
 
 

 وی احسان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایرانباز پژوهشی در ارکان ماه
 

2، لقمان رضانژاد1محمدرسول آهنگران
 

 (27/6/1400 تاریخ پذیرش مقاله: -30/1/1400 )تاریخ دریافت مقاله:

 
 چکیده

قاعده احسان، مسقط ضمان است؛ به همین جهت شناخت ماهیت آن، برای انطباق 
دیده به صرف  ای برخوردار است؛ تا زیان ت ویژهمصادیق و موضوعات فقهی و حقوقی از اهمی

 صدور عمل نیکو از سوی عامل، غیر محقّ محسوب نشود و حقّی از وی پایمال نشود.
ای، ارکان ماهوی احسان را  این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه

رده است که ای را برای آن شناسایی ک گانه است و در نهایت ارکان شش بررسی کرده 
. قصد احسان در اقدام به 3. جلب منفعت یا دفع ضرر؛ 2. احسان به غیر؛ 1عبارتند از: 

 . عدم تعیین اجرت و اخذ آن؛ 5شونده به احسان؛  . عدم استحقاق احسان4عمل؛ 
. دور بودن عمل از هرگونه قبح و سوء. بنابراین اگر عمل انجام شده دارای ارکان 6

ز تحقق عمل، خللی به ارکان مذکور وارد آید، مشمول قاعده مذکور نباشد یا پس ا
مذکور نخواهد بود و واضح است که اثر اسقاط ضمان در فرض بروز خسارت را نیز در 

 بر نخواهد داشت.
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 . بیان مسئله1

، 1، ج26؛ 473، 2، ج25که در فقه ] ه قواعد مسقط ضمان استقاعده احسان از جمل
، 22؛ 268، ص2، ج13؛ 91، ص12؛ ]و نظام حقوقی ایران تصریح شده است [30ص
 دارد: مقرر می (1392)مصوب  قانون مجازات اسالمی 510همچنین ماده [ 166، ص1ج
هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، »

ناموس او الزم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت جان، عرض یا 
؛ البته تعریفی از «شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست

قاعده احسان در قوانین حقوقی بیان نشده است؛ هرچند عدم ضمان برخی موضوعات 
 ؛ب قاعده احسان توجیه کردتوان به موج حقوقی مورد اشاره در قوانین حقوقی را می

هرگاه کسی در »( که آمده است: 1392 قانون مجازات اسالمی )مصوب 509مانند ماده 
معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران 

 «.انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست

اهمیت  ضمان،جبران خسارت و بار حقوقی تحقق موجبات و اسباب با توجه به لزوم 
توان در  با شناخت ماهیت احسان، می .شود مسقطات ضمان بیشتر نمایان میموانع و 

نشان، فعل ولیّ در اداره  شبهات موضوعی و مصادیق متعددی مانند فعل طبیب، آتش
احسان، ضمان عمل مال متولی و... در شمول قاعده احسان سخن گفت و با تحقق 

 بار آنان را در فرض عدم تعدّی و تفریط، ساقط کرد. خسارت
 

 .  قلمرو پژوهش1 .1

قلمرو پژوهش حاضر، چگونگی جمع داللی قاعده احسان با موجبات و اسباب ضمان و 
همچنین دالیل اعتبار سنجی آن نیست؛ بلکه شناخت ماهیت احسان است؛ به این معنا 

ها، احسان  ان متشکل از عناصر و ارکانی است که با وجود آنکه ماهیت و مفهوم احس
 ها، مفهوم احسان صادق نخواهد بود. شود و با نبود هریک از ارکان یا خلل در آن محقق می

 
 . ضرورت پژوهش1. 2

که ارکان ماهوی احسان به نحو صحیح شناخته نشود؛ تمسک به عموم قاعده  مادامی
صداقیه خود عام است و بطالن آن آشکار است؛ عالوه احسان، تمسک به عام در شبهه م

شود؛ زیرا باتوجه  بر آنکه صرف عمل نیکو و مورد پسند با قاعده احسان اشتباه گرفته می
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طور منسجم احصاء  دانان به به اینکه ارکان ماهوی احسان در آراء فقهای امامیه و حقوق
در بسیاری از موارد عمل  نشده است و نسبت به برخی مفاهیم نیز غفلت شده است،

نیکو و پسندیده به صرف دارا بودن غالب ارکان یا ارکان شناخته شده، به اشتباه مصداق 
احسان شمرده شده و به مفاد قاعده احسان یعنی عدم ضمان محسن، حکم شده است؛ 

زننده  به همین جهت اگر ارکان ماهوی احسان شناخته نشود، مستلزم آن است که زیان
 بیننده نادیده گرفته شود. بیننده نشود و حقوق زیان ه پرداخت خسارت زیانملزم ب

ارکان ماهوی  ،دانان ایرانی متون و آراء فقها امامیه و حقوق بررسی بادر همین راستا 
ده شنظر برگزیده در ارکان ماهوی احسان ذکر  ،تحلیل و ارزیابیو پس از  احسان احصاء

در مواد حقوقی  لیعریفی از احسان ارائه نکرده است واگرچه نظام حقوقی ایران ت. است
دانان برخالف  برخی از ارکان مانند رکن اول، دوم و سوم تصریح شده و برخی حقوقبه 

اند  ظاهر مواد حقوقی و به پیروی از فقهای امامیه به رکن چهارم و پنجم نیز اشاره کرده
 که در خالل مباحث بیان خواهد شد.

 
 های پژوهش فرضیه. سواالت و 1. 3

 . سوال اصلی1. 1. 3

 دهنده مفهوم احسان چیست؟ ارکان تشکیل
 . فرضیه1 .2. 3

با توجه به آنکه مفهوم مذکور حقیقت شرعیه نیست، مالک اصلی در فهم آن، عرف 
است؛ به همین جهت فرضیه پژوهش در نظر بدوی آن است که هر عملی را که عرف، 

بار ناشی از  سن بوده و عامل، ضامن عمل خسارتمشمول احسان بداند، عامل آن مح
احسان خویش نیست؛ هرچند قصد احسان نداشته یا اجرت اخذ کند یا آنکه به موجب 

 قرارداد، متعهد به ارائه احسان شده باشد.
 . سواالت فرعی:1 .3 .3

دفع ضرر به موجب احسان به خویشتن، مشمول قاعده احسان و اثر اسقاط ضمان . 1
 یر؟است یا خ

 تحقق فعل محسنانه در تحقق مفهوم احسان کافی است یا قصد احسان نیز الزم است؟. 2

شرط اخذ اجرت یا اخذ آن بدون اشتراط پس از عمل محسنانه، موجب خروج . 3
 عمل از مفهوم احسان اصطالحی است یا خیر؟
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 ت یا خیر؟انجام عمل نیکو ناشی از مسئولیت قراردادی، در بردارنده مفهوم احسان اس. 4

شونده معارض  گذاری محسن یا عملی که به نوعی با حقوقی انسانی احسان منّت. 5
 باشد منافی تحقق احسان است یا خیر؟

 های سواالت فرعی . فرضیه1. 3. 4

دیده به سبب آنکه، مورد احسان واقع شده، حق  نتیجه احسان آن است که زیان. 1
خویشتن و ترتب زیان به دیگری، خارج از اخذ خسارت ندارد؛ با این وصف احسان به 

 مفهوم مصطلح احسان است.

طور اتفاقی  بستگی به نوع عمل و سنجش آن با قصد دارد؛ ممکن است عمل به. 2
اش در  عامل نیز قصد احسان نداشته یا قصد سوء موجب نجات جان مومن شده باشد و

 او را محسن بداند.مقابل نجات جان مومن، ناچیز تلقی شود و عرف با این وصف 

اخذ اجرت موجب خروج از مفهوم احسان است و عرف عمل او را خالص برای . 3
 پندارد. احسان نمی

علیه  شود که متعهدله مستحق عمل، و متعهد مسئولیت قراردادی موجب می. 4
شود؛ بلکه متعهد  موظف به ارائه عمل شود؛ با این وصف متعهدعلیه، محسن نامیده نمی

 ه آثار عقد است.و ملتزم ب

زیر پاگذشتن حقوق انسانی جایز نیست، انجام عمل به قصد مذکور در هر . 5
 شود که عامل به نام محسن شناخته نشود. مصداقی که باشد، موجب می

 
 . پیشینه1 .4

قاعده احسان از جمله قواعدی است که در منابع فقهی قدما مانند سید مرتضی، شیخ 
ر شاگردانشان مانند محقق، عالمه حلی همچنین متاخرین و طوسی و پس از آنان در آثا

خورد؛ آنچنانکه تعبیر سید مرتضی در تعریف اول و تعبیر شیخ  معاصرین به چشم می
طوسی در تعریف دوم این پژوهش آمده است؛ بنابراین اصل وجود قاعده و سقوط ضمان 

هرچند ادله اعتبار و است؛   ان مفاد قاعده، امری پذیرفته شدهبه عنو« محسن»برای 
از میان اهل تسنن، فقهای حنفی مذهب  .حجیت قاعده مذکور در نزد آنان متفاوت است

 [ 301، ص2، ج25اند. ] نیز بیش از سایر مذاهب به قاعده مذکور تمسک کرده
اعد از جمله فقهای معاصر امامیه که قاعده احسان را تحت عنوان مستقل در شمار قو

جعفر شریعتمداری استرآبادی در کتاب مقالید الجعفریه رحوم محمدفقهیه آورده است، م



  77 ژوهشی در ارکان ماهوی احسان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایرانباز پ

[ و پس از او میر عبدالفتاح مراغی در کتاب العناوین الفقهیه 301،ص 2، ج25است ]
[ که معاصرین از آنان پیروی کرده و قاعده احسان را مستقل 474، ص 2، ج26است ]

 اند. مورد تفصیل قرار داده
 

 . امتیاز پژوهش1 .5

 گی پژوهش حاضر به شرح زیر است:ویژ
 دهنده مفهوم احسان؛ بازخوانی مبانی احسان به روشی اجتهادی و احصاء ارکان تشکیل. 1

های قراردادی با ارائه عمل نیکو  تفکیک بین ارائه عمل نیکوی ناشی از مسئولیت. 2
 های قراردادی؛ بدون قبول مسئولیت

 ونده، در تحقق مفهوم احسان.ش لزوم حفظ حقوق و کرامت انسانی احسان. 3

 
 . احسان در لغت2

، 20« ]سُوء»در مقابل « حُسن»بوده و « حُسن»واژه احسان مصدر باب افعال از ریشه 
[ آمده است و به دو صورت استعمال شده است: 114، ص13، ج2« ]قُبح»[ و 143ص

ه شخصی علم اول. بخشش و انعام به دیگری و دوم. احسان در عمل و کار؛ مانند اینکه ب
[ الزم به ذکر است که 236، ص 1، ج9] .نیکویی بیاموزد یا کار نیکویی انجام دهد

احسان با انعام متفاوت است؛ احسان در مقابل اسائه است و فرق آن با انعام آن است که 
 .احسان هم شامل خود انسان و دیگری است؛ ولی انعام )بخشش( تنها برای دیگری است

احسان باالتر از عدل : »اند در وجه تمییز احسان و عدل فرموده[ 142، ص18، ج10]
احسان  یول؛ اوست بگیرد یست آنچه بر عهده دارد بدهد و آنچه براا زیرا عدل آن ؛است

اختیار ؛ اوست بگیرد یست بیشتر از آنچه بر عهده دارد بدهد و کمتر از آنچه براا آن
به بیان دیگر انجام  [137، ص2، ج21] .«تاختیار احسان مستحبّ اس یول، عدل واجب

بر عهده شخص است، مقتضای مفهوم عدل است؛ ولی احسان،   عملی که مطابق وظیفه
 عملی است که فراتر از وظیفه و تعهد انجام گیرد.

 

 . اعتبار سنجی قاعده احسان 3

 برخی از ارکان ماهیت احسان را به مستندات قاعده مذکور ارجاع ،باتوجه به آنکه علما
اند، سزاوار است اعتبار سنجی قاعده به نحو اجمالی مورد بررسی قرار گیرد تا در  داده
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ضمن بیان ارکان، از اطناب و توضیح خارج از موضوع اجتناب شود؛ اما عمده استناد و 
 اعتبار قاعده مذکور به شرح زیر است:

( 91توبه/شده است؛ ) «سبیل المحسنین من یعل ما»استدالل به آیه شریفه  آیات:
بوده و مفید عموم است و واژه  جمع محلّاي به الف و الم، «لمحسنینا»به این بیان که 

ضرر  داللت بر «علی»ه کلم واست   عمومو مفید  بودهنکره در سیاق نفي نیز، « لسبی»
؛ عالوه بر اینکه تعلیق حکم بر وصف احسان، مشعر به علیت بوده و علیت نیز بر دارد

ه مفاد آی[ بنابراین 139، ص1، ج7؛ 10، ص4، ج6] .اعده داللت داردعمومیت مفهوم ق
 آن است که ثبوت هرگونه ضرر علیه نیکوکار نفی شده است. 

، عقال قبیح است؛ به تعبیر دیگر محسن،  مواخذه کردن محسن با وجود احسان عقل:
اگر در پی  منعم بوده و تشکر او به واسطه احسان متقابل نیز عقال واجب است؛ بنابراین

عمل محسن، خسارتی وارد شود، ضامن دانستن او و اخذ خسارت از او خالف احسان و 
اند که سیره  [ عالوه بر اینکه برخی ادعا کرده10، ص4، ج6] .جزای احسان او است

 [29، ص1، ج27دانند. ] عقالیی نیز ضمان محسن را اسائه به محسن می
اند و از فتوای آنان  محسن فتوا داده ضمانهای خویش به عدم  فقها در کتاب اجماع:

[ الزم به 96، ص27، ج29؛ 258، ص1، ج19؛ 12، ص4ج ،6] .تعبیر به اجماع شده است
 ذکر است اجماع مذکور مدرکی بوده و کاشف از رأی معصوم نخواهد بود.

 
 ارکان ماهوی احسان. 4

ند و با توجه به اینکه برخی ا دانان تعریف واحدی از قاعده احسان ارائه نکرده فقها و حقوق
طور مستقل ذکر نخواهند شد؛ تامل در  از تعاریف، دارای ویژگی مشترکی هستند، به

شود؛ ارکان و عناصری که موجب  تعاریف مذکور موجب شناخت ماهوی احسان می
 شود، در ضمن تعریف فقهی و حقوقی به شرح زیر است: تحقق مفهوم احسان می

 یإیصال النفع ال عل»فرماید:  مي «احسان»تعریف قاعده  رسیدمرتضي د :تعریف اول
اإلحسان ثابت فیمن أخذ  یکونه إحسانا، و معن یالغیر مع القصد إل یوجه االستحقاق إل

نفعه به فهو  یالکثیر بالقلیل و قصد به إل یمن غیره درهما بدرهمین، ألن من أعط
 [423، ص1، ج11] «.محسن إلیه

 آید: به دست می از تعبیر فوق ارکان زیر
 . رکن اول: احسان به غیر1. 4

به دست  «الغیر الی»چنانکه از تعبیر - گیرد، که نسبت به دیگری انجامسان عملی است اح
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؛ بنابراین اگر به جهت احسان به خویش، موجب خسارت به دیگری شود؛ ضامن -آید می
، 6] نیز آمده است رکن مذکور در تعابیر فقهای دیگر .شود تلقی نمی« محسن»بوده و 

 لغت، در احسان»اند:  دانان نیز به آن تصریح کرده و حقوق[ 279، ص5، ج16؛ 10، ص4ج

 عملی به حقوق، و فقه در است نیکوکاری معنای به حسن ریشه از افعال باب مصدر

 [117، ص1، ج4] .«گویند احسان تبرع قصد به غیر به برای مساعدت ویژه یا عمومی
اند اگر حیوانی به انسان  و فرموده  از نفس را مصداق احسان دانستهبرخی فقها، دفاع 

شود  حمله کند و دفع حیوان، متوقف بر کشتن آن باشد، کشتن حیوان موجب ضمان نمی
را رمانده و در اثر آنکه از جانب حیوانی متحمل ضرر بشود، حیوان شخصي از ترس یا اگر 

یست؛ زیرا دفع ضرر از ضامن نشخص ، دنوارد کزیان خود  سوارحیوان به  ،این عمل
[ نظریه مذکور 509، ص5، ج17؛ 370، ص3، ج1خویش مصداق احسان به نفس است. ]

[ چه بسا 432، ص1، ج15؛ 363، ص9، ج8با مخالفت اکثر متقدمین روبرو بوده است. ]
نتیجه فقهی حقوقی عدم ضمان را بتوان به حکم شرعی وجوب حفظ نفس و اذن شرعی 

مشروع مستند کرد؛ ولی متفاهم عرفی از واژه احسان و محسنین، احسان به غیر در دفاع 
دانان نیز به این امر  است. بنابراین اسقاط ضمان به جهت احسان به نفس معنا ندارد؛ حقوق

یکی از موجبات سقوط »اند:  اند و خدمت به دیگران را مصداق احسان دانسته تصریح کرده
این مقصود که هرگاه کسی به انگیزه خدمت به دیگران، باشد، به  ضمان، احسان می

[ یا در برخی 42، ص24« ]موجب ورود ضرر به به آنان شود، عمل او ضمان آور نیست...
تعابیر دیگر، جلب منفعت یا دفع ضرر، مقید به جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگران شده 

ی که برای جلب منفعت یا به کار مشروع»اند:  است نه خود شخص محسن؛ چنانکه فرموده
 [166، ص 1، ج22«. ]دفع ضرر از دیگران انجام می شود...

گذشت به رکن  مسئله( که در بیان 1392قانون مجازات اسالمی )مصوب  510ماده 
هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به » مذکور تصریح کرده و مقرر داشته است:

نیز بر پایه  یق قاعده احسان شمرده استهمچنین مواد حقوقی که از مصاد ؛...«دیگری
( آورده 1370قانون مدنی )مصوب 306احسان به غیر بناگذاری شده است؛ مثال ماده 

کسی که حق  امثال آنها را بدون اجازه مالک یا و کسی اموال غایب یا محجور اگر»است: 
صیل اجازه در صورتی که تح بدهد را خود حساب زمان تصدی باید اداره کند اجازه دارد

حق مطالبه مخارج ، است نبوده ضرر دخالت موجب در تاخیر بوده یا موقع مقدور در
 باشد صاحب مال ضرر دخالت موجب در تاخیر عدم دخالت یا ولی اگر؛ داشت نخواهد



 1400بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     80

؛ «کردن الزم بوده است که برای اداره بود مخارجی خواهد کننده مستحق اخذ دخالت
لک به جهت حفظ منافع و مصالح مالک، به جهت احسان به اداره اموال غیر بدون اذن ما

[ اگرچه حمل مذکور متوقف به آن است که قصد اجرت یا اخذ 282، ص23مالک است؛ ]
آن، منافی مفهوم احسان نباشد که در رکن پنجم تفصیل آن خواهد آمد؛ همچنین ماده 

اظر به احسان به ( که در بیان مسئله گذشت ن1392قانون مجازات اسالمی )مصوب  509
هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی »غیر است؛ 

عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن 
 ؛ تمام این موارد در حوزه احسان به دیگری است نه احسان به خویشتن.«نیست

 

 : جلب منفعت یا دفع ضرر. رکن دوم2. 4

است رساندن نفع به دیگری از مصادیق احسان است؛ چنانکه در تعریف اول آمده 
توان  البته دفع ضرر از غیر به عنوان احسان ذکر نشده است؛ اما نمی .«ایصال النفع...»

کرد که سید مرتضی قائل به انحصار احسان در جلب منفعت بوده است؛ زیرا در  برداشت
قها، دفع ضرر محل خالف نبوده و عرف دفع ضرر از غیر را مصداق احسان آرای ف

داند؛ منتهی جلب منفعت است که محل خالف است؛ به همین جهت در مقابل آراء  می
برخی از فقها احسان را تنها در فرض دفع  .مخالف، تصریح به جلب منفعت شده است

در استدالل به  و خود نسبت داده استدانند؛ چنانکه مراغی این قول را به استاد  ضرر می
جلب منفعت فرموده است: جلب منفعت مطابق قواعد لفظی همچون تبادر، عدم صحت 

علي  ما»سلب و تصریح اهل لغت است و انحصار احسان به دفع ضرر، مخالف عموم آیه 
[ با این وصف قاعده احسان، شامل 477، ص2، ج26] .باشد می« المحسنین من سبیل

[ 10، ص4، ج6] .اند شود؛ چنانکه فقهای دیگر نیز تصریح کرده فع و دفع ضرر میایصال ن
مراد از تبادر آن است که معنای جلب منفعت به دیگری از سایر معانی انسباق داشته و 

توان معنای مذکور را از واژه احسان  انسباق مذکور از حاق لفظ است و همچنین نمی
منفعت به دیگری نیکی و احسان نیست؛ تبادر و توان گفت جلب  سلب کرد؛ یعنی نمی

« احسان فی فعله»همچنین تعابیر لغوی مانند: .عدم صحت سلب عالمت حقیقت هستند
البته  .؛ بیانگر امر وجودی است که متناسب با ایجاد منفعت است«ضد االسائة»...و 

)آیه شریفه  منافاتی با دفع ضرر خارجی نیز ندارد؛ به خصوص آنکه مستند قاعده احسان
بردار نیست و با وجود سایر ارکان احسان، اطالق  و دلیل عقل( عمومیت دارد و تخصیص
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ضرر نیز صحیح است؛ چه بسا در شرایطی خاص،  کننده محسن بر رساننده منفعت و دفع
دانان نیز به جلب  رساندن منفعت به دیگری از اهمیت بیشتری برخوردار است. حقوق

به کار مشروعی که برای جلب منفعت یا ضرر از »اند:  یح کردهمنفعت و دفع ضرر تصر
شود، پس اگر کسی بدین منظور برمال دیگری دست یابد، مشمول قاعده  دیگران انجام می

 [166، ص1، ج22«. ]گیرد... شود و ضمان تلف مال را بر عهده نمی واقع نمی« الید علی»
( جلب 1392زات اسالمی )مصوبقانون مجا 510از مواد مذکور پیشین مانند ماده 

هرگاه شخصی با انگیزه : »شود؛ ماده مذکور آورده است منفعت و دفع ضرر فهمیده می
احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او 

و... اطالق داشته و شامل دفع  ؛ تعبیر کمک به دیگری به جهت حفظ مال...«الزم است،
ای از مسائل مثال حفظ  شود؛ چه بسا جلب منفعت در پاره لب منفعت نیز میضرر و ج

قانون مجازات  509مال و عرض از اهمیت بیشتری برخور دارد باشد؛ همچنین ماده 
هرگاه کسی در معابر یا »( از مصادیق احسان بوده و آورده است: 1392اسالمی )مصوب

ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات 
در این ماده عمل  ؛«دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست

نیز اعم از دفع ضرر یا « مصلحت»محسن مقید به رعایت مصلحت عابران شده است که 
 جلب منفعت است.

 اند: برخی فقها جلب منفعت به دیگری را مستلزم محذورات زیر دانسته
؛ زیرا ولیّ و فائده خواهد بود در اغلب موارد بیو وکالت  تیوالاول. اموری مانند 

کنند؛ بنابراین در فرض بروز خسارت مسئولیتی  علیه اقدام می وکیل همیشه به نفع مولّی
 نخواهند داشت.

که مجانی و تبرعی برای  یکارگران در صورتت بوده و صنع صاحبدوم. افرادی که 
؛ زیرا ضامن نباشندمورد عمل شود،  و عمل آنان موجب تخریب و فساد کار کنند  کسی

 [7، ص28هستند؛ ] ضامنآنان طبق نظر مشهور که  یدرحالشوند؛  محسن محسوب می
 شود: اشکاالت مذکور به شرح زیر پاسخ داده می

مسؤولیتی است که بر اساس یک حکم شرعی و در بعضی از شرایط به « والیت»الف( 
علیه است؛ در این  شود و دایره آن رعایت مصلحت مولی خاصی گذارده می عهده افراد

حوزه هر عملی که ولیّ انجام دهد اعم از ایصال نفع یا دفع ضرر، جزء مسؤولیت و 
ای  گونه مسؤولیت و ظیفه وظیفه او است؛ برخالف احسان که در این فرض محسن هیچ
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کند؛ چنانکه  یا دفع ضرر به دیگری می برعهده ندارد و در عین حال اقدام به ایصال نفع
 در تفصیل رکن چهارم خواهد آمد.

مابین وکیل و موکل متفاوت است و انحصاری  به تناسب قرارداد فی« وکالت»ب( متعلق 
فائده تلقی  به رساندن منفعت ندارد تا عمل خسارت بار وکیل محاسبه نشود یا وکالت بی

متعهد و ملتزم شده است؛ بنابراین با وجود  شود؛ همچنین وکیل در قبال موکل خویش،
قرارداد، موکل مستحق ارائه عمل از جانب وکیل شده است که در رکن چهارم خواهد آمد 
که با وجود استحقاق، عمل مشمول قاعده احسان نخواهد بود؛ همچنین در اغلب موارد، 

حیث نیز مانع  کند که از این وکیل در قبال تعهد و التزام خویش دستمزد دریافت می
 تحقق قاعده احسان خواهد شد؛ چنانکه در رکن پنجم خواهد آمد.

و « ولیّ»آن است که « وکالت»و « والیت»ج( تفاوت عمده دیگر بین احسان و دو مورد 
در تصرفات خود مأذون هستند؛ ولی در احسان چیزی به  نام اذن در تصرف یا « وکیل»

وارده به دور از  فات خود مأذون باشد و خساراتعدم آن وجود ندارد و اگر شخص در تصر
تعدّی و تفریط باشد، قاعده اذن یا قاعده اذن به شئ اذن به لوزام آن است، موجب دفع 

شود. به تعبیر دیگر مانع ضمان در فرض اذن، خود اذن و احکام آن است  ضمان ماذون می
رر مقیّد به اذن نیست؛ که قاعده احسان، به خصوص در دفع ض نه قاعده احسان؛ درحالی

که  مانند ورود به حریم خصوصی اشخاص برای اطفای حریق و ... یا ایصال منفعت، مادامی
از نظر عرفی مقید به اذن مالک نباشد. زیرا در مواردی که مقید به اذن مالک است، 

تواند به جهت ایصال منفعت به  شخص در ایصال منفعت نیز باید مأذون باشد؛ مثال نمی
ای که در نزد او امانت  کاری کند یا با سرمایه لک زمین، بدون اذن او در زمین، درختما

[ زیرا در این صورت ید او ید غیر مأذون 147، ص2، ج5است به نفع مالک، تجارت کند. ]
بوده و موجبات ضمان حاکم است؛ به تعبیر دیگر اذنی نبوده تا ادله ممنوعیت تصرف غیر 

 و احسان، بدون اذن نیز موضوع برای تحقق نداشته است.و دفع ضمان محقق شود 

جر، متعهد به أد( صاحبان حرف و صنایع نیز با وجود قرارداد فی ما بین آنان با مست
له مستحق آن عمل و منفعت شده است و با  اند و به تعبیر دیگر متعهد ه ارائه خدمت شد

آید(  آن در رکن چهارم می این وصف عمل مورد نظر مصداق احسان نخواهد بود )تفصیل
؛ عالوه بر اینکه اگر عمل آنان مصداق احسان باشد، منافاتی با ضامن دانستن آنان ندارد؛ 

 [478، ص2، ج26زیرا احسان آنان به شرط ضمان ضمنی عرفی بناگذاری شده است. ]

 با توجه به ردّ انحصار احسان به دفع ضرر، رکن دوم جلب منفعت یا دفع ضرر است.
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 رکن سوم: قصد احسان در اقدام به عمل. 3. 4

در تحقق احسان، قصد و نیّت احسان، شرط است و صرف وقوع عمل محسنانه کافی 
و همچنین  «مع القصد الی کونه احسانا...»...چنانکه در تعریف اول آمده است: . نیست

قصد  [ اگر احراز شود که شخص30، ص1، ج27] .اند اکثر فقها به این رکن تصریح کرده
طور اتفاقی به نیکی و  عملی انجام داده که به ،احسان نداشته یا اساسا به قصد عدوان

تر،  بنابراین وقوع خارجی عمل یا به تعبیر دقیق .کند احسان انجامیده است، کفایت نمی
به عبارت دیگر تحقق عمل به تنهایی شرط  .انطباق عمل با قصد احسان شرط است

مثال الزم  .انه عمل مالک استنبا قصد احسان و اقدام محسنیست؛ بلکه انطباق عمل 
نیست شخصی که در مقام خاموش کردن آتش است؛ حتما موفق به اطفاء حریق شود تا 
عنوان محسن را دارا شود؛ بلکه همین مقدار که تالش کرده است و از خسارت بیشتر 

ای انجام عمل ناگزیر بنابراین اگر بر .سوزی جلوگیری کرده است، محسن بوده است آتش
سوزی بشود؛ ضمان  به تخریب بخشی از دیوار هم بوده باشد تا بتواند وارد محدوده آتش

 [30؛28، صص1، ج26] .خسارت وارده بر عهده او نخواهد بود
هرگاه کاری را به »...اند:  دانان نیز به لزوم قصد احسان تصریح کرده و فرموده حقوق

 .«های ناشی از آن ضامن نخواهند بود قصد احسان انجام داده باشند، در برابر خسارت
...هرگاه کسی به انگیزه خدمت به » [ یا در تعابیر دیگر فرموده اند:93، ص1، ج18]

[ امر 42، ص24] .«آنان شود، عمل او ضمان آور نیست... دیگران، موجب ورود ضرر به
آید:  ( نیز به دست می1392قانون مجازات اسالمی )مصوب 510مذکور از ظاهر ماده 

 ظهور در لزوم قصد دارد؛ بنابراین اگر« انگیزه»؛ واژه ...«هرگاه شخصی با انگیزه احسان»
ب جلب منفعت یا دفع ضرر به عمل بدون انگیزه احسان یا اساسا به انگیزه سوء، موج

 دیگری شود، مصداق احسان نخواهد بود.
؛ بلکه مالک وقوع  آید که قصد احسان شرط نیست از تعبیر برخی فقها به دست می

، 6] ...«.والظاهر أنه دائر مدار االحسان الواقعي وإن لم یقصد به االحسان»احسان است: 
که مطابق تبیین معنای لغوی، احسان [ در استدالل نظریه مذکور آمده است 12، ص4ج

در تحقق فعل حسن، ظهور و حقیقت دارد؛ هرچند قصد نیز نشده باشد و اگر مستند 
بر  شود، یبر آن بار م یکه حکم شرع یمیمفاهو  نیظاهر عناوقاعده کتاب الهی باشد، 

به تعبیر دیگر موضوع حکم شرعی؛ واقعیت  .است ها آن یقیحق یمعنا و تیواقع پایه
خارجی و معنای حقیقی عناوین شرعی است؛ مگر آنکه فهم عرفی معنای دیگری را 
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برداشت کند؛ بنابراین احسان نیز به جهت وقوع خارجی آن لحاظ شده و همین امر 
 [12، ص4، ج6مقتضای معنای حقیقی احسان است. ]

در در نقد استدالل مذکور باید گفت که فهم عرفی برخالف ادعای مذکور است؛ زیرا 
طور اتفاقی به  عرف اگر شخصی عملی را بدون علم یا به قصد ظلم انجام دهد و به

دانند. به تعبیر دیگر مالک صرفا تحقق احسان در  خیررسانی بیانجامد را، احسان نمی
خارج نیست؛ بلکه قصد احسان نیز شرط است. همچنین تحقق عناوین شرعی مبتنی بر 

نیز با این مسئله همراهی دارد؛ اما اوال: تحقق  ها است و فهم عرفی تحقق خارجی آن
خارجی عناوین به خودی خود، منافی با لزوم قصد نخواهد بود؛ چنانکه در باب عبادات 

تر است؛ ثانیا: عنوان احسان دارای حقیقت شرعیه نبوده است و  تصویر این موضوع آسان
آن، به انضمام فهم عرفی فقها در تبیین ماهیت آن، تنها به معنای حقیقی و استعمالی 

اند. به همین جهت است که عرف، ظالمی را که به حسب اتفاق،  موجود تمسک کرده
داند؛ همانطورکه صرف قصد، بدون  عملش به خیر کسی منجر شده است را محسن نمی

اقدام محسن نیز مصداق احسان نخواهد بود. چنانکه متبادر از واژه احسان و فهم عرفی نیز 
اق عمل محسانه به همراه قصد است؛ هرچند عمل محسن به تمام معنا به نتیجه لزوم انطب
دانان معاصر نیز با اندک اختالفی در تعبیر، استدالل  [ حقوق478، ص2، ج26نرسد؛ ]

[ به همین جهت است که اگر دروغ گفتن به 306، ص2، ج25اند؛ ] مذکور را متعرض شده
ومن بشود، فعل صادر شده از دروغگو متصف قصد سوء باشد، ولی در عمل موجب نجات م

شود؛ زیرا دروغ به قصد سوء، ذاتا استحقاق ستایش را ندارد تا فاعل آن نیز  به حسن نمی
[ بنابراین 35، ص3مستحق ستایش باشد؛ بلکه فاعل آن مستحق نکوهش و مذمت است. ]

ید که صرف آ با وجود اشکاالتی که به کفایت تحقق و وقوع احسان گذشت، به دست می
قصد احسان و صرف وقوع خارجی عمل به تنهایی کافی نیست؛ همچنین به سرانجام 

 رسیدن عمل محسن با تمام مراتب و شئونش نیز مالک نخواهد بود.
 
 شونده به احسان . رکن چهارم: عدم استحقاق احسان4 .4

فرد شود در تحقق احسان شرط است؛ یعنی  عدم استحقاق فردی که به او احسان می
وجه  یال عل»...مذکور نباید مستحق آن عمل باشد؛ چنانکه در تعریف اول آمده است: 

 اما توضیح این رکن به دو بیان زیر است: .«الغیر یاالستحقاق إل
افتراق این دو مفهوم در تبیین لغوی  الف( وجه افتراق مفهوم احسان و عدل؛
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آید که اگر رساندن نفع به  [ از افتراق آن دو به دست می137، ص2، ج21گذشت؛ ]
دیگری یا دفع ضرر از دیگری، مطابق وظیفه عامل باشد، این عمل در حوزه عدل و 

به  .که احسان فراتر و باالتر از عدالت است مطابق عدالت صورت گرفته است؛ درحالی
تعبیر دیگر اگر وظیفه عامل رساندن نفع یا دفع ضرر بوده است و این وظیفه را انجام 

از عدالت خارج شده است؛ ولی اگر شخص به دیگران احسان نکند از حریم عدالت ندهد 
به همین جهت است که سید مرتضی در مثال احسان، پرداخت دو . خارج نشده است

زیرا دائن به جهت شرعی،  .داند درهم، در قبال دریافت یک درهم را مصداق احسان می
ن یک درهم، مقتضای مفهوم عدالت استحقاق یک درهم را دارا بوده و پرداخت هما

[ چنانکه مفسرین نیز 423، ص1، ج11] .که احسان باالتر از عدالت است است؛ درحالی
 [332، ص12، ج14اند. ] سوره نحل، متذکر تمایز عدالت و احسان شده 90در ذیل آیه 

« محسن»در عرف عقال نیز اجیر با وجود ایصال نفع یا دفع ضرر  ب( سیره عقالیی؛
حتی در بسیاری از موارد مانند ارائه خدمت، تصحیح و تعمیر کاال  .شود وب  نمیمحس

داند و چنانچه  و... همگی از امور نیکو هستند، ولی عرف عمل آنان را عمل محسنانه نمی
البته در  .داند در فرایند ارائه خدمت موجب خسارت و زیان شوند، عرف آنان را ضامن می

ر بیش از وظیفه خویش موجب ایصال نفع یا دفع ضرر شود، مثال اجاره عمل، اگر اجی
شود و مستاجر نسبت به امر مازاد نیز مستحق نبوده  عمل او مصداق احسان محسوب می

شونده  عدم استحقاق احسان ،نکته حائز اهمیت دیگر آنکه در صدق احسان، مالک. است
کننده و  بین احسانکند استحقاق مذکور، به سبب قرارداد فی ما  است و فرقی نمی

 شونده باشد یا به سبب احکام شرعی مانند والیت، حضانت و ... ایجاد شده باشد. احسان
شونده به احسان یا به تعبیر دیگر  از مواد حقوقی پیشین، شرط عدم استحقاق احسان

دانان در ضمن  آید؛ ولی حقوق کننده به احسان به دست نمی عدم تعهد و وظیفه احسان
مثال پیرامون ماده  .اند به امر مذکور توجه داده  آن را از مصادیق احسان دانسته موادی که

( در رکن اول گذشت که اداره اموال غیر از مصادیق 1370قانون مدنی )مصوب 306
احسان است؛ اما در تکمیل آن گفته شده است اداره مال غیر به جهت اجبار قراردادی یا 

این صورت انجام عمل، وظیفه او است و او متعهد به انجام قانونی مدّ نظر نیست؛ زیرا در 
قانون  510در ماده « انگیزه احسان»[ ممکن است گفته شود تعبیر 286، 23] .عمل است

مجازات اسالمی و مبانی حقوقی ناظر به در رکن سوم، داللت مفهومی به عدم احسان از 
کننده به موجب قرارداد یا  انبه این بیان که احس .روی وظیفه و تعهد قراردادی باشد
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حکم قانونی، انگیزه احسان ندارد؛ بلکه انگیزه وفای به تعهد دارد؛ به این جهت الزمه رکن 
سوم در مبانی فقهی و حقوقی، قبول رکن چهارم خواهد؛ ولی در پاسخ باید گفت که صرف 

مطابق وفای به  ظهور در انحصار متعلق انگیزه و داعی ندارد تا عمل« انگیزه احسان»بیان 
 تواند به دواعی متعددی انجام شود. عهده را خارج گرداند؛ به تعبیر دیگر عمل می

 
 . رکن پنجم: عدم تعیین اجرت و اخذ آن5. 4

 .در بسیاری از تعابیر فقهی، تعیین اجرت، موجب خروج عمل از احسان مصطلح است
امر مذکور را متذکر  دانان نیز  [ همچنین برخی حقوق125، ص28؛ 332، ص12، ج14]

شونده  که در تعریف اول، عدم استحقاق احسان [ با توجه به این117،ص1، ج4] .اند شده
توان از تعریف اول نیز عدم تعیین  و تمییز مفهوم احسان از عدالت بیان شده است؛ می

 اجرت و اخذ آن را به شیوه زیر استنباط و استدالل کرد: 
کننده به جهت قرارداد  در این فرض احسان د:الف( اخذ اجرت به جهت قراردا

مانند اجاره، متعهد به ارائه منفعت و طرف مقابل نیز متعهد به پرداخت اجرت شده 
موجب شده است که طرف  ،است؛ با این وصف خود قرارداد و التزام شخص به ارائه تعهد

جود رکن چهارم با این و .جر در اجاره عمل، مستحق ارائه منفعت باشدأمقابل مثال مست
در این  .قاعده احسان، رعایت نشده و عمل مذکور خارج از ماهیت احسان خواهد بود

کننده قصد تبرع داشته باشد یا خیر؛ بلکه خود تعهد و  کند که احسان فرض فرقی نمی
 التزم به ارائه عمل، موجب استحقاق طرف مقابل شده است.
طورکه سابقا گذشت،  مانه ب( اخذ اجرت مقتضای عدالت است نه احسان؛

مفهوم احسان باالتر از عدالت است و به خیر بیشتر در مقابل خیر کمتر یا خیر رسانی 
که متناسب ارزش عمل  که اخذ اجرت مادامی حالی در .در ازای امر سوء است

شونده نیز  به تعبیر دیگر احسان .کننده باشد، همان عدالت در برابر عمل او است احسان
لت، ارزش عمل او را مالحظه کرده است؛ مگر آنکه ارائه منفعت بیش از مقدار مطابق عدا

اجرت باشد که در این صورت به میزان عمل بیشتر، احسان کرده است و نه به ازای کل 
به همین جهت آن مقدار از عمل که در مقابل اجرت بوده، مشمول قاعده احسان  .عمل

کننده را به  خذ اجرت یا قبول آن، قصد احسانبه بیان دیگر عرف با وجود قصد ا .نیست
دانان نیز  [ برخی از حقوق125، ص26] .داند نحو تمام و کمال برای احسان کردن نمی

 لغت، در احسان»اند:  کننده را شرط دانسته و فرموده در تعریف خویش، قصد تبرع احسان
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 عملی به قوق،ح و فقه در است نیکوکاری معنای به حسن ریشه از افعال باب مصدر

[ این 117، ص1، ج4] .«گویند احسان تبرّع قصد به غیر به برای مساعدت ویژه یا عمومی
درحالی است که متن قانونی، به امر مذکور تصریحی ندارد و اساسا استیفاء عمل به 

که تصریح به تبرع نشده، مستحق اجرت دانسته شده است  جهت احترام عمل مادامی
 ( .1370ون مدنی مصوبقان 337و  336)مواد 

 تفصیل بیشتر نظریه متوقف بر طرح آراء فقهی و حقوقی پیرامون اجرت است:
اخذ اجرت به دالیل زیر مانع اجرای قاعده احسان عدم صحت اخذ اجرت؛  اول.

 شود: می
 الف( صورتی که اخذ اجرت به جهت توافق و قرارداد ایجاد شده باشد؛ 

الت باشد نه مفهوم احسان؛ شرح دو دلیل ب( صورتی که اخذ اجرت مقتضای عد
 اخیر در ضمن تحلیل تعریف نخست )رکن پنجم( گذشت.

عالمه طباطبایی در تفسیر آیه کننده؛  دوم. لزوم تبرع ابتدائی در اقدام احسان
مراد از احسان، احسان به » است:  گونه تعریف کرده / نحل( مراد از احسان را این90)

یک عمل نیکو، احسان رساندن خیر و منفعت به دیگری  دیگری است نه صرف انجام
است نه به جهت مجازات و تالفی؛ بلکه خیر دیگری را به خیر بیشتر و بدی دیگری را 

، 12، ج14] .«به بدی کمتر تالفی کند و خیر را از ابتدا به طور مجانی به دیگری برساند
ت و وجه تمایز آن از عدالت [ تعریف مذکور عالوه بر بیان احسان به ایصال منفع332ص

که در ضمن تعریف اول نیز بیان شد، دارای این ویژگی است که ایصال منفعت، مقید به 
کننده  بیانگر آن است که قصد تبرع احسان« از ابتدا» ظاهر قید  .تبرع ابتدایی شده است

رد؛ کننده ندا شونده و قبول آن توسط احسان منافاتی با پرداخت اجرت از سوی احسان
[ به تعبیر دیگر عدم اجرت، شرط نیست؛ 125، ص28] .اند چنانکه دیگران نیز قائل شده

 ادعای مذکور با اشکال زیر روبرو است: .بلکه قصد تبّرع داشتن شرط است
 الف( مالک لزوم تبرع ابتدائی در تحقق احسان بیان نشده است؛

مانند عملی  -اجرت است؛کند، اگر با عنوان  شونده عطا می ب( اجرتی را که احسان
داند؛ بلکه به موجب  که از نظر عرفی ارزش مالی دارد و عرف آن را مصداق تبرع نمی

؛ در این صورت لزوم قصد تبرع لغو  -دهد قاعده احترام عمل مسلم، اجرت آن را می
خواهد بود؛ زیرا شرط ضمنی عرفی در قبول اجرت وجود دارد و اگر قصد او تبرع بوده 

زیرا عمل با وجود تبرع از قالب  .ل اجرت به ازای عمل احسانی او جایز نیستاست، قبو
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ذمه عوض و اجرت نشده  مالک مافی معاوضه خارج شده است و با ارائه منفعت و عمل،
تواند  کننده مستحق دریافت اجرت نخواهد بود و نمی است؛ مانند صدقه و...؛ احسان

د یا از او درخواست اجرت کند؛ مگر آنکه شونده را ملزم به پرداخت اجرت کن احسان
شونده بخواهد در قالب عقد هبه، صلح تملیکی و مانند آن به او پاداشی بدهد که  احسان

 در این صورت عنوان اجرت نیز وجهی نخواهد داشت.
ج( تفکیک بین جنبه اثباتی و ثبوتی نشده است؛ به این بیان که لزوم قصد تبرع 

که  طور مجانی، مادامی قصد و رضایت باطنی به انجام خدمتی بهچگونه قابل احراز است؛ 
 ابراز و اعالم نشود دارای اثر نخواهد بود؛ مگر آنکه عامل، اعالم کند که متبّرع است.

ممکن است شخص قصد تبرع نکرده باشد، ولی عمل را بدون تعیین اجرت انجام 
رت داشته یا نداشته باشد؛ کند که در ذهن قصد و نیّت مطالبه اج دهد و تفاوتی نمی

مانند آنکه عمل عرفا ارزش مالی دارد و شرط ضمنی عرفی پرداخت اجرت در قبال آن 
شود؛  وجود داشته است که در چنین صورتی با قبول اجرت، کشف از عدم قصد تبرّع می

همچنین پرداخت اجرت در ازای عمل به موجب قاعده احترام، بیانگر مفهوم عدالت و 
مگر آنکه به جهت  .زش عمل با اجرت دریافت شده است نه مفهوم احسانتناسب ار

احسان، کمتر از میزان متعارف اجرت مطالبه کند که در این صورت صرفا به میزان 
دریافت اجرت کمتر، احسان کرده است و در عین حال عملی که تعینّ خارجی یافته 

که تعیین   ل برخی فقها در فرضیبه بیان دیگر استدال .دارای عنوان احسان نخواهد بود
 «الْإِحْسانُ إِلَّا الْإِحْسانِ اءُهَلْ جَز»اجرت و قصد تبرع نیز نشده است، به آیه شریفه

[ زیرا آیه مذکور بیانگر احسان 125، ص28( و حکم عقلی صحیح نیست؛ ]60)الرحمن/
 وبرو است:های زیر ر در قبال احسان است؛ با این وصف استدالل مذکور نیز با اشکال

که دریافت اجرت  باید دارای تمام ارکان احسان حدوثا و بقاء باشد؛ درحالی« عمل. »1
 به موجب ارزش مالی عمل، کشف از تحقق مفهوم عدالت دارد نه مفهوم احسان.

. دستور آیه شریفه، احسان متقابل است و احسان متقابل مقید به پرداخت اجرت 2
که مستند پرداخت اجرت، احترام  شود؛ درحالی شامل مینیست؛ بلکه هر امر نیکویی را 

 عمل مسلم و شرط ضمنی عرفی در انجام عملی است که دارای ارزش مالی است.
. حکم عقل، اجتناب از رفتارهایی است که ضد احسان باشد؛ به تعبیر دیگر عقل 3

طور نیست  داند؛ این کننده را سوء و قبیح می کند و ضامن دانستن احسان درک کلی می
که عدم پرداخت اجرت را در همه جا مصداق سوء بداند و اگر عدم پرداخت اجرت 
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کند که عمل مذکور  کننده نیز اجرت را بپذیرد؛ این کشف می مصداق سوء باشد و احسان
جزء اعمالی است که عرف آن را مشمول ارزش مالی به شرط ضمنی عرفی پرداخت 

ه جهت همین شرط ضمنی عرفی اقدام به عمل کرده کننده نیز ب داند و احسان اجرت می
است؛ مگر آن که تبرع خویش را ابراز کند؛ در نتیجه تعیین اخذ اجرت پیش از عمل یا 

 باشد. مطالبه آن پس از عمل، مشمول قاعده احسان نمی
 

 رکن ششم: دور بودن از هرگونه قبح و سوء .6. 4

االحسان هو ایصال النفع الي » است:فرموده شیخ طوسي در تعریف احسان تعریف دوم. 
همان یعني احسان [ 279، ص5، ج16؛ ]«الغیر لینتفع به مع تعرّیه من وجوه القبح

به مشروط  شود؛مند  ه خاطر آنکه دیگری از آن بهرهاست؛ بدیگری منفعت رساندن به 
ه ویژگی تعریف مذکور که بیانگر رکن ششم قاعد .باشدجهتی عاری از زشتی هر که از آن

بنابراین اگر  .احسان است؛ قید به دور بودن احسان از هرگونه زشتی و سوء است
شونده را نادیده بگیرد یا بر او منتّی بگذارد یا فخر  حقوق انسانی احسان ،کننده احسان

مثال جلب منفعت مستلزم  .فروشی کند،  عمل او مشمول قاعده احسان نخواهد بود
[ در اینجا با وجود 147، ص2، ج5یز مأذون نباشد؛ ]تصرّف در مال غیر باشد و شخص ن

ممنوعیت شرعی و عقالیی و استیالء بدون إذن بر اموال غیر، عمل او قبیح بوده و 
گذاری بر  یا اگر رساندن منفعت و دفع ضرر موجب منّت ؛مشمول احسان نخواهد بود

بورزد و با وجود امتناع، تواند از ارائه احسان امتناع  شونده می  شونده باشد، احسان احسان
توجه به شأن و حقوق انسانی و عدم  .انجام عمل، مشمول قاعده احسان نخواهد بود

تحمل منّت و مانند آن، در مواضع متعددی در فقه بیان شده است؛ مانند آنکه ابن 
دانند و عدم لزوم قبول را منافی حقوق  ادریس قبول مدیون را در فرض ابراء، شرط می

ما اختیار کرده و که قبول ابراء توسط مدیون، امری است »مرده و فرموده است: انسانی ش
به آن قائلیم؛ زیرا همانا در ابراء دین، اعمال حق علیه مدیون به همراه تحمیل منّت و 

پس اگر قبول  .که مدیون مجبور به قبول منّت و خواری نیست حالی خواری است؛ در
است که مدیون را بر قبول منّت و خواری مجبور مدیون را شرط ندانیم مستلزم آن 

[ همچنین 176، ص3، ج1] .«دانیم کنیم؛ همچنانکه در هبه عین نیز قبول را شرط می
داند؛  مرحوم صاحب جواهر، گدایی و طلب هبه از دیگران را برای جبران نفقه، جایر می

برای تأمین نفقه  اگر شخص»فرماید:  چنانکه می .مگر آنکه مستلزم مشقّت و منّت باشد
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ای که موجب هتک آبرویش  راهی جز گدایی کردن نداشته باشد، حکم به وجوب گدایی
شود وجهی ندارد؛ همچنین وجوب مطالبه هبه به دلیل مشقّت، موجب سقوط حکم  می

«. به جوب است؛ بلکه قبول هبه، اساسا مستلزم منّت است و تحمّل منّت واجب نیست
 [375، ص31ج ،29]

کند؛  مذکور هم موافق معنای لغوی است که عرف از واژه احسان دریافت میموارد 
چون احسان در مقابل قبح و سوء است و هم سیره عقالیی در فرض وجود قبح و سوء و 

 کند. تزاحم با حقوق انسانی، عمل ارائه شده را احسان محسوب نمی
ممکن  .ن نشده استرکن مذکور در متون حقوقی و مواد قانونی پیرامون احسان، بیا

 قانون مجازات اسالمی )مصوب 510در ماده « انگیزه احسان»است ادعا شود که تعبیر 
شونده است؛ زیرا قصد تضعیف،  ( مخالف عمل منافی با حقوق انسانی احسان1392

همانطورکه در  .تخریب و امور منافی حقوق انسانی، غیر از قصد به احسان صرف است
انگیزه »ارم گذشت، باید متذکر شد که تعبیر مذکور ضمن بحث حقوقی رکن چه

ظهور در انحصار قصد ندارد تا دواعی دیگر مخلّ به مفهوم احسان باشد و قصد « احسان
 ها ندارد. احسان منافاتی با سایر انگیزه

 
 بندی  جمع .5

مورد نظر در قاعده احسان، « احسان»توجه به تبیین معانی لغوی و اصطالحی، با
تمییز آن با مفهوم عدالت، ارکان مقوّم مفهوم مذکور، مورد بازبینی و خصوص  به

تعریف  رسد میبازپژوهشی قرار گرفت و از میان تعاریف متعدد فقهای امامیه به نظر 
سید مرتضی از جامعیت بیشتری برخوردار بوده که به انضمام تعریف شیخ طوسی و 

ارکان به دست آمده عالوه  .ر خواهد بودقیود آن، تعریف احسان، جامع افراد و مانع اغیا
بر همرایی ادله شناخت معنای حقیقی مانند تبادر، عدم صحت سلب، به انضمام تمییز 

در آیه « محسن»در آیات الهی، مراد کتاب الهی از استعمال « عدل»و « احسان»استعمالی 
ش حاضر ( به دست آمد و نتیجه پژوه91)توبه/« سبیل المحسنین من یعل ما»شریفه 

گانه قاعده احسان است که نبود هریک از ارکان مذکور یا اخالل در  ان ششاحصاء ارک
ها موجب عدم تحقق احسان یا خروج عمل از قاعده احسان خواهد شد؛ اما ارکان  آن

 گانه به شرح زیر است: شش
 احسان به غیر؛. 1
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 جلب منفعت یا دفع ضرر؛. 2

 قصد احسان در اقدام به عمل؛. 3

 شونده به احسان؛ دم استحقاق احسانع. 4

 عدم تعیین اجرت و اخذ آن؛. 5

 دور بودن از هرگونه قبح و سوء.. 6

این در حالی است که نظام حقوقی ایران با توجه به تحلیل موادی که ناظر به قاعده 
( یا آن موادی که از 1392قانون مجازات اسالمی )مصوب 510احسان بوده مانند ماده 

 (،1392قانون مجازات اسالمی )مصوب 509اند مانند ماده  ه مذکور بودهمصادیق قاعد
؛ صرفا حاوی رکن اول، دوم و سوم است و عدم (1370قانون مدنی )مصوب 306ماده 

شود؛  های دیگر ضعف نظام حقوقی ایران تلقی می اک رکنرذکر یا عدم قابلیت استد
ه سایر ارکان مانند رکن چهارم و اگرچه برخی حقوق دانان به پیروی از فقهای امامیه ب

 اند. پنجم توجه داشته
 

 منابع

، چاپ السرائر الحاوي لتحریر الفتاويق(.  1410؛ )فخرالدین ابوعبدهللا محمد بن احمد ،بن ادریس[. ا1]
 .مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسیندوم، قم، 

 . چاپ سوم، دار صادر.لسان العربق(. 1414جمال الدین؛ )[. ابن منظور، محمد بن مکرم بن علی، ابوالفضل، 2]

 .مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة. کتاب االجارة[. اصفهانی، محمد حسین؛ )؟(، 3]
ایران، انتشارات  -. تهراندانشنامه حقوق خصوصیش(. 1384[. انصاری، مسعود؛ طاهری، حبیب هللا؛ )4]

 محراب فکر.

 .النشر دار الفقه للطباعة و. چاپ پنجم، دروس تمهیدیة القواعد الفقهیةق(. 1432[. ایروانی، شیخ محمد باقر؛ )5]

 . قم، نشر الهادی.قواعد الفقهیةق(.  1419[. بجنوردی، سید حسن )6]
 نا. . بیالقواعد الشریفة[. جابلقی، شیخ محمد شفیع؛ )؟(.  7]

ة فی مختلف الشیع(. ش1376؛ )یبن مطهر اسد یبن یوسف بن عل ابومنصور حسن عالمه، حلّي،[. 8]
 .چاپ اول، مؤسسه نشر اسالمي .احکام الشریعة

دارالعلم  ،چاپ اول . المفردات فی غریب القرآنق(. 1412؛ )اصفهانی، حسین بن محمد، راغب[. 9]
 .الدارالشامیة

. شیری، علی، چاپ واهر القاموستاج العروس من جق(. 1414[. زبیدی، مرتضی، محمد بن محمد؛ )10]
 اول، دارالفکر.

 .دفتر نشر اسالمي .فی انفرادات امامیة االنتصار ق(.1415؛ )مرتضي[. سید 11]

 .دانشگاه تهران. تهران، قواعد فقهش(. 1332[. شهابی، محمود؛ )12]



 1400بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     92

 ی.دفتر انتشارات اسالم، قم ،چاپ دوم .یحقوق مدنق(. 1418[. طاهری، حبیب هللا؛ )13]

 . قم، منشورات اسالمیة.المیزان فی تفسیر القرآن[. طباطبائی، سید محمد حسین؛ )؟(.  14]

. چاپ اول، مجمع االئمة السلف نیالموتلف من المختلف بق(. 1410[. طبرسی، فضل بن حسن؛ )15]
 البحوث االسالمیة.

 .حیاء التراث العربيدار ا. التبیان في تفسیر القرآن(. ق1385،1460[. طوسی، محمد بن حسن؛ )16]

 دفتر نشر اسالمي قم.. الخالف. ق(1417) ؛ــــــــــــ [. 17]

ش(. قواعد فقه. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1388[. عمید زنجانی، عباسعلی؛ )18]
 ها )سمت(. دانشگاه

 قهی ائمه اطهار سالم هللا اجمعین.. چاپ اول، مرکز فةیالقواعد الفقهق(. 1383؛ )محمد ،یلنکران فاضل[. 19]

 ، چاپ دوم، نشر هجرت.العینق(.  1410[. فراهیدی، خلیل بن احمد؛ )20]

 .ةیچاپ ششم، دارالکتب اإلسالم . قاموس قرآنش(.  1371؛ )اکبر یعل دیس[. قریشی، 21]

، موسسه انتشارات . چاپ اولهای خارج از قرارداد( حقوق مدنی) الزامامق(. 1374[. کاتوزیان، ناصر؛ )22]
 و چاپ دانشگاه تهران.

 . چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار.دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقیش(. 1385[. کاتوزیان، ناصر؛ )23]

. مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، «قاعده احسان»ش(. 1333[. لطفی، اسدهللا؛ )24]
 .27شماره 

 . یمرکز نشر علوم اسالم، چاپ دوازدهم، قواعد فقهق(. 1406صطفی؛ )م[. محقق داماد، سید25]
دفتر انتشارات . چاپ اول، العناوین الفقهیةق(. 1417عبد الفتاح بن علی حسینی؛ )[. مراغی، میرسید26]

 .قم نیوابسته به جامعه مدرس یاسالم

مؤسسة النشر  قم، . چاپ چهارم،القواعد الفقهیة ق(.1421؛ )مصطفوي، السید محمدکاظم[. 27]
 .اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین

 . چاپ اول، موسسة کاشف الغطا.انوار الفقهاهةق(. 1422[. نجفی، کاشف الغطا، حسن بن جعفر بن خضر؛ )28]

. چاپ هفتم، داراحیاء التراث جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالمق(. 1414حسن؛ )[. نجفی، محمد29]
 العربی.


