه، ق1412، محمدبن الحسن، عاملی حرـ 

  .یمرعش ةاهللایمکتبة آ، قم، چاپ اول، امع الفقهیهالجو، ق1413، محمدرحیم، خوانساريـ 

انتشارات ، تهران، چاپ سوم، دررالحکم و شرح غررالحکم، 1385، جمال الدین محمد، خوانساريـ 

  .دانشگاه تهران

  .هیاالثار الجعفر اءیالح هیمکتبة المرتضو، قم، چاپ اول، هفتم جلد، المبسوط، ق1414، بن حسن محمد، طوسیـ 

  .انتشارات مهر، قم، چاپ اول، جلداول، قواعدالفقهیه، ق1416، محمدجواد، کرانیفاضل لنـ 

چاپ ، جلد یازدهم، االحکام االبهام عن قواعد ف اللثام وشک، ق1416، بن حسن محمد، فاضل هنديـ 

  .مدرسین هانتشارات جامع، قم، اول

  .هدار الهجر مؤسسه، قم، چاپ اول، المصباح المنیر، ق1405، احمدبن محمد، فیومیـ 

  .یالقرب يذو، کمیو  ستیچاپ ب، هاللغ یالمنجد ف، م1973، معلوف، سیلوـ 

، ریابن األث يالجزر یبانیم الشیرکبن محمد ابن عبد ال بن محمد بن محمد كن أبو السعادات المباریمجد الدـ 

  .انیلیانتشارات اسماع، قم، چاپ چهارم، االثر النهایه فی غریب الحدیث و، 1364

  .الضواءادار، بیروت، چاپ دوم، دهمجلد، تهذیب االحکام، م1992، بن حسن طوسی محمدـ 

  .داراالضواء، بیروت، چاپ دوم، چهارم جلد، یحضره الفقیه من ال، م1992، بن علی بن بابویه صدوق محمدـ 
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  .دارالفکر، چاپ اول، شانزدهم جلد )،مفتاح الغیب( الکبیر التفسیر، ق1410، عمر بن محمدـ 

  .نیمدرس هانتشارات جامع، قم، چاپ اول، کتاب الدیات، ق1408، آقارضا، مدنی کاشانیـ 

  .مؤسسه دارالفکر، چاپ اول، جلد اول، تفسیر المراغی، ق1414، مصطفی احمد، مراغیـ 

  .نیانتشارات جامعه مدرس، قم، چاپ چهارم، الفقهیهه قاعد همائ، ق1421، محمدکاظم، مصطفويـ 

  .انتشارات مجد، تهران، چاپ پنجم، اول جلد، فقهیهال قواعد، 1395 ، سیدمحمد، موسوي بجنورديـ 

نشر آثار امام  ه تنظیم و، مؤسستهران، چاپ اول، هالمکاسب المحرم، 1386، سیدروح اهللا، موسوي خمینیـ 

  ).ره( خمینی

  ).ره( امام خمینی آثار نشر مؤسسه تنظیم و، تهران، چاپ اول، کتاب البیع، ق1421، سیدروح اهللا، موسوي خمینیـ 

  .انتشارات فقاهت، قم، چاپ اول، لد دومج، مصباح الفقاهه، ق1417، سیدابوالقاسم، موسوي خوییـ 

چاپ ، جلد چهارم، مدارك االحکام فی شرح شرایع االسالم، ق1414، سیدمحمد، موسوي عاملیـ 

  .مؤسسه آل البیت، قم، اول

  .مدرسین هانتشارات جامع، قم، چاپ اول، جلد دوم، اوین الفقهیهالعن، ق1417، میرعبدالفاتح، مراغیـ 

  ).السالم هیعل( انتشارات حضرت عباس، تهران، چاپ اول، األخبار جامع، 1392، الدین بن تاج محمدـ 

  .مدرسین هانتشارات جامع، قم، لد اولج، فوائد االصول، ق1416، محمدحسین، نائینیـ 

  قوانین

  1349آهن مصوب  راه وها  راه یمنیقانون اـ 

  1354مصوب  یرانندگ میبه تخلفات و اخذ جرا یدگیقانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسـ 

  1373مصوب  يمسلح در موارد ضرور يروهاین نیسالح توسط مأمور يریقانون بکارگـ 

  1392قانون مجازات اسالمی مصوب ـ 

  1384مصوب  یو رانندگ یینامه راهنما نیآئـ 

  1390مصوب ها  ارگاهکساختمان  یمنینامه ا نیآئـ 

  1391در معادن مصوب  یمنیا نامه نیآئـ 

  717شماره  هیوحدت رو يراـ 

 



 

 


