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 چکيذٌ

ای اؿث ک٥ در مغد  ٨٤ّان ٠ٛا٥ٝ« ةؼرؿی ٠كؼوّیث زتؼان ظـاراِت ٠ازاد ةؼ دی٥

داةث کؼدن ای٢ ا٠ؼ اؿث ک٥: اگؼ ٦ؽی٥٤ ٦ایی ک٥ ةؼای در٠ان، صٍ٘ آةؼو، ةازگكث 

ِٓ دی٥ ای ةاقغ ک٥ ج٨ؿي زا٣ی پؼداظث گؼدیغه  روصی٥ّ و... مؼف ٠ی ق٨د ةیكحؼ از ٠تٞ

ّٙ دریاٗث ٠ازاد دی٥ را دار٣غ. ٝػا اةحغا کٞیّات ٨٠و٨ع را  اؿث؛ ٠س٤ی ّٞی٥ یا اوٝیاء دم ص

ةیان ٨١٣ده و ؿپؾ و٢١ ةیان ای٢ ک٥: ؿ٥ دیغگاه در ظن٨ص ٠ا٦یث دی٥ وز٨د دارد، 

داةث ٠ی ک٤غ ٠ا٦یّث دی٥، یک ٠ا٦یث دو زا٣ت٥ اؿث ی٤ْی دی٥ ٦ٟ پؼداظث ظـارت 

ةؼ ای٢ اؿاس ٦ؽی٥٤ ٦ای ٠ازاد، ٚاةٜ دریاٗث از زا٣ی  ٠ی ةاقغ و ٦ٟ کی٘ؼ و ٠سازات؛

٠ی ةاقغ. ٠ٛا٥ٝ پیف رو ز٧ث ادتات ادّّای ظ٨د ة٥ ٚاّغه ی الوؼر، ة٤اء ّٛالء، 

ا٠ىایی ة٨دن صکٟ دی٥ و ٚیاس او٨ّٝیث اؿح٤اد ٠ی ١٣ایغ؛ در ٠ٛاةٜ گؼو٦ی چ٨ن 

را ا٠ؼی ٠كؼوع ١٣ی ٠ا٦یّث دی٥ را مؼٗاً کی٘ؼ و ٠سازات ٠ی دا٤٣غ، در یاٗث ٠ازاد دی٥ 

دا٤٣غ، آن ٦ا ةؼ ای٢ ّٛیغه ٦ـح٤غ چ٨ن ٠یؽان دی٥ ج٨ؿي قارع جْیی٢ گؼدیغه اؿث، 

 پؾ ج١ام ز٨ا٣ب را در ٣ُؼ گؼٗح٥، ٝػا دریاٗث ٠ازاد ةؼ دی٥ قؼّی ١٣ی ةاقغ.

ظـارت، ٠ا٦یث دی٥، ظـارت ٠ازاد ةؼ دی٥، ٚاّغه  :يذيکل ياشگان

 .الوؼر،زا٣ی، ٠س٤ی ّٞی٥
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 فاطمٍ شًري

 ّى٨ ٦یات ١ّٞی دا٣كگاه پیام ٨٣ر

 
 ٣ام ٨٣یـ٤غه ٠ـئ٨ل:

 فاطمٍ شًري

 بررسی مشريعيت جبران خسارت مازاد بر دیٍ
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 مقذمٍ
٧ٛٗای قی٥ْ درٗنٜ ٦ای پایا٣ی کحب ٧ٛٗی ظ٨د، ةاةی را ةا ٨٤ّان دیات گك٨ده ا٣غ ک٥ در آن ة٥ ٨٠و٨ع دی٥، اّٟ ازدی٥ ٚحٜ و دی٥ 

ایث، ةؼاّىا، ٠یؽان ٠ْی٢ّ و٠كعّنی دارد ک٥ اّىا پؼداظح٥ ا٣غ. ة٥ اجّ٘اق ٣ُؼ ٧ٛٗا، دی٥ ی ٠ٛؼّر ةاةث ز٤ایثِ ٨٠زب ٚحٜ و درةـیاری از ز٤

ای زا٣ی ةایغ ة٥ ٠س٤ی ّٞی٥ یا اوٝیای وی ةپؼدازد؛ ا٠ّا گا٦ی ١٠ک٢ اؿث ٠یؽان جْیی٢ قغه ة٥ ٨٤ّان دی٥ ک١حؼ از آ٣ی ةاقغ ک٥ ٠س٤ی ّٞی٥ ةؼ

 در٠ان ز٤ایث واِٚ قغه ٦ؽی٥٤ ٠ی ک٤غ.

ری از زؼاصث ٦ا ا٠کان پػیؼقغه اؿث، جازایی ک٥ صحّی ّى٨ از ةی٢ ا٠ؼوزه ةا پیكؼٗث ظیؼه ک٤٤غه ی ّٟٞ پؽقکی، ٠ْاٝس٥ ةـیا

رٗح٥ ٣یؽ در ةؼظی ٨٠ارد ٚاةٜ پی٣٨غ وجؼ٠یٟ ٠ی ةاقغ جؼدیغی ٣یـث ک٥ ای٢ ا٠کان در گػقح٥ ة٥ ویژه مغر اؿالم وز٨د ٣غاقح٥ اؿث. از ًؼف 

ا٦کاری را ةؼای زتؼان ظـارت وارده در ٣ُؼ گؼٗح٥ دیگؼ قارع ٠ٛغس در م٨رت ٨٠رد زؼاصث)ز٤ایث ةؼ ّى٨( از ؿ٨ی کـی، ة٥ دیگؼی، ر

ک٥ آن را٦کار پؼداظث دی٥ ٠ی ةاقغ، ةا ج٨ز٥ّ ة٥ ای٤ک٥ ا٠ؼوزه ٦ؽی٥٤ ی در٠ان ةؼظی از زؼاصث ٦ا ١٠ک٢ اؿث ةیف از آن ٠ٛغار داةحی ةاقغ 

ی زا٣ی ة٥ ٠س٤ی ّٞی٥ پؼداظث ق٨د، آیا ک٥ ةؼ اؿاس ٣ُؼ ٧ٛٗا و ٚا٨٣ن ٠سازات اؿال٠ی ة٥  ٨٤ّان دی٥ ٠كعل و ٠ّٛغر قغه و ةایغ از ؿ٨

 ٠س٤ی ّٞی٥ ةا اوٝیای وی صّٙ ٠ٌاٝت٥ ظـارت ٠ازاد ةؼ دی٥ ی ٠ٛغّر را دار٣غ؟ 

قایغ ای٢ گ٥٣٨ جن٨ّر ق٨د ک٥ ظـارت ٠ازاد دی٥ ٠ؼة٨ط ة٥ دی٥ ی اّىا ٠ی ةاقغ و در ٨٠رد دی٥ ی ٣٘ؾ پؼداظث ظـارت ٠ازاد 

ة٥ ٣ُؼ ١٣ی رؿغ زیؼا ای٢ ٨٠و٨ع در ٨٠رد اٗؼادی ک٥ ز٤ایحی ةؼ آن وا٥ْٚ ٠ی ق٨د و ٥٣ ةالٗام٥ٞ  ٨٠و٨ّیّث پیغا ١٣ی ک٤غ ا٠ّا جن٨ّر مضیضی

ةٞک٥ پؾ از اٚغا٠ات پؽقکی از د٣یا ٠ی رود ٣یؽ ٠نغاق پیغا ٠ی ک٤غ. صال ؿؤال ای٢ زاؿث ک٥ آیا اوٝیاء دم ٗٛي ٠ـحضّٙ دریاٗث دی٥ 

 ف از دی٥ قغه ةاقغ، ٠ی ج٨ا٣غ ظـارت ٠ازاد را ٣یؽ ٠ٌاٝت٥ ک٤٤غ؟ ٦ـح٤غ؟ یا ای٢ ک٥ اگؼ ٦ؽی٥٤ ٠ْاٝس٥ ٚتٜ از ٨ٗت ةی

وؼورت و ا١٦یّث پؼداظح٢ ة٥ ای٢ ةضخ از آن ز٧ث اؿث ک٥ ا٠ؼوزه ةا پیكؼٗث ّٟٞ پؽقکی روز٥٣ ٦ای زغیغ و وؿیْی در راؿحای 

٠الص٥ُ ای اؿث ک٥ ٠یؽان ٠ٛؼّر و ٗؼ٨٠ل جْیی٢ در٠ان ز٤ایات وارده ةؼ ٠س٤ی ّٞی٥ گك٨ده قغه اؿث ک٥ اٝتح٥ّ ةؼظی از آن ٦ا ةا ٦ؽی٥٤ ٚاةٜ 

 قغه در کالم ٧ٛٗا ةؼای دی٥ ی قؼّی پاؿط گ٨ی آن ٣ع٨ا٦غ ة٨د.

 

 معىاي دیٍ -1
 در ای٢ ٠تضخ، ٤ْ٠ای دی٥ در ٕٝث و امٌالح ٥ٛٗ و ص٨ٛق ةؼرؿی ٠ی ق٨د.

 

 دیٍ در لغت   -1-1

و « وّغ» از « ّغه» ة٥ آظؼش اوا٥ٗ قغه اؿث. ٠ا٤٣غ « ه»از اةحغای آن صػف ة٥ زای آن « و»ک٥ « ودی»دی٥ ٠نغری اؿث از 

 در ٗارؿی ة٥ آن ظ٨ن ة٧ا ٠ی گ٨ی٤غ.«. و٦ب»از « ٦ت٥»

) اة٢ اؿث « واو»٨ّض « ٦اء»دی٥ صٙ ٠ٛح٨ل اؿث. ز٦٨ؼی ٠ی ٨٣یـغ: دی٥ ٠٘ؼد دیات اؿث و » در ٝـان اْٝؼب آ٠غه اؿث   
 (.15/383: ٨ُ٤٠1405ر، 

ة٥ کار ٠ی رود. و » دوا»و ةؼای ز١ِ « دیا»و ةؼای ٠ذ٤ی « د ٗال٣اً» حی از آن ا٠ؼ ةـازی، ٠ی گ٨ییؿپؾ ادا٥٠ ٠ی د٦غ: اگؼ ظ٨اؿ

ة٥ ١٦ی٢ ٨٧٘٠م اؿث. ی٤ْی اگؼ ظ٨اؿحیغ ٚناص ک٤یغ و اگؼ ظ٨اؿحیغ دی٥ « ان اصت٨ا ٚادو و ان اصت٨ا وادوا» ای٢ صغیخ ک٥ ٠ی ٗؼ٠ایغ: 

 )١٦ان(.از ةاب ٠٘ا٥ّٞ اؿث « واداوا» ةگیؼیغ 
 

 دیٍ در اصطالح -1-2  

دی٥ ٠اٝی اؿث ک٥ ة٥ ؿتب ز٤ایث ةؼ ٣٘ؾ یا ّى٨ ٠س٤ی ّٞی٥ یا اوٝیاء دم داده ٠ی »در ٚا٨٣ن ٠سازات دی٥، چ٤ی٢ جْؼیٖ قغه: 

 «ق٨د.

ن دی٥ ٠اٝی اؿث ک٥ ة٥ دٝیٜ ز٤ایث ةؼ ٣٘ؾ ٗؼدِ آزاد یا ک١حؼ از آن )٣٘ؾ( وازب ٠ی ق٨د. چ٥ ٠یؽا»٧ٛٗا در جْؼیٖ دی٥ آورده ا٣غ: 

 آن ٠ْی٢ّ ةاقغ چ٥ ٣تاقغ، و ةـا ٨٠اردی را ک٥ ٠یؽان آن ٠ْی٢ّ ٣تاقغ، ارش و صک٠٨ث ٣ا٠یغه و دی٥ ی ٠ْی٢ّ را دی٥ ٣ام گػاری کؼده ا٣غ )

 (.٨٠2/498ؿ٨ی ظ١ی٤ی، ةی جا:  2/ 43: 1402؛ ٣س٘ی،15/313: 1413ّا٠ٞی، 
 

 ماَيّت دیٍ -2
اظحالف ٣ُؼ وز٨د دارد ة٥ ٨ًری ک٥ ای٢ اظحالف ؿ٥ دیغگاه ١ّغه را ة٥ وز٨د در ٨٠رد ٠ا٦یّث ص٨ٛٚی دی٥ ةی٢ ٧ٛٗا و ص٨ٛق دا٣ان 

 اورده اؿث، ک٥ آن ؿ٥ دیغگاه ّتارت اؿث از: 
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 دیٍ ماَيّت کيفري وذارد -2-1

؛ ما٣ْی، 42: ٠1379ؼّكی، ةؼظی ٚائ٤ٞغ، دی٥ ٗٛي ة٥ ٨ُ٤٠ر جغارك ظـارت وارد ة٥ ٠س٤ی ّٞی٥ یا اوٝیای دم جكؼیش قغه اؿث ) 
1382 :334.) 

ای٢ گؼوه از ١ّٞاء ةؼ ای٢ ّٛیغه ا٣غ ک٥ در ز٤ایث ٠عحٖٞ اّٟ از ١ّغی، در م٨رجی ک٥ ٠س٤ی ّٞی٥ یا اوٝیاء دم ة٥ دریاٗث دی٥ ج٨اٗٙ 

ک٤٤غ و ١٦چ٤ی٢ در ز٤ایث قت٥ ١ّغ و ظٌای ٠ضه در آ٧٣ا دی٥ ة٥ ٨٤ّان صکٟ امٞی داةث اؿث. پؼداظث آن از ؿ٨ی ٠ضک٨م ّٞی٥ ة٥ 

 ارت وارده ٠ی ةاقغ.٨ُ٤٠ر جغارك ظـ

 

 دالیل قائليه جبران خسارت بًدن دیٍ -2-1-1
ًؼٗغاران ای٢ دیغگاه ةؼای ادتات ٠غّّای ظ٨د، دالیٞی را ک٥ ةیان گؼ ز٤ت٥ ص٨ٛٚی دی٥ اؿث، ٠حػکؼ قغه ا٣غ ک٥ ة٥ آ٧٣ا اقاره ٠ی 

 ک٤یٟ:

از روایث ٦ای وارده در ةاب دی٥، اؿح٘اده ١٣ی ق٨د ک٥ دی٥ ٠سازات اؿث ةٞک٥ از آ٧٣ا اؿح٘اده ٠ی ق٨د ک٥ دی٥ ةؼای زتؼان وؼر و 

ؼان زیان ٦ای ةغ٣ی جْی٢ قغه اؿث؛ زیؼا در ای٢ روایات، اوالً دی٥ در ةؼاةؼ أرش ٚؼار گؼٗح٥ اؿث واز آن ٦ا اؿح٘اده ٠ی ق٨د ک٥ أرش ةؼای زت

یان ٦ای وارده ةؼةغن، در زایی ک٥ دی٥ جْیی٢ قغه، در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغه اؿث. پؾ ١٦ان ٨ًری ک٥ أرش، یک ٨٣ع زتؼان ظـارت وؼر ٦ا و ز

 یک ٨٣ع زتؼان ظـارت ة٨ده ةاقغ.  -ة٥ ٚؼی٥٤ ی ٠ٛاة٥ٞ -و وؼر ةغ٣ی ة٥ ق١ار ٠ی رود، دی٥ ٣یؽ ةایغ

ان زا٣ی ةاقغ و یا ا٠ام، ٤ْ٠ا ٣غارد ک٥ ٠سازات ق٣٨غ و اگؼ دی٥، ٠سازات دا٣یاً ّا٥ٞٚ ک٥ گا٦ی ٠ـئ٨ل پؼداظث دی٥ ا٣غ، ظ٨اه ظ٨یكاو٣غ

ةاقغ، ةایغ گ٘ث ک٥ اٗؼاد ةیگا٥٣ از ٣ُؼ ٥ٛٗ اؿال٠ی ٚاةٞیث جْٛیب کی٘ؼی دار٣غ ک٥ ای٢ ةؼ ظالف ّغاٝث و ٤٠ٌٙ ّٜٛ ٠ـحٛیٟ و ٗکؼ ؿٞیٟ 

)٠ؼّكی و و١ان ، در ٠ـئ٨ٝیّث ٠اٝی صى٨ر دارد، ٥٣ ٠سازات جْتیؼ قغه اؿث « و١ان دی٥»اؿث. ٠ىاٗاً ای٢ ک٥ ةـیاری از روایات ة٥ 
 (.1/189: 1376ق٨قحؼی، 

 ةؼظی دیگؼ ة٥ دالیٜ دیگؼ اؿح٤اد کؼده ا٣غ؛ از ز٥ٞ١ ای٤ک٥:

را ة٥ کار ةؼده ا٣غ. از ٣ُؼ ایكان، أرش ة٥ ٤ْ٠ای ٔؼا٠ث و زتؼان ظـارت اؿث « أرش»١ّٞاء ٥ٛٗ ةؼای پاره ای از ا٨٣اع دی٥، امٌالح 

 (.53-51: 1380زی، )گؼ
وا٣گ٧ی، ٠سازات دا٣ـح٢ ٧٣اد دی٥ ج٨اٝی ٗاؿغی دارد ک٥ ٦یچ کؾ ةغان ٦ا ٠ٞؽم ٣یـث: اگؼ دی٥ ٠سازات کی٘ؼی اؿث پؾ چؼا در 

ٚتال ز٤ایث ظٌای ٠ضه ٦ٟ در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٠ی ق٨د؟ زؼم جْؼیٖ ص٨ٛٚی دٚیٙ دارد و ّتارت اؿث از جساوز ة٥ ٠ٛؼّرارت آ٠ؼه ک٥ از ؿ٨ی 

 (.45: 1382)ؿاریعا٣ی، جْتیؼ ٠ی ق٨د « جْغّی ة٥ صغود ا٧ٝی» ار ةؼای جأ٠ی٢ ٣ُٟ ٠٨١ّی ووِ و در ص٨ٛق اؿال٠ی از آن ة٥ ٚا٨٣ن گػ
 ة٥ ٦ؼ صال ٤ّنؼ ؿ٨ء ٣یّث و ٚنغ ٠سؼ٠ا٥٣ از قؼایي الزم ةؼای جضّٛٙ ١ّٜ ٠سؼ٠ا٥٣ اؿث و ةغون آن ٦یچ زؼ٠ی واِٚ ٣ع٨ا٦غ قغ.   

٥١ زای د٣یا پػیؼٗح٥ قغه ک٥ ٦یچ کؾ را ١٣ی ج٨ان ة٥ دٝیٜ ارجکاب زؼم از ؿ٨ی قعل دیگؼ از ای٢ ٦ا گػقح٥، ا٠ؼوزه در ٦

٠سازات کؼد. ای٢ ک٥ آ٢٦ گؼی در ةٞط گ٤اه ک٤غ و در یؽد گؼدن ٠ـکؼی را ةؽ٤٣غ ٨٠رد ا٠ىای ٦یچ ّٛٞی ٣یـث و در ٦یچ ٚا٣٨٣ی پػیؼٗح٥ 

جْتیؼ ٠ی ک٤٤غ و در ٠ح٨ن اؿال٠ی ٨٠رد جأییغ اؿث. ٚؼآن « یٟ و ٠سازات ٦اامٜ قعنی ة٨دن زؼا» ٣یـث. در ص٨ٛق کی٘ؼی از ای٢ ٣کح٥ ة٥ 

ای٢ یک امٜ اؿث و اظحناص ة٥  (. )٦یچ کؾ ةار دیگؼی را ةؼ دوش ١٣ی کكغ.(38)٣سٟ/« اال جؽر وازره وزر اظؼی» قؼیٖ ٠ی ٗؼ٠ایغ: 

صاٝی ک٥ ٧٠ٟ جؼی٢ دالیٜ ٠ٌؼح قغه، ٠ٌاةٙ ٚا٨٣ن اؿال٠ی ٠سازات اظؼوی ٣غارد. اک٨٤ن چگ٥٣٨ ٠ی ج٨ان دی٥ را ٨١٦اره ٠سازات دا٣ـث، در 

 در ز٤ایث ظٌای ٠ضه، ّا٥ٞٚ ی زا٣ی و ةـحگان او ة٥ ج٘نیٞی ک٥ ٠ٛؼّر اؿث.، ة٥ پؼداظث آن جکٞیٖ ٠ی یاة٤غ.

د، ای٢ ا٠ؼ ک٥ در اکذؼ ٨٠اردی ک٥ دی٥ الزم ٠ی ق٨د، کّ٘اره در ک٤ار آن وازب اؿث، پؾ اگؼ دی٥، ٠سازات ة٨د، ٣یازی ة٥ کّ٘اره ٣ت٨

 قارع، کّ٘اره را در ک٤ار دی٥ وازب کؼده اؿث، ةغی٢ دٝیٜ اؿث ک٥ دی٥، مؼٗاً ظـارت اؿث و قارع ةؼای ا١ّال ٠سازات ٣ـتث ة٥ زا٣ی کّ٘اره

 را وازب کؼده اؿث. اٝتح٥ پؼداظث کّ٘اره، صک١ی قؼّی ک٥ و١ا٣ث ازؼای ٣غارد. 

 

 دیٍ ماَيّت کيفري دارد -2-2
و  (.135/ 1: 1368؛ ٗیه، 322: 1376؛ زْ٘ؼی ٤ٝگؼودی، 50-45: 1378)ماٝضی، ٠اٝی جّٞٛی ٠ی ک٤٤غ  ٠سازاتگؼو٦ی دی٥ را 

 ةؼای ادتات ادّّای ظ٨د ة٥ اد٥ّٝ ای اؿح٤اد زـح٥ ا٣غ ک٥ و٢١ ةیان، پاؿط ٦ؼ یک در زیؼ ٠ی آیغ.

 

 مستىذات دیٍ، بٍ عىًان کيفر -2-2-1
 ٠ی گ٨ی٤غ:کـا٣ی ک٥ دی٥ را ٠سازات ٠اٝی ٠ی دا٤٣غ 
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دی٥ ةؼای ج٤تی٥ اؿث، پؾ ٠سازات ٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د. در پاؿط ٠ی ج٨ان گ٘ث، ای٢ ک٥ جكؼیش دی٥ را ةؼای ج٤تی٥ دا٣ـح٥ ا٣غ، ٣یاز  -1

ة٥ ة٥ ادتات دارد. ة٤اةؼای٢، ١٣ی ج٨ان ةا دٝیٞی ک٥ ظ٨د داةث ٣كغه، ٨٠و٨ّی را ادتات کؼد، و٢١ آن ک٥ ةا ٗؼض پػیؼش ز٤ت٥ ی ج٤تی٧ی 

 ج٤تی٧ی ٠سازات ة٥ ٤ْ٠ای أظلّ آن ٠ضـ٨ب ١٣ی ق٨د. دیات، ٦ؼ

ای٢ گؼوه در ةیان دٝیٜ دیگؼ گ٘ح٥ ا٣غ: ١ّٞا و دا٣ك٤١غان ص٨ٛق اؿال٠ی دیات را در ک٤ار ٠سازت ٦ای دیگؼ اؿال٠ی ٣ُیؼ صغود،  -2

 ٚناص و جْؽیؼات ٚؼار داده ا٣غ، ٝػا دیات ٠سازات ٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د.

ث، مؼف ای٢ ک٥ ةؼظی از ١ّٞا و ص٨ٛق دا٣ان دی٥ را در ردیٖ ةْىی از ٠سازات ٦ا ٚؼار داده ا٣غ، در پاؿط ة٥ ای٢ ٠ٌٞب ٣یؽ ةایغ گ٘

ؼار ١٣ی ١٣ی ج٨ان دٝیٜ ٚاةٜ ٚت٨ٝی ةؼای ادتات ای٢ ادّّا ةاقغ. ة٥ ّالوه آن ک٥ ةـیاری از ١ّٞا ی دیگؼ ٣یؽ دی٥ را در ک٤ار ٠سازات ٦ای دیگؼ ٚ

 د٤٦غ.

ی ک٥ از زا٣ی ١ّغ در م٨رت گػقث اوٝیای دم و ٔیؼ ١ّغ ةؼای ز٤ایحف گؼٗح٥ ٠ی ق٨د، ز٨یا اگؼ ٣ُؼ ّؼف در چیـحی دی٥ ا -3

 ق٨یٟ، ة٥ ای٢ ٣حیس٥ ٠ی رؿیٟ ک٥ ٠ؼدم ٣یؽ ٠ْحٛغ٣غ دی٥، یک ٨٣ع ٠سازات اؿث ک٥ ةؼ ٠سؼم ا١ّال قغه اؿث.

٥ جْؼیٖ و ةؼداقث ّؼف ّام از ٠سازات، در ردّ اؿحغالل آن ٦ا ةایغ گ٘ح٥ ق٨د اگؼ ٠ٛن٨د از ّؼف، ّؼف ّام ةاقغ ٠ی ج٨ان گ٘ث ک

١٠ک٢ اؿث ک٥ ةا جْؼیٖ ١ّٞی و امٌالصی ٥ٛٗ و ص٨ٛق ٠ح٘اوت ةاقغ. ة٤اةؼای٢، ١٣ی ج٨ان آن را ٠ـح٤غ ای٢ ٨ٚل دا٣ـث. و اگؼ ٠ٛن٨د ّؼف 

 ظاص ةاقغ، چ٤ی٢ ادّّایی را ١٣ی پػیؼیٟ ک٥ ّؼف، دی٥ را از ؿ٨ی زا٣ی، ٠سازات ةغا٣غ.

اد٥ّٝ ی ٠ػک٨ر ١٣ی ج٨ا٣غ ادتات ک٤٤غه ی ادّّا ةاقغ زیؼا ٠ی ج٨ان اوا٥ٗ ٨١٣د ک٥ یکی از ا٦غاف ٠سازات ةاز  ة٤اةؼای٢، ٦یچ یک از

داقح٢ قعل و ٦غف دیگؼ ةاز داقح٢ ز١ِ اؿث، ی٤ْی ةا ج٤تی٥ ٠سؼم، اٗؼاد ٣یؽ ّتؼت گیؼ٣غ و از ارجکاب آن زؼم ظ٨د داری ک٤٤غ ا٠ّا در 

اؿث و ٥٣ ٚنغ ٣حیس٥ را دارد و اؿاؿاً ٤ّنؼ ؿ٨ء ٣یث ک٥ قؼط اؿاؿی ازؼای امٜ ةاز دار٣غگی  ٚحٜ ظٌای ٠ضه، ٗاّٜ ٥٣ ٚامغ در ْٜٗ

 قعل اؿث، وز٨د ٣غارد.

ّالوه ةؼای٢، اگؼ ٠ـئ٨ل پؼداظث دی٥ در ٚحٜ ظٌایی را ّا٥ٞٚ ةغا٣یٟ، آن گاه چگ٥٣٨ ای٢ ٠سازات را ّالدال٥٣ ٠ی ج٨ان ةؼ ق١ؼد؟ 

 ٠اٝی ٠ضـ٨ب کؼد.ة٤اةؼای٢، ١٣ی ج٨ان دی٥ را ٠سازات 

 

 دیٍ، ماَيّت دي گاوٍ دارد -2-3

ذو ز٤تی٢ اؿث؛ ی٤ْی ٦ٟ ز٤ت٥ ی کی٘ؼی دارد و ٠سازاتِ ٠سؼم « دی٥»در ٠یان ماصب ٣ُؼان، ّغّه ای ٦ٟ ٦ـح٤غ ک٥ ٠ْحٛغ٣غ 

ای٤ان (. 66: 1362ج٨زیان، ؛ کا362: 1379؛ اةاذری ٠٨ٚكی، 18: 1376)ةازگیؼ، اؿث؛ و ٦ٟ ز٤ت٥ ٠غ٣ی دارد و زتؼان وؼر و زیان را ٠ی ک٤غ 

دی٥ را ٧٣اد ص٨ٛٚی ٠ـحٜٛ ٠ی دا٤٣غ ک٥ ٥٣ در گؼوه ٠سازاج٧ا ی مؼف ٠ی گ٤سغ و ٥٣ در صی٥ٌ ی و١ان ٦ای ٠غ٣ی و زتؼان ظـارت ٦ای 

 مؼف.

ؼای دی٥ یکی از ًؼٗغاران ای٢ دیغگاه، پؾ از جنؼیش ة٥ ای٤ک٥ ة٧حؼی٢ گؽی٥٤ در ٨٠رد ٠ا٦یّث ص٨ٛٚی دی٥، پػیؼش ٠ا٦یث دو گا٥٣ ة

 اؿث، ةیان ٠ی دارد:

دی٥ از یک ؿ٨ ٠سازات اؿث؛ ة٥ ظاًؼ ای٢ ک٥ زؽایی اؿث ٠ٛغّر و ٠ّْی٢ ک٥ در ٠ٛاةٜ ارجکاب زؼم ٠ٛؼّر قغه اؿث و صحّی اگؼ »

ی ّٞی٥، ٠س٤ی ّٞی٥ گػقث ١٣ایغ؛ ةاز ٠ی ج٨ان زا٣ی را ة٥ ٠سازات جْؽیؼی ٠ضک٨م کؼد، در صاٝی ک٥ اگؼ دی٥ ٠سازات ٣ت٨د، ک٥ ةا گػقث ٠س٤

١٣ی ج٨ا٣ـحیٟ ٠سازات جْؽیؼی ةؼ زا٣ی جض١یٜ ک٤یٟ. از ؿ٨ی دیگؼ، دی٥، ظـارات ٠غ٣ی، ٨ّضِ وؼر و زیان اؿث؛ ة٥ ظاًؼ ای٢ ک٥ دی٥ ٠اٝی 

اؿث ک٥ ة٥ ٨ًر کا٠ٜ ة٥ ٠س٤ی ّٞی٥ جّْٞٙ ٠ی گیؼد و ١٦چ٤ی٢ اگؼ ٠س٤ی ّٞی٥ از صّٙ ظ٨د در گؼٗح٢ دی٥ مؼف ٣ُؼ ک٤غ، ١٣ی ج٨ان زا٣ی 

 (.1/669: ٨ّ1419ده، « )پؼداظث دی٥ ٠ضک٨م کؼد  را در

 

 خسارت زائذ بر دیٍ -3
از ٠ٌاٝب گػقح٥ ة٥ دؿث ٠ی آیغ ک٥ ٧٣اد دی٥، جأؿیـی ویژه اؿث و ١٣ی ج٨ان آن را اٝؽا٠اً ٠سازات کی٘ؼی یا ٗٛي زتؼان ظـارت 

اؿث ک٥ آیا قارع ةا جْیی٢ ٠یؽان دٚیٙ دی٥، ٥١٦ ٠غ٣ی دا٣ـث وٝی ظنین٥ ی زتؼان ظـارت ١٦یك٥ در آن وز٨د دارد. اک٨٤ن ؿؤال ای٢ 

ی ظـارت  را ا٣غازه گیؼی و ج٨ٛیٟ کؼده و دیگؼ ا٠کان ٠ٌاٝت٥ ی ظـارت ة٥ ٔیؼ از دی٥ وز٨د ٣غارد یا ای٤ک٥ ٗٛي ظـارت ٨٤ْ٠ی ٣اقی از 

و در ک٤ار آن، ؿایؼ ظـارات ٚاةٜ ز٤ایث، ١٦چ٨ن درد و ر٣سی ک٥ ٚؼةا٣ی جض١یٜ کؼده و آةؼویی ک٥ از او ریعح٥ اؿث را پ٨قف ٠ی د٦غ 

 ٠ٌاٝت٥ اؿث؛ ة٥ قؼط ای٢ ک٥ از ٣ُؼ ٧ٛٗی قؼایي ٠ٌاٝت٥ را داقح٥ ةاقغ و یا ای٤ک٥ ووِ ة٥ گ٥٣٨ ی دیگؼی اؿث؟

در پاؿط ةایغ گ٘ث در کحاب ٦ای ٧ٛٗی ٧ٛٗای ٠حٛغّم و ٠حأظّؼ، ای٢ ٠ـأ٥ٝ ؿاة٥ٛ ی ًؼح ٣غارد و ةی٢ ٧ٛٗای ٠ْامؼ اظحالف دیغگاه 

 رد ک٥ در ذیٜ ة٥ ةیان آن ٠ی پؼدازیٟ.وز٨د دا
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 عذم مشريعيت مطالبٍ خسارت مازاد بر دیٍ
ة٥ ٣ُؼ ةؼظی قارع ٠ٛغس اؿالم ةا جْیی٢ ٠یؽان دٚیٙ دی٥، ٥١٦ ی ظـارات را ج٨ٛیٟ و ارزیاةی ٨١٣ده و اگؼ ظـارات دیگؼی ٚاةٜ 

 (.43: 1378؛ روصا٣ی، 249/ 3)گٞپایگا٣ی، ةی جا: ٠ٌؼح ٠ی قغ.٠ٌاٝت٥ ة٨د صغاٜٚ در یک روایث از ا٣ت٨ه روایاجی ک٥ در ةاب دیات آ٠غه 
در ةؼرؿی دٝیٜ ارائ٥ قغه ج٨ؿي ای٢ گؼوه ٠ی ج٨ان اذّان ٨١٣د ک٥ درؿث اؿث در کالم قارع چیؽی ة٥ ٨٤ّان ظـارت ٠ازاد ةؼ دی٥ 

ّی٢ صال ای٢ ٠یؽان دی٥ را ٠ٛؼّر داقح٥ ا٣غ ةٞک٥  ٣یا٠غه اؿث، ا٠ّا ای٢ ةغان ٤ْ٠ی ٣یـث ک٥ در آن ز٠ان ةا چ٤ی٢ پغیغه ای ٨٠از٥ ة٨ده ا٣غ در

ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ک٥ وؼر و زیان وارده ة٥ زـٟ و زان ا٣ـان از ٦ؼ ز٧ث و ة٥ ویژه از ٣ُؼ ٠یؽان ظـارت جاةِ قؼایي ازح١اّی و اٚحنادی 

ؼای أز٥٤٠ و أ٠ک٥٤ ة٥ ٨ًر یکـان پیچیغه ة٨ده ة٥ ٨ًری ک٥ ١٣ی ج٨ان گ٘ث ٠یؽان ٠ٛؼّر در کالم ٠ْن٠٨ی٢ ّٞی٧ٟ اٝـاّلم ٣ـع٥ ای ة٨ده ک٥ ة

قغه اؿث. صغاٜٚ آن اؿث ک٥ ای٢ ٨٠و٨ع ة٥ ٨٤ّان ٠ـأ٥ٝ ٠ـحضغد٥ اؿث ک٥ ّتارات ائ٥١ ّٞی٧ٟ اٝـاّلم در ای٢ ظن٨ص ؿاکث اؿث، ٝػا 

: 1382)ما٣ْی، الل ٨١٣د ٠ی ج٨ان ة٥ ٨ٚاّغ ٠٨١ّی و کّٞی ٨٠ز٨د در ٠ح٨ن دی٤ی ٠ت٤ی ةؼ ٝؽوم زتؼان ج١ا٠ی ظـارات وارده ة٥ دیگؼان اؿحغ
 (.43: 1378؛ روصا٣ی، 249/ 3؛ گٞپایگا٣ی، ةی جا:334

از ای٢ گػقح٥ ای٢ ادّّا ک٥ قارع ةا ٠ٞض٨ظ داقح٢ ز١یِ ظـارت ٦ای وارده ة٥ ٠س٤ی ّٞی٥ یا اوٝیای وی ٠ٛغار دی٥ را جْیی٢ کؼده 

گ٨ی کٞی٥ّ ی ٦ؽی٥٤ ٦ایی ک٥ ةا اٚغام زا٣ی ةؼ ٠س٤ی ّٞی٥ و یا  ةاقغ ة٥ ٨ًری ک٥ آن ٠ٛغار ٠ْی٢ّ ةح٨ا٣غ در ٥١٦ ی ز٠ان ٦ا و قؼایي پاؿط

اوٝیای او جض١یٜ ٠ی ق٨د ةاقغ ٣یاز ة٥ ادتات دارد، در صاٝی ک٥ چ٤ی٢ چیؽی داةث ٣كغه اؿث. ١٦چ٤ی٢ مؼف ای٢ ک٥ ٝؽوم پؼداظث ظـارات 

 اظث آن ٣یـث.اواٗی در کالم ٧ٛٗای پیكی٢ ٣یا٠غه اؿث، دٝیٞی ةؼ ٠كؼوّیث ٣غاقح٢ و ّغم ٝؽوم پؼد

 

 مشريعيت مطالبٍ مازاد دیٍ  -3-2
٠ٌاةٙ ای٢ دیغگاه چ٤ان چ٥ ظـارت وارده ةیف از ٠یؽان جْیی٢ قغه ة٥ ٨٤ّان دی٥ ةاقغ ةایغ زا٣ی از ٧ّغه ی آن ةؼآیغ از ز٥ٞ١ 

٥ ا٣غ ٧ٛٗایی ک٥ ةؼ ای٢ ّٛیغه ا٣غ: آیث اهلل ٠کارم قیؼازی اؿث ک٥ جأدی٥ ی ظـارت ٠ازاد ةؼ دی٥ ج٨ؿي زا٣ی را الزم دا٣ـح٥ ا٣غ، چؼا ک٥ ٨٣قح

) ٠کارم قیؼازی، اّىا ٦ؼگاه ٦ؽی٥٤ در٠ان ةیف از ٠ٛغار دی٥ ةاقغ ة٥ ّٛیغه ٠ا الزم اؿث ای٢ ج٘اوت را قعل زا٣ی ةپؼدازد ک٥ در دی٥ 
1372 :191.) 

 آیث اهلل ؿیّغ ٠ض١ّغ صـ٢ ٠ؼّكی ٣یؽ ةؼ اؿاس آ٣چ٥ ک٥ از ٠ٛا٥ٝ ای جضث ٨٤ّان دی٥ و وؼر و زیان ٣اقی از زؼم ٠ـح٘اد اؿث
 (.182/ 1: 1373) ٠ؼّكی، ١٦ی٢ دیغگاه را دارد 

 

 ادلٍّ ي مًافقيه مطالبٍ خسارت مازاد بر دیٍ  -3-2-1  
٧٠ٟ جؼی٢ آ٨٠زه ٦ای جْاٝیٟ اؿال٠ی ٝؽوم رّایث صؼ٠ث اقعاص، در ز٠ی٥٤ ص٨ٛق ازح١اّی آ٣ان اؿث و ای٢ ظ٨د ٤٠تِ پیغایف 

اؿالم ة٥ ای٢ ٥ٝ٨ٛ٠ اؿث. ة٤اةؼای٢ ٚا٨٣ن گػاراؿالم ة٥  و ج٨ز٥ّ دی٢ ٠تی٢« ٝؽوم رّایث صؼ٠ث و ص٨ٛق ا٣ـان ٦ا» ٚاّغه ٦ای ٧٠ٟ ص٨ٛٚی

 زیان ٦ای ٠ادّی و ٨٤ْ٠ی زتؼان ٣كغه ة٥ وؿی٥ٞ ی دی٥ ةی ج٘اوت ٣ت٨ده اؿث.

در ای٢ زا ة٥ ةؼظی از جضٞیٜ ٦ای ٧ٛٗی ٠حکّی ةؼ دٝیٜ ّٛٞی و ٨ٚاّغ ٧ٛٗی ک٥ از ٠ـح٤غات ٠ْحتؼ ةؼای زتؼان ظـارت  ٠ازاد ةؼ دی٥ 

 ٟ داقث.اؿث اقاره ظ٨ا٦ی

 

 قاعذٌ ال ضرر -3-2-1

ٚاّغه ی ال وؼر از  کارةؼدی جؼی٢ ٚاّغه ٧ٛٗی اؿث ک٥ از ٦غف از جكؼیش آن، ٗؼا٦ٟ کؼدن، ٨٠زتات زتؼان ظـارت وارده ة٥ اٗؼاد 

 ؛ ک٥ ٠نغاق ةارز آن ظـارت ٠ازاد ةؼ دی٥ اؿث. (188/ 1: 1419)٨٠ؿ٨ی ةس٨٤ردی، ة٨ده 

ی جؼی٢ ٤٠تْی ک٥ از ؿ٨ی ص٨ٛق دا٣ان ة٥ ٨٤ّان ٠ت٤ای ٠ٌاٝت٥ ظـارات ٠ازاد ةؼ دی٥ ذکؼ قغه ةایغ اذّان داقث، از ز٧ث ٧ٛٗی، امٞ

اؿث ٚاّغه ی الوؼر وال وؼار ٗی االؿالم اؿث از ز٧ث کٞیّث ٣ض٨ه ی ةیان ٚاّغه و ٦ٟ از ز٧ث ؿاة٥ٛ و ٤٠كأ جاریعی آن و ٦ٟ از ز٧ث 

 (. 256؛ کاج٨زیان، ةی جا: 152: 1370)صـی٤ی ٣ژاد، ٤ْ٠ای ٨ٕٝی وؼر و وؼار 
ج٨ویش آن ک٥: صغیخ الوؼر ١٦ان گ٥٣٨ ک٥ وؼر ٣اقی از صکٟ وز٨دی را ٣٘ی ٠ی ک٤غ وؼر ٣اقی از اصکام ّغ٠ی را ٣یؽ ٣٘ی ٠ی 

ّٞی٥ اؿث ک٥ ة٥ صکٟ ک٤غ. در ٣حیس٥ ّغم زْٜ صکٟ ة٥ زتؼان ظـارت ٨٤ْ٠ی ٣اقی از ایؼاد مغ٥٠ ةغ٣ی و جٖٞ ٣٘ؾ ٨٠زب وؼر ة٥ ٠س٤ی 

ٚاّغه الوؼر ٣٘ی ٠ی ق٨د و ٣٘ی آن ج٧٤ا ةا زتؼان ٠حْارف ظـارت ٦ای ٠ادّی و ٨٤ْ٠ی ةا ٦ؼ ًؼیٙ ١٠ک٢ ّٛالیی، ٠حن٨ّر اؿث ک٥ یکی از 

 روش ٦ای ّٛالیی در زتؼان ٠حْارف ظـارت ٦ای ٨٤ْ٠ی پؼداظث ٠تٞٓ ٠ْح٤اة٧ی ةؼای جأ٠ی٢ ٣ـتی روایث و ظك٨٤دی زیان دیغه اؿث ک٥

٨٣ّی زایگؽی٤ی ٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د. ١٦چ٤ی٢ روایحی ک٥ ا٣ـان را از زیان رؿا٣غن ة٥ ةؼادر ٠ؤ٢٠ ٣٘ی ٠ی ک٤غ از آ٧٣ا دارای صکٟ جکٞی٘ی 

صؼ٠ث و صکٟ ووْی و١ان اؿث؛ چ٨ن ١٦ان گ٥٣٨ ک٥ ایساد آٔازی٢ زیان صؼام اؿث. ة٥ زا ٠ا٣غن و اؿح١ؼار و ةٛای آن ٣یؽ ٠ا٤٣غ پغیغ 
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پیا٠غ چ٤ی٢ ا٠ؼی، الزم ة٨دن زتؼان و زایگؽی٢ ؿازی آن اؿث ک٥ ّؼف آن را ٨٣ّی و١ان جٞٛی ٠ی ک٤غ  آوردن آن صؼام اؿث.

اگؼ چ٥ جتغیٜ ٠اٝیِ آالم و ١ٌٝات قغیغ ّاً٘ی  ةـیار ٠كکٜ اؿث وٝی ّٛالً زٞب روایث و ظك٨٤دی زیان دیغه را  (.55: 1378)٦اق١ی،

ة٤اةؼای٢، چ٥ ةـا ای٢ گ٥٣٨ زتؼان اؿح١ؼار و ةٛا وؼر را ٤٠ح٘ی ٠ی ک٤غ و در ٣حیس٥  از ًؼیٙ ٠ال ٨٣ّی زتؼان و زایگؽی٢ جٞٛی ٠ی ک٤٤غ.

 صؼ٠ث ٤٠ح٘ی ظ٨ا٦غ قغ.

 

 اجتماعی بًدن مًضًع دیٍ 2 -3-2
ةا ج٨ز٥ّ ة٥ ای٤ک٥ ٨٠و٨ع دی٥ یکی از ٨٠و٨ّات ازح١اّی اؿث ک٥ ةا ص٨ٛق اٗؼاد پی٣٨غ ظ٨رده اؿث و ٤٠ٌٛی و ّاٚال٥٣ آن اؿث ک٥ 

ی٢ ّٞی٧ٟ اٝـاّلم در مغور اصکام ٣ـتث ة٥ آن، قؼایي ّؼٗی، ازح١اّی و اٚحنادی را در ٣ُؼ گؼٗح٥ ةاق٤غ، ٝػا ةا ج٨ز٥ّ ة٥ جْتیؼ ائ٥١ ٠ْن٠٨

قؼایي در ز٠ان صاوؼ ٠ی ج٨ان ةا ٠ٞض٨ظ ٨١٣دن دت٨ت امٜ دی٥ در زؼاصات و ز٤ایات ٔیؼ ١ّغی ةؼ ٣٘ؾ ٠یؽان، صتؾ و کی٘یّث دریاٗث 

ا٠ؼوز جٌتیٙ داد. ی٤ْی اؿاؿاً وؼورجی ٣غاقح٥ اؿث ک٥ ائ٥١ ّٞی٧ٟ اٝـالم اصکام ازح١اّی را ةؼ اؿاس ٥١٦ ی ز٠ان  آن را ةا قؼایي ٠ح٘اوت

 مغور آن صکٟ و ز٠ان ٦ا و ٠کان ٦ا ةْغی ةیان ١٣ای٤غ.

 

 بىاء عقالء -3-2-3
أدی٥ ظـارات وارده ة٥ ٨ًر کا٠ٜ ّٛالء زتؼان ٠حْارف ظـارت ٦ای ٠اٝی و آؿیب ٦ای ةغ٣ی و زا٣ی را وؼوری ٠ی دا٤٣غ و ّغم ج

َٟٞ ٠ضـ٨ب ٠ی ک٤٤غ و َٟٞ ١ّٜ ٚتیضی اؿث. در صاٝی ک٥ ٦ؼگ٥٣٨ ا٠ؼ ٚتیش و ١َٞی از ؿ٨ی قارع ؿؼ ١٣ی ز٣غ ة٤اةؼای٢ از ؿ٨ی قارع ة٥ 

 ٨٤ّان رئیؾ ّٛالء زتؼان ظـارت ٦ای ٠حْارف الزم اؿث.

 

 قياس ايلًیّت     -3-2-4
ی ظـارت ٦ای وارده ة٥ دیگؼی ٚاةٜ ٠ٌاٝت٥ اؿث؛ زـٟ و زان ا٣ـان ک٥ از ا١٦یّث ةیكحؼی ةا ج٨ز٥ّ ة٥ ای٤ک٥ در ا٨٠ال ٥١٦ 

 ةؼظ٨ردار اؿث ة٥ ًؼیٙ اوٝی ٚاةٜ ٠ٌاٝت٥ اؿث.

پؾ ةایغ گ٘ث ٦ؼ ٗؼدی ٠ـئ٨ل زتؼان و جغارك کٞی٥ ی ظـاراجی اؿث ک٥ ة٥ زـٟ و زان و ٠ال دیگؼی وارد کؼده اؿث. ةحاةؼای٢ 

٥١٦ ی ص٨ٛق از دؿث رٗح٥ ی ظ٨یف را از زا٣ی دارد و اگؼ ةؼای جغارك ظـارت وارده ة٥ ٠س٤ی ّٞی٥ ؿٖٛ ٠س٤ی ّٞی٥ صّٙ اؿحی٘ای 

 ظامی وز٨د داقح٥ ةاقغ ةا جئ٨ری ّغاٝث ؿازگاری ٣غارد.

 

 مصادیق خسارت مازاد دیٍ -3-3
 ةؼای ظـارت و وؼر ٠نادیٙ گ٣٨اگ٣٨ی ٠ی ج٨ان یاٗث ک٥ ة٥ ٨٠ارد زیؼ، ٠ی ج٨ان ظالم٥ ٨١٣د.

 

 َسیىٍ معالجٍ -3-3-1
در ٨٠ارد ظـارات ٠ادّی ک٥ ةؼ ٠س٤ی ّٞی٥ وارد ٠ی ق٨د در م٨رجی ک٥ ظـارات وارده و ٦ؽی٥٤ ٦ای ٠حض١ٜ قغه ةیف از دی٥ ةاقغ، 

 ةی٢ ماصب ٣ُؼان اظحالف دیغگاه وز٨د دارد.

٨ز٥ّ ة٥ اد٥ّٝ ای ک٥ ٚتالً ةیان قغه ةایغ وٝی آ٣چ٥ ک٥ ٠ـّٟٞ اؿث ای٢ ک٥، اگؼ دی٥ دریاٗث قغه ک٘اف ٦ؽی٥٤ ٦ای در٠ان را ٣ک٤غ ةا ج

جب گ٘ث: ٠ی ج٨ان ٠ازاد را از زا٣ی اظػ ٨١٣د چؼا ک٥ ٦ؽی٥٤ ی ّالج ة٥ ٨ًر ٠حْارف در ز٠ان ٣ؽول آیات و مغور روایات ٠ؼة٨ط ة٥ دی٥، ة٥ ٠ؼا

ادی٨ گؼاٗی وز٨د ٣غاقث، اک٨٤ن اگؼ ا٠ام ک١حؼ از ٦ؽی٥٤ ی ٠ْاٝس٥ در ز٠ان ٠ا ة٨د و ٠ذٜ ز٠ان ٠ا ةی١ارؿحان و جعث ظ٨اب و ٨٣ار ٠ٕؽی و ر

دی٥ ی ٌِٚ دؿث ّتارت اؿث از ٣نٖ دی٥ ی کا٥ٞ٠ اؿث ٠گؼ ای٢ ک٥ پ٤ساه قحؼ ک٘اف ٦ؽی٥٤ ی ٠ْاٝس٥ ٣اقی از » ٠ذالً چ٤ی٢ ٠ی ٗؼ٠ایغ 

؟ ةی قک ز٨اب ٠ذتث ق٣٨٤غگان چ٥ ةازیاةی داقح٤غ؟ آیا ای٢ ؿع٢، ٨٠زتات جْسّب و ج١ـعؼ آ٣ان را ٗؼا٦ٟ ١٣ی ؿاظث« زؼاصث را ٣غ٦غ

 اؿث و ةغی٢ جؼجیب، اد٥ّٝ ی دیات ةا ج٨ز٥ّ ة٥ اوواع و اص٨ال ظاصّ ّنؼ جكؼیِ، ٚاةٞیث جٛییغ را ٣غارد.

ةغی٢ جؼجیب، ١٣ی ج٨ان اصؼاز کؼد ک٥ در ٠ح٨ن دی٤ی ٠ؼة٨ط ة٥ دیات، اّٟ از آیات و روایات، گ٨ی٤غه در ٠ٛام ةیان ج١ام ٚی٨دی اؿث 

ی پؼداظث قغه ک٘اف ٦ؽی٥٤ ٦ای ٠ْاٝس٥ را ١٤٣ایغ زا٣ی ٨٠َٖ اؿث ٠ازاد را پؼداظث   م٨رجی در م٨رجی ک٥ دی٥پؾ در ز٠ان صاوؼ در 

 ک٤غ.
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 خسارات واشی از کار افتادگی -3-3-2

گاه و٨ٚع ز٤ایث  ةاّخ ٠ی ق٨د ٠س٤ی ّٞی٥ ةؼای ١٦یك٥ یا ةؼای ٠غّجی از کار ةی٘حغ و ٣ح٨ا٣غ ؿؼکار ظ٨یف صاوؼ ق٨د و در ٣حیس٥ 

 از پؼداظث ٥ٛ٘٣ و ظؼزی ظا٨٣اده ی ظ٨د ٣اج٨ان گؼدد.

؛ 319/ 1: 1418) ٠ؼأی،در ای٢ ٤٦گام ةایغ گ٘ث: ةا ج٨ز٥ّ ة٥ ای٤ک٥ کـا٣ی ک٥ دالٝث ٚاّغه ی الوؼر را ةؼ و١ان ٠اٝی را پػیؼٗح٥ ا٣غ. 
ای ةؼای ٠ـئ٨ٝیث در ک٤ار اجالف و  زغاگا٥٣را ؿتب « اوؼار( »110: 1408؛ ٠غرس، 614: 1417؛ ة٧ت٧ا٣ی، 302/ 2: 1404ًتاًتایی، 

جـتیب ٠ی دا٤٣غ. و ةؼ ٠ضؼو٠یث از کار، ٨٤ّان وؼر مادق اؿث. ة٤اةؼای٢ ١٣ی ج٨ان در و١ان زا٣ی ٣ـتث ة٥ ظـارت از کار ٠ا٣غگی جؼدیغ 

 کؼد.

 

 افسایش مخارج زوذگی -3-3-3
و جس٧یؽات الزم ة٥ ٨ُ٤٠ر جأ٠ی٢ رٗاه ٣ـتی و آؿایف ٦ؼگاه ٠س٤ی ّٞی٥ ة٥ د٣تال ٣ٛل ّى٨ ٣اقی از ز٤ایث، ٣اگؽیؼ از ج٧ی٥ وؿایٜ 

ظ٨د ةاقغ، ّا٠ٜ ز٤ایث در ٚتال ٦ؽی٥٤ ٦ای ا٣سام قغه ٠ـئ٨ٝیّث ٣ع٨ا٦غ داقث. زیؼا زا٣ی ٗٛي قؼایي ایساد چ٤ی٢ ٣یازی را ةاّخ قغه 

٤اةؼای٢ اٚغام ٠س٤ی ّٞی٥ در ا٣سام ٦ؽی٥٤ اؿث، ةی آ٣ک٥ در اٚغا٠ات ٤٠ح٧ی ة٥ رِٗ ای٢ ٣یاز، ة٥ ٣ض٨ ٠تاقؼ یا ؿتب ٠غظٞیحی داقح٥ ةاقغ؛ ة

٦ای ٠ػک٨ر ة٥ زا٣ی اؿ٤اد داده ١٣ی ق٨د. ٠ذالً آ٣سا ک٥ قعنی پای ظ٨د را ة٥ ؿتب ز٤ایث از دؿث داده ةاقغ و ٤٦گام را٤٣غگی جنادف 

داد، جنادٗی واِٚ ١٣ی قغ؛ ک٤غ و ة٥ ظ٨د یا دیگؼی مغ٥٠ وارد ؿازد، ؿپؾ ٨ْٞ٠م ق٨د ک٥ اگؼ در ز٤ایثِ ؿاةٙ، پای ظ٨د را از دؿث ١٣ی 

 ٦یچ گ٥٣٨ ٠ـئ٨ٝیّحی ٠ح٨ز٥ّ زا٣ی ٣یـث زیؼا ز٤ایث زا٣ی پؾ از ٌِٚ پای ٠س٤ی ّٞی٥ ج١ام قغه اؿث.

 

 ضرر َاي معىًي -3-3-4
١٦ان گ٥٣٨ ک٥ ٚتالً ٣یؽ ةیان قغ، دی٢ اؿالم، ة٥ ٨٤ّان کا٠ٜ جؼی٢ دی٢ ا٧ٝی، ج٨ز٥ّ ویژه ای ة٥ ؿؼ٠ای٥ ٦ای ٨٤ْ٠ی و ص٨ٛٚی ٔیؼ 

ادّی ا٣ـان ٦ا دارد؛ آیات و روایاجی ک٥ پیؼا٨٠ن ج٨ز٥ّ ة٥ صٍ٘ ص٨ٛق ا٣ـان ٦ا ةیان قغه و ؿیؼه ی ١ّٞی ا٦ٜ ةیث و ةؽرگان دی٢، ظ٨د، ٠

دٝیٞی ةؼ ج٨ز٥ّ ویژه ی دی٢ اؿالم ة٥ صٍ٘ ص٨ٛق ٨٤ْ٠ی اٗؼاد ٠ی ةاقغ. جْاٝیٟ اظالٚی اؿالم، یکی از ١٧٠حؼی٢ ٤٠اةِ کكٖ ٠تا٣ی ص٨ٛٚی 

 ١ی چ٨ن ٔیتث، ج١٧ث و ٔیؼه از ٠٘ا٦ی١ی ٦ـح٤غ ک٥ ةیان گؼ ج٨ز٥ّ ة٥ ص٨ٛق ٨٤ْ٠ی از دیغگاه اؿالم اؿث.اؿث، ٠٘ا٦ی

پؾ ةایغ گ٘ث: ٚا٨٣ن گػار اؿالم ٣ـتث ة٥ ایؼاد زیان ٨٤ْ٠ی ةی ج٘اوت ٣ت٨ده و ة٥ ٨٠زب ٚاّغه الوؼر وال وؼار و ٚاّغه ٣٘ی ّـؼ و 

ةایغ اذّان داقث در صؼ٠ث اوؼار ٨٤ْ٠ی و ٝؽوم زتؼان آن زای ٦یچ گ٥٣٨ قکی وز٨د ٣غارد صؼج، زتؼان آن را وؼوری اّالم ٠ی ١٣ایغ. ٝػا 

وٝی در ج٨ّٛم و ا٣غازه گیؼی ة٧ای آن، ة٥ م٨رجی ک٥ ا٠ؼوزه در ص٨ٛق ٔؼب، ٠ٌؼح و ٨٠رد ١ّٜ اؿث زای جؼدیغ و جأ٠ّٜ دارد. زیؼا ظـارت 

دف، ر٣رِ روصی ٗؼاوان کكیغه، در صاٝی ک٥ ٦یچ راة٥ٌ ای ظ٨یكاو٣غی ةا ٨٤ْ٠ی، ٣ا٠ضغود اؿث چ٥ ةـا ر٦گػاری از دیغن ؿا٣ض٥ ی جنا

کكح٥ قغگان ٣غارد و ٝػا ةؼ صاکٟ اؿال٠ی اؿث ک٥ قی٨ه ٦ای زتؼان ظـارت ٨٤ْ٠ی و ١ٞٚؼو آن را ٠كعل ؿازد جا صؼیٟ روصی اٗؼاد و 

 صیذیث آ٣ان ٠ض٨٘ظ ة١ا٣غ.

٨د از ظـارت ٨٤ْ٠ی، آؿیب ٦ای روصی و روا٣ی، درد و ر٣ر یا زیان ة٥ ٣کح٥ ی پایا٣ی ک٥ ج٨ز٥ّ ة٥ آن وؼوری اؿث ای٢ ک٥، ٠ٛن

 آةؼوی اقعاص اؿث ک٥ ة٥ ٨ًر ٠ضـ٨س در ةیؼون ٚاةٜ اصـاس و درك ٣یـث.
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 وتيجٍ گيري
اؿالم ١٧٠حؼی٢ آ٨٠زه ٦ای جْاٝیٟ اؿال٠ی، ٝؽوم رّایث صؼ٠ث اقعاص، در ز٠ی٥٤ ی ص٨ٛق ازح١اّی آ٣ان اؿث؛ ٝػا ٚا٨٣ن گػار 

 ٣ـتث ة٥ زیان ٦ا ٠ادّی و ٨٤ْ٠ی زتؼان ٣كغه ةی ج٘اوت ٣ت٨ده اؿث.

ةْىی از ١ّٞاء  -1در ظن٨ص ٠ا٦یّث دی٥ ةی٢ ٧ٛٗا و ص٨ٛق دا٣ان اظحالف ٣ُؼ وز٨د دارد ة٥ ٨ًری ک٥ ؿ٥ دیغگاه ١ّغه وز٨د دارد: 

ٜ قعنی ة٨دن زؼم و ٠سازات اؿح٤اد ٠ی ک٤٤غ ا٠ّا ةؼ ای٢ ّٛیغه ا٣غ ک٥: دی٥ مؼٗاً زتؼان ظـارت ٠ی ةاقغ و ة٥ کحاب، روایات و ام

 ةایغگ٘ث: دیغگاه و اد٥ّٝ ی آن ٦ا را ةا ج٨ز٥ّ ة٥ ای٤ک٥ ٠ا٣ِ أیار ٣یـث و ةیان گؼ ةْىی ز٨ا٣ب ١٣ی ةاقغ ٚاةٜ پػیؼش ١٣ی ةاقغ.

: پؼداظث دی٥ یک ٨٣ع ج٤تی٥ ةؼظی دی٥ را یک ٨٣ع کی٘ؼ ٠ی دا٤٣غ و ز٧ث ادتات ادّّای ظ٨د ای٢ گ٥٣٨ اؿحغالل ٠ی ک٤٤غ ک٥: اٖٝ -2

ی اؿث، ب: ٧ٛٗا دی٥ را در ک٤ار و در ردیٖ ٠سازات ٦ای دیگؼ ٚؼار داده ا٣غ، ج: در ٣گاه ّؼف پؼداظث دی٥ یک ٨٣ع ٠سازات ٠اٝی ٠ی ةاقغ؛ وٝ

 ای٢ دیغگاه ٚاةٜ پػیؼش ١٣ی ةاقغ. ١٣ی ج٨ان دی٥ را مؼٗاً یک ٠سازات ٠اٝی دا٣ـث.

ی٤غ دی٥ ٠ا٦یث دو گا٥٣ دارد؛ ٦ٟ کی٘ؼ اؿث و ٦ٟ زتؼان ظـارت و ةیان ٠ی ک٤٤غ؛ اٖٝ: روایات ٣ٜٛ ةْىی دیگؼ از ١ّٞاء ٠ی گ٨ -3

 قغه در ةاب دیات، ة٥ ای٤ک٥ دی٥ ٠سازات ٠ی ةاقغ اقاره ٨١٤٣ده ا٣غ؛ ب: پؼداظث دی٥ ج٨ؿي ّا٥ٞٚ در ٚحٜ ظٌای ٠ضه را دٝیٞی ةؼ ای٤ک٥ دی٥

ک٤٤غ ةا ج٨ز٥ّ ة٥ ای٤ک٥ أرش ة٥ ٤ْ٠ای ٔؼا٠ث و زتؼان ظـارت اؿث پؾ ١٣ی ج٨ا٣غ دی٥ ک٥ در  ٠ا٦یث دوگا٥٣ دارد ٠ی دا٤٣غ؛ ج: و اقاره ٠ی

ک٤ار آن ذکؼ قغه ة٥  ٨٤ّان ٠سازات ةاقغ؛ و اذّان  ٠ی دار٣غ ةؼای جضّٛٙ زؼم، وز٨د ؿ٨ء ٣یث قؼط اؿاؿی اؿث وٝی در ٚحٜ ظٌای 

 ٠ضه و قت٥ ١ّغ ک٥ ٨٠زب دی٥ اؿث ای٢ ٤ّنؼ وز٨د ٣غارد.

 ی ارائ٥ قغه ج٨ؿي گؼوه ؿ٨ّم ا٤ٚاّی جؼ ٠ی ةاقغ. ٝػا ة٥ ای٢ ٣حیس٥ ٠ی رؿیٟ ک٥ ٠ا٦یّث دی٥ یک ٠ا٦یّث دوگا٥٣ اؿث. اد٥ّٝ

ةؼ ای٢ اؿاس اگؼ ٦ؽی٥٤ ٦ایی ک٥ ةؼای در٠ان و از کار اٗحادگی، صٍ٘ آةؼو، ةازگكث روصی٥ مؼف ٠ی ق٨د ةیكحؼ از ٠تٞٓ دی٥ ةاقغ؛ 

 از زا٣ی دریاٗث ک٤غ. ٠س٤ی ّٞی٥ ٠ی ج٨ا٣غ ٠ازاد را ٣یؽ

ةؼظی دریاٗث ٠ازاد را قؼّی ١٣ی دا٤٣غ آ٧٣ا ٠ی گ٨ی٤غ ة٥  -1اٝتح٥ّ در ظن٨ص دریاٗث ظـارات ٠ازاد ةؼ دی٥، دو دیغگاه وز٨د دارد: 

٤ی ّٞی٥ ّّٞث ای٤ک٥ در کالم قارع ٨٤ّان ظـارت ٠ازاد ةؼ دی٥ ٣یا٠غه اؿث و ١٦چ٤ی٢ ٠یؽان دی٥ ج٨ؿي قارع ٠حْی٢ّ و ٠ٛغّر قغه اؿث، ٠س

 ١٣ی ج٨ا٣غ ٠ازاد دی٥ را، از زا٣ی دریاٗث ک٤غ.

در ٠ٛاةٜ گؼو٦ی ٠ی گ٨ی٤غ در یاٗث ٠ازاد ةؼ دی٥ ٠كؼوع اؿث و ة٥ ٚاّغه الوؼر اؿح٤اد ٠ی ک٤٤غ و ٠ی گ٨ی٤غ اگؼ دریاٗث ظـارات 

اؿث. و ١٦چ٤ی٢ ةیان ٠ی ک٤٤غ ٨٠و٨ع ٠ازاد ةؼ دی٥ را زایؽ ٣غا٣یٟ؛ ٠س٤ی ّٞی٥ ٠حىؼر ٠ی ق٨د در صاٝی ک٥ در دی٢ اؿالم وؼر ٣٘ی قغه 

دی٥ یکی از ٨٠و٨ّات ازح١اّی اؿث و ةا ج٨ز٥ّ ة٥ ای٤ک٥ از اصکام ا٠ىایی اؿث ةایغ قؼایي، ز٠ان و ٠کان را در ٣ُؼ گؼٗث؛ در ادا٥٠ ٠ی 

 ه، زایؽ ةاقغ.گ٨ی٤غ قؼایي ز٣غگی ا٠ؼوزه اٚحىا ٠ی ک٤غ دریاٗث ظـارات ٠ازاد ةؼ دی٥ ک٥ ز٧ث ٦ؽی٥٤ ٦ای در٠ان و... ٠نؼف قغ

زتؼان ٠حْارف ج١ام ظـارت ٦ا و آؿیب ٦ای ةغ٣ی و زا٣ی را  ة٤اء ّٛال ؿ٠ّ٨ی٢ دٝیٜ ای٢ گؼوه ٠ی ةاقغ و اقاره ٠ی ک٤غ ّٛال

 وؼوری ٠ی دا٤٣غ.

ٝی ث اؿث ةا ای٢ ةیان ک٥: وٚحی دریاٗث ٥١٦ ی ظـارت ٦ای وارده ةؼ ٠ال دیگؼ زایؽ اؿث ة٥ ًؼیٙ اوآظؼی٢ دٝیٜ آ٧٣ا ٚیاس او٨ٝیّ

 ظـارت وارده ةؼ زـٟ و زان ک٥ از ا١٦یث ةیكحؼی ةؼظ٨ردار اؿث ٚاةٜ ٠ٌاٝت٥ اؿث.

در ٧٣ایث ةایغ گ٘ث:  ٠نادیِٙ ظـارت ٠ازاد ةؼ دی٥، ٦ؽی٥٤ ٦ایی ک٥ ةؼای ٠ْاٝس٥ ٠ی ق٨د و دی٥ ک٘اف آن را ١٣ی ک٤غ، ظـارت ٦ای 

 اقغ.٣اقی از کار اٗحادگی، اٗؽایف ٠عارج ز٣غگی و ظـارت ٦ای ٨٤ْ٠ی ٠ی ة
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