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 مقدمه

 ضروری عدالت اجرای برای حقوق در آنها کاربرد چگونگی و جایگاه فقهی قواعد شناخت

 می ایران اسلمی جمهوری نظام در قانونگداری مبنای و شالوده فقهی قواعد و فقه.است

 و نشده نوشته مطلبی فارسی زبان به فقهی قواعد از بسياری ی درباره هنوز وجود این با.باشد

 بسيار قواعد از یکی شک بی.است شده اکتفا ای صفحه چند توضيحات به دیگر بعضی درباره

 این موجب به باشد می((هشدار یا تحذیر قاعده)) حقوق و فقه قلمروی در پرکاربرد و مهم

 وجود صورت در دهد هشدار سایرین به خطرناک عمليات به اقدام از قبل هرکس قاعده

  فقه در تحذیر ی قاعده مبنای بود خواهد کيفری و مدنی مسئوليت از معاف لزم شرایط

( ع) علی حضرت معروف عبارت آن در گردید نقل(ع) صادق امام از که است معروفی روایت

 و سند جهت از همچنين و دللت محتویات نظر از که است آمده((  حذر من اعذر قد))

 آید می وجود به زمانی مدنی دیگرمسؤليت طرفی از.  است ضعف از خالی و قوی نيز مدرک

 فرقی آورد وارد او به زیانی آن اثر در و بزند لطمه دیگر حق به قانونی مجوز بدون کسی که

 اصطلحی مفهوم در مدنی مسئوليت.  نيست خسارت موجب عمل بودن جرم شبه یا جرم بين

 و منتسب فعل ترک یا عمل نتيجه در که خساراتی جبران به شخص تعهد از است عبارت

 و کيفری مسئوليت با تحذیر قاعده تعامل بررسی در. شود می وارد دیگری  به وی به مربوط

 هشدار به گيرنده هشدار و گردد رعایت دهنده هشدار توسط هشدار شرایط چنانچه مدنی

 وارد مالش یا برخود معنوی یا مادی خسارات دهنده، هشدار عمل انجام از پس و نکند توجهی

 مسئوليت بلکه ميشود ساقط کيفری مسئوليت تنها نه اشاره مورد روایت مفاد به توجه با شود

 بسيار قلمروی آن پيشگيرانه و حساس بسيار کارکرد با قاعده این.  ندارد وجود نيز مدنی

 یا زمينه که مکانی زمان موقعيت در که طوری به دارد احصاء قابل غير مصادیقی و گسترده

 بر دارد کاربرد باشد داشته وجود آن در انسان مال یا جان سلمتی برای تهدید و خطر احتمال

 دولت،شرکت مانند حقوقی یا باشد حقيقی شخص تواند می دهنده هشدار شخص اساس این
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 کالهای سازنده یا توليدی،فروشنده واحد یک ها،کارخانجات،پزشک،کارفرمای
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 نخست فصل
 تحذیر و مسئولیت مدنی قاعده مبانیِ و مفهوم



 



 

 نيازهاى. است انکار قابل غير ایران حقوقى نظام در آن گسترۀ و فقه قواعد تأثير و نقش

 و روایات ميان در سير با راهبردى کنندۀ هدایت قواعد که کند مى اقتضاء کنونى جامعۀ

 به و شود گرفته بهره آن از خود جاى در و تحصيل فقها هاى نوشته و فتاوى حتى و احادیث

 .گردد عرضه نيز دیگران

 در قضيه حکم استنباط برای منبعی عنوانی به ميتواند فقهی قاعده یک عنوان به تحذیر قاعده

 قاعده این اهميت به توجه با و راستا همين در. گيرد قرار استناد مورد کيفری و حقوقی دعاوی

 همين در. است برخوردار اهميت از قاعده این مبانی و مفهوم بررسی مدنی مسئوليت حوزه در

در مبحث دوم به   ،تحذیر و جایگاه قاعده مفهوم بررسی مبحث اول به در فصل این در راستا

 مذکور و در مبحث سوم به بيان مفهوم مسئوليت مدنی می پردازیم. قاعده بررسی مبانی و ادله

 قاعده تحذیر  مبحث اول: مفهوم و جایگاه
لزمه اشراف بر مفهوم قاعده تحذیر، شناخت مفهوم قاعده فقهی ميباشد. لذا ابتدا مفهوم 

قاعده فقهی رابررسی می کنيم و سپس به تعریف اصطلحی قاعده تحذیر و در پایان این 

 مبحث رویکرد فقهی و حقوقی به قاعده مزبور را بررسی ميکنيم.

 گفتار اول: مفهوم قاعده فقهی 
 ادلتها عن تثبت التی الکبری عن عباره القاعده" ميفرماید فقها از یکی فقهی قاعده تعریف در

 1 "الطهاره کقاعده مصادیقه علی الطبيعی الکلی انطباق مصادیقها علی بنفسها تنطبق و الشرعيه

 خود موارد بر و شده حاصل شرعی دلیل از که کلی کبرای از است عبارت فقهی قاعده

 شود گفته است ممکن طهارت قاعده مانند افرادش بر طبيعی کلی انطباق مانند ميشود منطبق

 کلی حکم به پی جزئيات از نيز استقراء در زیرا دارد شباهت منطقی استقراء به تعریف این

 دانست باید اما ميدهد دست به کلی قاعده یک، جزئيات و مصادیق بررسی هم اینجا در. ميبریم

 آن از پس جزئيات و ميشود وضع قبل قاعده اینجا در و دارد تفاوت استقراء با فقهی ی قاعده

 القواعد ان":فرماید می شيرازی مکارم آقای. ميشوند داده تطبيق قاعده با و شده شناسایی

                                                           
 9،  ص 1مصطفوی ، سيد محمد کاظم ، القواعد ،ج  1
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 فقهی کلی احکام فقهی قواعد یعنی2" مختلفه ابواب فی تجری فقهيه عامه احکام هی  الفقهيه

 مقابل در فقهی قاعده، تعریف این در. روند می کار به فقه گوناگون بابهای در که هستند

 تعریف اما ميشوند جاری ابواب برخی در فقط که احکامی یا و است گرفته قرار جزئی احکام

 جاری خاصی باب در فقط نيز قواعد برخی و دارد تفاوت حکم با قاعده چون نيست کاملی

 :ميگوید قاعده فقهی تعریف در ابتدا لنگرودی جعفری آقای.ميشوند

 بوده دیگر متعدد قوانين مبنای یا بوده محدودتر قوانين استنباط منشأ که کلی بسيار قانون"

 3"غيره و عقد لزوم قاعده، لضرر ی قاعده مانند باشد

 شامل فقه قواعد بنام است فقه علم شعب از که مخصوصی علم":ميکند بيان ادامه در ایشان

 این جدید معنی به) "حقوق کليات" با آن مفهوم قرابت وجود با که است بال معنی به قواعد

 تصدیقی مبانی یا و تصوری مبانی از ميتوان حقوق کليات در زیرا دارد فرق آن با( اصطلح

 4".نمود نميتوان را بحثی چنين فقه قواعد در ولی نمود بحث نيز بدیهی

 قاعده مثل است قانون مبنای فقهی قاعده زیرا نيست آن خاص معنای اینجا در قانون از منظور

 باشد داشته قانونی جنبه آنکه از قبل و است خيارات همچون قوانينی وضع ملک لضرر ی

 . دارد عقلی یا شرعی مبنای

 ذاتی یا فعل به آن محمولی حکم که است ای قضيه فقهی قاعده":گوید می فقها از یکی

 آنها بر محمولی حکم عنوان که را متفرق ذوات یا افعال از بسياری بلکه، نباشد متعلق خاص

. و یضمن ما قبيل از باشد اولی واقعی حکم محمولی حکم آن خواه، باشد شامل است صادق

 فقه ابواب  همه در که لحرج قاعده و لضرر قاعده قبيل از باشد ثانوی واقعی  حکم یا "..

 قاعده و تجاوز قاعده قبيل از باشد ظاهری حکم یا، شود اجرا و کند پيدا مورد است ممکن

 5"فراغ
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