


 
 

Legal Civilization 
vol. 5, No. 10, Spring 2022 
Pages: 227 -238 
Article Type: Original Research 
http://www.pzhfars.ir/article_146063.html 
doi: 10.22034/LC.2022.143005  

  یحقوق تمدن
  1401بهار ، 10شماره ، 5دوره 

  227- 238صفحات 
 علمی پژوهشی: نوع مقاله

Efficient Jurisprudential Rules in the 
Responsibility of Wasting People's Time 

  
 
 
Hamid Soleymani 
Assistant Professor of Law, Bushehr Institute of Higher Education, 
Bushehr, Iran 
 
 
 
 
 
Rahime Abbasi Bonari 
Master of Private Law, Bushehr Institute of Higher Education, 
Bushehr, Iran (Corresponding Author)  

قواعد فقهی کارا در مسئولیت اتالف عمر 
  اشخاص

 
 

  حمید سلیمانی
، بوشهر، دانش استان بوشهر یانرهجو عالی آموزشه مؤسس، گروه حقوق یاراستاد
  ایران

h.soleymani@mail.um.ac.ir 
https://orcid.org/0000-0002-8916-4946 

  
  رحیمه عباسی بناري

دانش استان  یانرهجو عالی آموزشه مؤسس، حقوق خصوصی ارشد کارشناس
  )نویسنده مسئول( ایران، بوشهر، بوشهر

rahime.abasi@gmail.com 

Received: 2022/01/29 -Review
: 2022/05/19 -A

ccepted: 2022/06/11 

Abstract  
Human life is a fundamental and precious 
asset that, if used properly, can bring 
happiness to people in the future. Loss of 
life by others is one of the most important 
and fundamental issues that exist in 
today’s societies where the issue of 
responsibility and compensation for its 
loss is discussed. So, the fundamental 
question is, is the loss is of human life 
guaranteed by others? In other words, is 
the issue of life applicable or not? Since 
the main legal issues that are not explicitly 
stated or ambiguous in the law are based 
on jurisprudential rules, the present article 
uses a descriptive-analytical study method 
with the aim of examining the 
jurisprudential rules that can be 
guaranteed and 
compensated.compensation for loss of life 
of others, have a proper basis, has been 
written.according to studies, 
jurisprudential rules such as harmlessness, 
waste, justice and maintaining the system 
in the responsibility and compensation for 
loss of life of people have an important 
role that can be based on these people, 
people who waste the lives of others, 
responsible for compensation. 
Keywords: Guarantee, Loss of Life, 
Damages, Jurisprudential Rules.  

  چکیده
 اساسی و گران بها به شمار هیاز سرماعمر انسانی 

 تواند یم، بهره صحیح از آن در صورتکه رود  می
ی را به همراه بخش سعادت ندهیآدر  ي اشخاصبرا

از جمله مسائل ، اتالف عمر توسط غیر. داشته باشد
مهم و اساسی است که امروزه در جوامع وجود دارد 

مورد ، که موضوع مسئولیت و جبران زیان وارده آن
سوال اساسی آن است  ؛ بنابراینبحث و بررسی است

؟ داراي ضمان است، ف عمر انسانی توسط غیرکه اتال
آیا جبران خسارت اتالف عمر ، به عبارت دیگر

 ازآنجاکه؟ ریشه یابی استقابل  قواعد فقهی براساس
عمده مسائل حقوقی که در قانون به صورت صریح 

قواعد فقهی راه  براساس، بیان نشده یا داراي ابهام بوده
ز روش مطالعه نوشتار حاضر با استفاده ا. گشا است
 تحلیلی و با هدف بررسی قواعد فقهی کهـ  توصیفی

، توانند در ضمان و جبران خسارت اتالف عمر غیر می
به رشته تحریر در آمده ، مبناي مناسبی داشته باشند

فقهی  قواعد، طبق بررسی و مطالعات انجام یافته. است
و حفظ نظام در  عدالت، اتالف، الضررچون قاعده 
جبران خسارت اتالف عمر اشخاص نقش مسئولیت و 

، توان با استناد به این قواعد می مهمی دارند که
، اشخاصی را که باعث هدر رفت عمر غیر شوند

  .مسئول جبران خسارات دانست
، خسارت، اتالف عمر، ضمان: واژگان کلیدي

  . قواعد فقهی
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  مقدمه
 يزیوقت ظرف هر عمل و تالش و هر چ رایز، دارد وقت اوست یکه انسان در زندگ يزیچ نیارزشمندتر

 یکه در آن زندگاي  جامعه يافراد و هم برا يوقت هم برا ؛ بنابراینآورد می است که انسان به دست
از آن جا  وقترزش ا. دهد یم لیما را تشک اتیح رازهیکه در واقع ش؛ است یقیحقاي  هیسرما کنند می

و در  1) آیه اول سوره عصر( را به نام العصر فرو فرستادهاي  سوره میکه خداوند در قرآن کر شود یدانسته م
و  3سوره فاطر 37آیه  2، سوره مومنون 78آیه ( کرده است ادموارد مختلف قرآن به ارزش وقت و فرصت ی

، ق1403، مجلسی(اند  نموده تأکیدوقت و فرصت  روایات به ارزش عمر و طور همین). 4سوره زمر 56آیه 
 دیفکر که با نیا. کرد يریجلوگ ندهیآشدن  از هدر رفتن گذشته عبرت گرفت و از تباه دیبا) 116 ، 75 ج

                                                      
. سوگند -1 رِ ص ع الْ باطل بر حق غلبه[ عصر به و[ 

2- وهي و شَأَ الَّذ ار السمع لَکم أَنْ ص الْأَب ةَ ودالْأَفْئ یلًا وا قَلشْکرُونَ و اوست م  پدیـد  دل و چشـم  و گـوش  شـما  بـراي  که کس آن تَ
 سپاسگزارید.  اندك چه آورد

3- م هرِخُونَ و رِجنَا ربنَا فیها یصطَ خْ عملْ أَ الحا نَ ي غَیرَ ص لُ کنَّا الَّذمع م نَ لَ أَو کم رْ مع کرُ  ما نُ نْ  فیـه  یتَـذَ کرَ  مـ کم  تَـذَ اء جـ یرُ  و ذ  النـَّ
المینَ فَما فَذُوقُوا صیرٍ منْ للظَّ  کـار  میکـردیم  آنچـه  از غیـر  تـا  بیـاور  بیـرون  را ما پروردگارا آورند  بر می فریاد آنجا در و آنان نَ
 بـراي ] آیـا [ و گرفـت  مـی  عبرت گیرد عبرت آن در باید که کس هر که ندادیم دراز عمر] قدر آن[ را شما مگر کنیم شایسته
 نیست.   یاوري ستمگران براي که بچشید پس نیامد هشداردهنده شما

نْ -4 قُولَ أَ فْس تَ رَتَا یا نَ س ی ح ت ما علَ رَّطْ ی فَ نْبِ فج إِنْ اللَّهو ت . تا لَمنَ کنْ رِینَ اخآنچـه  بـر  دریغـا  بگوید کسی] مبادا[ آنکه الس 
 بودم.   ریشخندکنندگان از من تردید بی ورزیدم کوتاهی خدا حضور در
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 اکنون همخوا می: کرد شهیاند گونه این دیدر عوض با. مخرب است شهیاند کیکردم  می قبل شروعها  سال
  ).50، 2008، شوارتز( است نیپس از ا منهاي  سال نیبهتر، شروع کنم
 درستی بهرا ها  یژگیو نیدارد و بر ما واجب است که اهایی  یژگیو و صیخصا يسر کی وقت

قدر وقت  یانسان زمان. میبا وقت و زمان برخورد کنها  یژگیو نیو در پرتو ا میباشها  آن و متوجه میابیدر
آن هنگام که در  ایرسد  می که اجلش فرااي  و لحظه ندارد مانند ساعات یداند که بدان دسترس می را

آن است که  شیانسان مسلمان در برابر وقت خو فهیوظین تر مهمو  نیاول. دهند می اعمال را يآخرت جزا
مال دوباره به  رایز، از مال از وقت مراقبت کرد شتریب دیبا، آن را حفظ کرده و مراقب و مواظب آن باشد

 یکه به سود سعادت خود و رشد و ترق يآن را در موارد دیبا. ازگشت نداردوقت ب یول دیآ می دست
را  شیوقت خوانسان که  ستو سزاوار ا ستهیشا. ردیآن باشد صرف کند و از آن بهره گ يادو م یروح

چنان مهم و  آن کین يوقت در انجام کارهاکردن  يسپرزیرا  سازد پر ریو افعال خ کوین يبا کردارها
  .دیریو سبقت بگ یشیپ گرانیامور بر د نیکه خداوند در قرآن به او دستور داده در انجام ا ارزشمند است

شود از  می شامل یرا در مورد آدم یمتفاوتهاي  ر مجموعهیه زکاست  يآزاد حق، از جمله حقوق
 ریتن تعب يآزاد عنوان ها به آن ازکه  ...اقامت و كتر، اقامت، وآمد رفتانسان در  يآزاد، يآزاد آنجمله 
مانند  يموارد، خواهد بود آور ضمانسلب شود مسلما  یرقانونیغ طور به ين آزادیحال اگر ا. شود می

از ، موارد براین عالوه. ل موارد استین قبیاز ا رادافشدن  ربوده، اخفا، حبس، یرقانونیغهاي  بازداشت
 يافراد) فیتوق( موقت افراد يما وجود دارد سلب آزاد یاجتماع یه در زندگک يگریق بارز دیمصاد
 یهم طوالن ين است در مواردکه ممک یبرند و پس از مدت می متهم در بازداشت به سر عنوان بهه کاست 

ه با کن است یااست  تیه حائز اهمک یمسئله مهمهایی  ن فرضیدر چن. وندباشد از اتهام تبرئه و آزاد ش
صورت  ه استفاده آزادانه از عمر درکن گونه یبد، شود می ز تلفیعمر انسان ن، یتن از آدم يسلب آزاد
 دازهبه همان ان، شود می تن يه از او سلب آزادکاي  جه به اندازهیدر نت. شود می تن از او گرفته يسلب آزاد

 نضماچه قواعد فقهی کارا در ، را تلف کند شخصی عمر یاگر کس ؛ بنابراینشود می ز از عمر او تلفین
و مغازه اش  ی شودزندان، است يدرآمد يدارا یکاسباینکه  فرضا ب، بارت دیگربه ع؟ شخص وجود دارد

تواند ضمان  می مبانی فقهی، ي عمر هدر رفته ایشانبرا ایآ معلوم گردد که خطاکار نبوده آنگاه شود لیتعط
ه این تحلیلی بـ  در این مقاله با روش توصیفی؟ شخص را اثبات کند و آنگاه مطالبه جبران خسارات نماید

همه . عدالت و حفظ نظام پرداخته شده است، اتالف، قاعده الضررموضوع با عنایت به قواعد فقهی چون 
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تواند  می و بر این اساس ارزش است يدارا و عرض او اموال، جان، جسمآن است که  قواعد نشانگر نیا
  .ادله محکمی در مسئولیت و جبران زیان اتالف عمر غیر باشد

  مفاهیم - 1
  عمر یا وقت - 1- 1

وقت همان عمر انسان است . شوند می یکه در ظرف عمر طهایی  و لحظهها  هیثان یعنی وقتدر اصطالح 
 یعنی، ظاهر و باطن استفاده شود یرشد و ترق ياز آن برااینکه  مشروط بر، ستیباالتر از آن ناي  هیکه سرما

 نیبر هم. است یبخت رهیشر و ت لهیو وس هیارمسبلکه  ستین هیسرماتنها  نهوگرنه ، گردد یوقت نردبان ترق
عمر طوالنی تا هنگامی که عمرم «: کند می خود به خداوند عرض ياز دعا يدر فراز (ع)اساس امام سجاد

جانم را قبل از ، و هرگاه عمرم چراگاه شیطان گردد در راه اطاعت تو صرف شود به من عطا کن
مرا  ایخدا«: آورده است (ع)امام گریو در فراز د) 20 يعاد، صحیفه سجادیه( 5».عذابت بگیرگرفتن  پیشی

کن و در روزگار فرصت و فراغت به  داریو ب اریخودت هوش ادی يبرا، يخبر بی غفلت وهاي  در وقت
  ).20 دعاي، صحیفه سجادیه( 6».بگمار یعبادت و بندگ

  مال - 1- 2
متر مورد توجه و کل ین دلیماست و به ه یو مفهوم روشن یمعن يه داراکمال جمع آن اموال است 

). 238، 1ج، ق1415، یطبرس( اند آن را معلوم و واضح دانسته يمعنا یبعض. ف قرار گرفته استیتوص
ل و رغبت باشد و یاست که طبعا مورد م یمال عبارت از ملک«: سدینو یمدر مورد واژه مال  ییعالمه طباطبا

). 52، 2ج، ق1404، ییطباطبا( ».ل استیبه آن ماها  لداینکه  به مناسبت، میل گرفته شده ازاصالً ا یگو
؛ ا منافعیقسم دوم عوارض ؛ ان و جواهریقسم اول اع: م کرده استیمال را به سه قسم تقس يمحقق بجنورد

 یکه حوائج و امور زندگ ییزهایتمام چ، شانین ایهمچن. یر اوراق و اسناد مالینظ يقسم سوم اموال اعتبار
مال شمرده  عنوان بهرا ، ردیل آن امور قرار گیله تحصیوس تواند یما یشود  می برطرفله آن یانسان به وس

ن لغت مفهوم یا، مال يمعنا یبا توجه به روشن ؛ بنابراین)30، 2ج، ق1419، يبجنورد يموسو( است
را داشته و ارزشی که جنبه مالی  یمثل اسناد مال يا از نوع مال اعتباریا منفعت و ین یدارد و تمام ع یعیوس

                                                      
ی طاو  -5 مرِي بِذلَةً فی ماکانَ ع رن معلَیک ی ا ضن عاً للشَّیطانِ فاقبِ رتَ مرِي مذا کانَ عفَا ، کتع . 

یو  -6 لنعم فلَِة، و استَ وقات الغَ ی اَ ف کرِك ذهِنی لهلَةِ نبامِ المی ی اَ ف کتبِطاع  .  
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در مورد اتالف عمر و وقت انسانی که فوت شده و براي شخص داراي منفعت بوده . گیرد دربرمیرا ، باشد
شود و  می مال قلمداد عنوان بهو فرصتی از شخص هدر رفته است باید گفت این وقت داراي ارزش بوده و 

  .قواعد فقهی داراي ضمان است براساساتالف آن 

  در مسئولیت اتالف عمر افرادتحلیل قواعد فقهی  - 2
قواعد ، توان در مسئولیت و جبران خسارت اتالف عمر افراد به آن اشاره کرد می قواعد فقهی کارا که

  .عدالت و حفظ نظام است، اتالف، الضرر

  و الضرارقاعده الضرر  - 2- 1
. ضرر و الضرار استقاعده ال، تواند در تحلیل مسئله مورد بررسی قرار گیرد می از جمله قواعد اساسی که

، شود می تر ابواب فقه مانند عبادات و معامالت به آن استنادشیکه در ب یقواعد فقه نیاز مشهورتر یکی
  .ودش می محسوب یاز مسائل فقه ياریقاعده الضرر است که مستند بس

، آیاتاز جمله این : اند ردهکه استناد یقاعد الضرر به چند آ كدر مورد مدر: اتیآ: قاعده كمدار
له مردان را از رجوع در عده ین وسیبد. است یمربوط به عده زنان در طالق رجع 7سوره بقره 231آیه 

 8سوره بقره 233در آیه ، آیه دیگر. دیفرما یم ینه، داشته باشند یل و رغبت به ادامه زندگیه مکبدون آن 
ات یدر خصوص قاعده الضرر روا: اتیروا. قرار داده است یان رساندن به فرزند را مورد نهیهم ضرر و ز

ه هرچند همه ک ین معنیبه ا. اند درآمده یه از فرط تعدد به صورت تواتر اجمالکوارد شده  يادیار زیبس
ن ین ایتر یاساس). 133، 1383، محقق داماد( دارند يمضمون واحد یول، ستندیمعنا ن یکات به یروا
تو مرد «: دیفرما یث میدر قسمت آخر حد (ص)رسول خداکه  است ت ثمره بن جندبیروا، اتیروا

را مورد  مؤمنان نسبت به یت ضرر و زین روایدر ا» 9.د ضرر بزندینبا یسک مؤمنو به  یهست يا ضررزننده
  ).294، 5 ج، 1367، ینیکل( دهد یقرار م ینه

، ق1416، یحیطر( اند ردهکضدنفع معنا  يضرر را به معنا یبعض ياز لحاظ لغو: ضرر و ضرار يمعنا
که  ش نقص و خسران استیه معناکه ضرر اسم مصدر است کاند  ف ضرر گفتهیاز تعر یبعض). 15، 3ج

                                                      
سکوهنَّ -7 اتُم لَ اراً و واْ و هیچ ضرَ تَدع  .  ندارید نگاه اها ر کردن، آن تعدي و رساندن زیان خاطر به گاه لتَ

8- ار الده لَاتُضَ ا ولَده بو لَا و لُود وم لَده. نه لَّه پدر دارد، ونه را کودك به زدن ضرر حق مادر بو . 

جلٌ آنک -9 ر ضارال و م رار ال و ضرر مؤمن.  علی ض 
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اند ضرر در مقابل نفع است و آن شامل  گفته یبعض). 244، ق1417، يمصطفو(است  ادتیضدمنفعت و ز
ضرر است  يلمه ضرار به معناکه کو اظهر آن است است  ا در عضویا در مال یا در عرض ینقص در نفس 

). 381، ه االصولیفاک، یخراسان( ضرر است يلمه ضرار به معناکلذا . است تأکید يبه معنااینجا  و در
ن یبنابرا؛ ه مفاعله از دو طرف استکن صورت یاند ضرار مصدر باب مفاعله است و در ا هم گفته یبعض
، يموسوي بجنورد( ته ضرر رساندن بر خود اسکدر مقابل ضرر  است. ریش ضرر رساندن به غیمعنا

  ).214، 1ج، ق1419
 براساستوان  می ایه آکن است یمهم و به بحث ما مربوط است ااینجا  آنچه در: مفاد قاعده الضرر

مفاد جمله الضرر و الضرار  در این باره باید؟ اتالف عمر غیر را اثبات کرد یا خیرت یولئمس، قاعده الضرر
  :ن نظریه است بیان شودکه فقها اظهارنظر نموده و داراي چندی

ور به کمذ ۀدر جمل» ال«است که  يخ انصاریدگاه شید، این نظریه - حکم یه نفینظر: دیدگاه اول
ن یور اکجمله مذ يمعنا ؛ بنابراینر استیدر تقد» مکح« لمهک یول، ار رفته استکبه ، جنس ینف يمعنا

م کهرجا حپس . گان شودان بندیزضرر و ه موجب کدر شرع وضع نشده است  یمکچ حیه هکاست 
 ردک یتوان آن را نف می تین روایبا استناد به ا، یا وضعیباشد  یفیلکم تکخواه ح، باشد يضرر

  ).244، ق1417، يمصطفو(
 ینفاست که  یآخوند خراسان دیدگاه، این نظریه - موضوع یحکم به لسان نف یه نفینظر: دیدگاه دوم

برداشته  يم ضررکح، موضوع ینف طریق از، یعنیت موضوع اس یبه لسان نف، ث الضرریم در حدکح
، یآخوند خراسان( ماند نمی یباق يم ضررکح ياجرا يبرا دیگر چیزي، موضوعشدن  شده و با برداشته

  ).267، ق1409
است که  یو فاضل تون ینراقمرحوم دگاه ید، این نظریه - ر متداركیضرر و غ یه نفینظر: سومدیدگاه 

، ق1408، ینراق( است غیرمتدارك موجود فی الشریعهضرر  يت و الضرر به معناه اسیناف، در جمله »ال«
ملزم به جبران آن  یول، ضرر وارد آورد يگریبه د یسکه کوجود ندارد  يدر نظر شارع مورد، یعنی). 18

  ).257، 1ج، ق1419، يبجنورد موسوي( ضرر است كه از وجوب تداریناک ین معنیا. نباشد
در  »ال« است که یعه اصفهانیخ الشریدگاه شید، این نظریه - یبر نه یه حمل نفینظر: چهارمدیدگاه 

خداوند مردم را از  ؛ بنابرایناستاستعمال شده ، يمجاز يدر معنا »ال«ن اساس یه بر اکه است یناه الي، قاعده
  ).25، بی تا، یاصفهان( ستین يگریراد ضرر به دیس مجاز در اکچیرده و هک یگران نهیجاد ضرر به دیا
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شان یاست که ا) ره( ینیدگاه امام خمید، این نظریه - یو سلطان یحکومت یه نهینظر: پنجمدیدگاه 
. است یو سلطان یحکومت ینه، معتقدند که مراد، در قاعده الضرر یاز نف ینه يرش معنایضمن پذ

بوده ، ان بودنشبه اعتبار مقام حاکم و سلط کردند مییی که صادر ها ینهاز امرها و  یبرخ (ص)امبریپ
ن است یمفاد قاعده الضرر ا، هین نظریا براساس است. یو سلطان یي حکومتها ینه، ها ینهن یلذا ا، است
یی را باز ها انیزو ضرر و  کند یمیی را صادر ها ینهاز  یبرخ، خود یبه اعتبار مقام حکومت (ص)امبریکه پ
د به یچ کس نباین معنا است که هیبه ا، اش یحکومتم به اعتبار مقا (ص)امبریپ ینه، گریر دیبه تعب. دارد یم
  ).115، 3ج، ق1410، ینیخم( ان برساندیگران ضرر وزید

 یله نفین وسیرا به ا يم ضررکمعتقد است شارع حکه  يخ انصارینظر ش، ورکمذهاي  دگاهین دیاز ب
گوناگون از آن استفاده دارد و فقها در موارد  يشتریطرفدار ب، انتأخرنظر مشهور م عنوان بهرده است ک
  ).188، 1ج، ق1419، يبجنورد موسوي(اند  ردهک

 ن صورت گفتهیق قاعده الضرر با مقوله مسئولیت اتالف عمر غیر بدیتطب يبرا: تطبیق قاعده
م به نظر یردکر کآن ذ يبرا یمختلف يدو عنوان ضرر از مفردات قاعده الضرر که معنا؛ اوالً: شود می
روشن است که منظور از ضرر در  ؛ بنابراینتالف عمر غیر با قاعده انطباق داردکه به وضوح ا رسد یم
. وارد شود يگریبه د يفرد هیکه از ناح یانیمطلق بوده و شامل هر نوع ضرر و ز طور بهضرر ، قاعده نیا

، شود، که مسلم و قطعی باشدبه اصطالح عمر انسان  ایموجب ورود ضرر به زمان و  یساگر کپس 
ي ها دگاهیدطرف با دقت در  یکاز ؛ اًیثان. جبران شود دیقاعده الضرر خسارت وارده با براساس

رمشروع یعت اسالم مذموم و غیضرر و زیان و خسارت در شرکه  مختلف در مورد مفاد قاعده الضرر
با اینکه  با توجه به دیگر ازسويشده است و  یان نفینظر مشهور ضرر و ز براساسه ک طور همان؛ است

مشمول قاعده  یه اتالف عمر غیر به روشنک دیآ یمتالف عمر غیر که داراي ارزش بوده لذا به دست ا
چ کس یه یکه در حکومت اسالم شود یمده یفهم) ره( ینیه امام خمینظر براساس؛ ثالثاً. شود یمواقع 
 یومت اسالمکد حیبا؛ و جامعه باشد ینظام اسالم يضرر بزند و در واقع هر جا ضرر برا يگرید به دینبا

اتالف عمر غیر چه در سطح عادي و چه در سطح باال که  ؛ بنابراینندکبا آن مقابله کند و ضرر را دفع 
با توجه به فلسفه جعل قاعده الضرر که . گیرد باید جبران خسارت شود می توسط مراجع دولتی صورت

قاعده الضرر داراي  براساسی عمر و وقت انساندادن  لذا هدراست  از ضرر در جامعه يریجهت جلوگ
  .مسئولیت است و باید جبران خسارت شود
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  قاعده اتالف - 2- 2
قاعده اتالف . قاعده اتالف است، تواند در تحلیل مسئله مورد بررسی قرار گیرد می از قواعد دیگري که

اجماع و  ،اتیروا، قاعده شامل کتاب نیا مستندات. عنوان آن در فقه از عناوین ضمان بدون تقصیر است
 این دلیل را» 10ضامن است، را تلف کند يگریهر کس مال د«دلیل اساسی آن  جملهاز . عقال است يبنا
 یول، شود نمی دهید یثیعبارت در کتب حد نیهرچند ااند.  کرده یتلق (ع)منقول از معصوم ثیحد کی

 يدیآن تردبودن  ثیحد ربرخوردار است و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته که د یاز چنان شهرت
این  براساس. جمله وجود دارد نیاز مضمون ا یحاک یکلمات زین گرینصوص د ياریماند و در بس نمی یباق

؛ شود و هم اتالف بدون تقصیر و از روي جهل و غفلت می مورد اتالف هم اتالف از روي تقصیر را شامل
ه عنصر عمد و قصد دخالت وج هیچ به، ضمانآمدن نوع  دیدر پد، این دلیلاطالقات  براساس بنابراین
ضامن و ملزم به جبران خسارت ، شده يگریموجب تلف مال د شیکه با عمل خو یشخص رو ازاین. ندارد

الزم . باشد ادهداي  جهینت نیعملش چن، بدون قصد ایکرده باشد  نیعالماً چناینکه  اعم از، وارده شده است
از  کی چیکه در ه ستیمعنا ن نیآمدن ضمان بد دیمد در پدعدم دخالت عنصر قصد و ع به ذکر است

گمان احراز انتساب عمل  بی بلکه، ستیکه مجوز انتساب و استناد تلف به فاعل باشد الزم ن یعمل، مراحل
در تحقق اتالف آنچه مهم است این است که بتوان انتساب فعل موجب  ؛ بنابرایناست يضرور فاعلبه 

اتالف مانع ایجاد مسئولیت و ضمان نیست و علم و بودن  غیرعمدي. ابت کردضرر و زیان را به شخص ث
اتالف در مسائل مختلف اعم از . دهد نیز شرط تحقق اتالف نیست می جهل متلف در عملی که انجام

  ).533، ق1404، ییطباطبا( استناد استقابل  جسم و جان افراد کاربرد دارد و، اموال
صورت  مال است و در، اشخاص ثابت کرد که عمر دیقاعده ابتدا با نیه ااستناد ب يبرا - تطبیق قاعده

که در تعریف مال و عمر  طور همان. شود می نقص در آن مشمول قاعده اتالف هرگونهتحقق  ایتلف آن و 
 او تمام يکه فرصت خداداد یاست که از زمان تولد فرد تا زمان یقیها و دقا همه لحظه، عمربیان شد 

و ظرف انجام تمام  ردیگ می شکلها  آن عمر افراد و سنها  وستنیپ نیا جهیدر نت. وندندیپ می مه به، شود می
هستند  یکه جزء اوقاتغیره  و لیتحص، و به دست آوردن درآمدکردن  ظرف کار. شود ها می اعمال انسان

ها  تیتمام فعال يابر یاصل هیاست که سرماو عمر انسانی وقت  نیا. ارزش هستند يدارا يهر فرد يکه برا
مال ها  انسان يرویاست که ن گونه اینپس . شود نمی از انسان صادر یعمل چیست و اگر وقت نباشد ها

                                                      
 ضامن له فهو الغیر مال اتلف من -10
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داند که  می یو عرف ییعقال یمفهوم مفهوم مال را) ره( که امام خمینی طور همان. شود می محسوب
. دندان می ارزش يافراد را داراهر لحظه از عمر  هگرفت عرف عقالء امروز جهینت توان می آن براساس

سبب  زیکند و مطابق با منفعت متصور از هر چ می نییعرف است که قلمرو قاعده اتالف را تع نیا عالوه به
؛ )67، 1391، سادات میري( کند می صاحب آن محسوب يعرف آن را تلف و افساد برا، سلطه و آثار آن

قاعده اتالف داراي مسئولیت  براساسانتساب به غیر باشد قابل  عمر و وقت انسانی کهدادن  هدر بنابراین
  .است و باید جبران خسارت شود

  قاعده عدالت - 2- 3
در مورد عدالت  يمطهر دیشه. قاعده عدالت است، از جمله قواعد دیگري که در مسئله حائز اهمیت است

عدالت در . شود می ن منطبقبر آ يزیچه چ دید دیاسالم است که باهاي  اسیاصل عدالت از مق«: آورده اند
بلکه آنچه عدل ، گفت عدل است نیاست که آنچه د نینه ا. سلسله احکام است نه در سلسله معلوالت

اسالم  نیددر  یاز قواعد مهم بلکه از اصول اساس این قاعده). 48، 1389، مطهري( ».دیگو می نیاست د
و ) 15سوره شوري آیه ؛ 25حدید آیه  سوره؛ 26سوره ص آیه ؛ 90سوره نحل آیه ( قرآنکه در  است
  ).1، 1ج، 1366، آمدي( شده است تأکیدآن بر  اتیروا

عمر انسان داراي ارزش است و در جایی که براي ایشان داراي منفعت بوده و فرصتی  -تطبیق قاعده
کند که به وقت و عمر انسان احترام گذاشت و چنین اتالفی  می از ایشان فوت شده است عدالت حکم

شود و بر این اساس شخص داراي مسئولیت بوده و باید جبران  می قلمداد عادالنهریغ يکار به منزله
  .ضرر و زیان کند

  قاعده حفظ نظام جامعه - 2- 4
استناد است قاعده حفظ نظام اجتماعی قابل  از قواعد فقهی دیگري که در مسئولیت عمر و زمان انسان

ن یبه ا (ع)از جمله استدالل امام صادق. ارع مقدس بوده استاین قاعده مورد توجه و استناد ش. است
را در  یا اگر من مالیپرسد که آ می (ع)از امام صادق يفرد. است» دی«قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده 

. بله: در جواب فرمودند (ع)امام؟ توانم شهادت دهم که مال متعلق به اوست می، دمید یدست شخص
؛ دهم که مال متعلق به اوست نمی شهادت یول، که مال در دست اوستدهم  می شهادت: فرد گفت

؟ د آن مال از او مجاز استیا خریآ: دندیاز او پرس (ع)امام. باشد يگریچون که ممکن است متعلق به د
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د آن یچگونه خر، باشد يگرید آن مال متعلق به دیشا: فرمودند (ع)امام. بله: شخص در پاسخ گفت
 خود سوگند ين ادعایکه متعلق به من است و بر ا ییگو می وشود  می و ملک توتو مجاز بوده  يبرا
قبالً مالک ، ين مال شدیق او مالک ایکه تو از طر يکه فرد ییست بگویز نیجا که درحالی، يخور می

، ح نباشدیار دارد صحیکه آن را در اخت یاگر انتساب مال به کس: فرمودد (ع)سپس امام؟ آن بوده است
ث به ین حدیا). 215، 7ج، بی تا، یحر عامل( مسلمانان شکل نخواهد گرفت يبرا يو دادوستدبازار 
  .دارد تأکیدبه قائده حفظ نظام  یروشن

ن باره یداند و در ا یومت مکل حکین را فلسفه تشیاز فقها حفظ نظام و مصالح مسلم یبعض
ت مسلمانان است انجام دهد و ه بر صالح و مصلحکرا  يتواند امر یسد سرپرست مسلمانان مینو یم
ه حفظ نظام از کد یگو یم در ادامه. در حفظ نظام و مصلحت جامعه نقش داردآنچه  هر طورکلی به

ص ، 2ج ، عیالب، اهللا روح، ینیخم( ن از امور مبغوضه استید است و اختالل امور مسلمکواجبات مؤ
. دانند یاز اختالل نظام م يریرا مستند به جلوگ یوجوب نصب قاض، مرحوم صاحب جواهر). 461
ه کشود  یده میفهم، ه از ظاهر قرآنکهان بلیاز اخبار و سخنان فق«: سدینو ین در مورد مصلحت میهمچن

آنچه از  یعنیمردم است  يو اخرو يویدن يمصالح و سودها ير آن برایهمه دادوستدها و معامالت و غ
به  ؛ بنابراین)404، 23ج، 1981، ینجف( ».ستع شده ایتشر، شود یده میمصلحت و سود نام، نظر عرف
ه ک يزیهر چ کبدون ش. ثابت و مسلم استاي  قاعده یه حفظ نظام و مصالح عمومکد یآ یدست م

د جهت حفظ نظام و مصالح جامعه با آن یبا یومت اسالمکح، مخالف نظام و مصالح جامعه باشد
  .ند و وضع مقرراتی نمایدکبرخورد و مقابله 
داراي ها  آن وقت افراد و یا حبس نمودنکردن  این قاعده باید گفت اگر اتالف براساس - هتطبیق قاعد

ها  آن احترامی به زمان افراد کند و اقدام به حبس نمودن بی راحتی بهتواند  می مسئولیت نباشد هرکسی
ن بررسی و رویه بدو هاي بی خصوصا در مورد مخالفان خود نماید و یا در محاکم قضایی بازداشت و حبس

 ومرج هرجتجاوز و ، شود که جامعه اسالمی به ظلم می کارشناسی و تحقیق شود که بر این اساس باعث
و  یاز اختالل و حفظ نظم بیشتر مصالح اجتماع يریه به منظور جلوگکالزم است  ؛ بنابراینکشیده شود

ف وقت دیگران نشوند و افراد جامعه به زمان دیگران ارزش قائل باشند و موجب اتال، محاکم قضایی
رویه انجام نشود و در جایی که اتالف  بی در محاکم قضایی با دقت صورت گیرد وها  و حبسها  بازداشت

  ).83، 1386، عابدینی( بایست جبران خسارت شود می وقت افراد جامعه و محبوسین صورت پذیرفته است
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  نتیجه
  :استنتاج استقابل  قرار گرفت موارد ذیل حلیلوت تجزیهاز مطالبی که در این مقاله مورد بررسی و 

از انسان  یعمل چینباشد ه این عمر و وقتو اگر  اوستهاي  تیتمام فعال يبرا یاصل هیسرماعمر انسان  - 
؛ شود می ضرر و زیان حاصل، و در جایی که منفعتی و یا فرصتی از شخص سلب شده باشد شود نمی صادر
داراي چراکه شود  می و گسترده است شامل عمر انسانی هم یعیکه مفهوم وسبا توجه به مفهوم مال  بنابراین

وارده را  انیهر نوع ضرر و زقلمرو آن مطلق بوده و  طور بهضرر ، در قاعده الضرر - . ارزش و اعتبار مالی است
گیرد و با  می مسلم و قطعی باشد در قلمرو ضرر و قاعده الضرر قرار یعمر انسانپس اگر اتالف . گیرد دربرمی

از ضرر و زیان اشخاص وضع شده است لذا افرادي  يریتوجه به فلسفه جعل قاعده الضرر که در جهت جلوگ
شوند و باید  می مسئول شناخته، عمر و وقت انسانی شوند که این اتالف قطعی و مسلم باشددادن  که باعث هدر

 عمر و وقت انسانیدادن  اعده اتالف اگر هدرق براساسمال است و  عنوان بهعمر انسان  - . جبران خسارت کنند
الزم به ذکر است که این . شخص متلف داراي ضمان است و باید جبران خسارت شود، انتساب به غیر باشدقابل 

 اتالف نمودن عمر انسانی به منزله، قاعده عدالت براساس - . انتساب به شخص متلف باشدقابل  اتالف قطعی و
اگر  - . شود و بر این اساس شخص داراي مسئولیت بوده و باید جبران زیان نماید می قلمداد عادالنهریغ يکار

 به زمان افراد راحتی بهتواند  می داراي مسئولیت نباشد هرکسیها  آن وقت افراد و یا حبس نمودنکردن  اتالف
شود جامعه اسالمی به  یم نماید که همین باعثها  آن رویه اقدام به حبس و بازداشت نمودن بی احترامی کند و بی
 یاز اختالل و حفظ نظم بیشتر مصالح اجتماع يریبه منظور جلوگ ؛ بنابراینکشیده شود ومرج هرجتجاوز و ، ظلم

الزم است اتالف وقت و عمر انسانی داراي مسئولیت باشد و ضرر و زیان ناشی از آن به ، و محاکم قضایی
  .صورت دقیق تعیین و جبران شود

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینعارض منافع در ات

  منابع
  قرآن کریمـ 
  هیسجاد فهیصحـ 
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