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مبانی فقهی مسئولیت ناشی از فوت فرصت


اکبر ذاکریان  ،سید محمد مرتضوی لنگرودی ،مهدی ملکوتیخواه
(تاریخ دریافت1935/07/15 :؛ تاریخ پذیرش)1935/03/00 :

چکیده
تفویت فرصت را میتوان عبارتی ناآشنا برای حقوق داخلی نامید ،عبارتی که چند سالی است قدری راجع به آن صحبت و پژووش شژد
است ،لکن با اقبال چندانی در تدوین قوانین شمرا نبود است .چه تفویت فرصت را ایجاد مانع در راستای برخورداری فرد از یک موقعیت
خاص ،بدانیم چه آنرا مانعی جهت اجتناب از ورود ضرر به اشخاص ،ماشیت آنچه سوخت شد یک چیز است و قطعاً برای یک سیسژتم
حقوقی کامل تفویت چنین فرصتشایی قابل اغماض نمیباشد ،لکن با بررسی دقیق فقهی میتوان مواردی را مشاشد نمود که فقها شژر
چند نه به صراحت ،لکن بهگونهای متعرض بحث تفویت فرصت گردید اند و آن را نوعی ضرر تلقی نمود انژد .بنژابراین مژیتژوان مبژانی
تقنین در راستای مسئولیت تفویت فرصت در فقه را مشاشد نمود و در این راستا گام برداشت.

کلیدواژگان
تفویت فرصت ،تفویت منفعت ،ضرر ،عدمالنفع.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
رایانامهZakerian.law@gmail.com :

 استادیار ،گروه حقوق خصوصی ،واحد میمه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،واحد میمه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
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مقدمه
یکی از مباحث مهم مسوؤلیت مدنی مسئله جبران خسارت است .طبق یک

اصکح حقکومی مسکلم

هیچ ضرری نباید جبران نشده بامی بماند .برای جبران خسارت ،خواهکان دوکوا ابتکدا بایکد ا بکات
نماید که ضرری به او وارد شده و در مرحله بعد باید بتواند رابطه سببیت بین ضکرر وارده و ععکح
زیان بار را ا بات نماید ،اما موضوع زمانی دشوار میگردد که رابطه سببیت به طور مسلم و به شکیوه
شناخته شده همیشگی شکح نگرعته باشد ،به وبارت دیگر تقصیر خوانده بکیش از آنککه در ارتبکا
مستقیم با ورود ضرر باشد ،تسهیح کننده ورود آن است .این مشکح در عرض مسکئله ککه تفویکت
عرصت است ،نمایان می گردد .مشکح دیگر اینکه چون عرصت مربو به آینده اسکت ،نمکی تکوان
به طور حتم بیان داشت که در به مر رسیدن عرصت های از دست رعته اطمینکانی وجکود دارد یکا
خیر؟ این تردیدها باوث شده جبران ضررهای ناشی از عوت عرصت محح منامشکه و بحکث وامک
گردد و این سوال اساسی پیش آید که آیا اطالق ونوان ضکرر بکر مصکادیق عکوت عرصکت صکادق
است؟ آیا می توان از نظر عقهی برای کسی که باوث عوت عرصت دیگری شده مسوولیت در نظکر
گرعت و او را ضامن دانست؟ لذا در این نوشتار سعی بر آن است که پس از بررسی ملمروی ضرر
و انطباق آن بر عوت عرصت ،مبانی عقهی جبران اینگونه خسارات را بررسی نمود.
معنا و مفهوم فرصت
مومعیتهایی که در آن احتمال برخورداری از منفعت یا دع ضرر و خطری وجود دارد« ،عرصکت»
یا «شانس» گفته میشود .عرصتها همواره بر دو ونصر شانس (احتمکال) و مقصکود تکیکه دارنکد؛
احتمال رسیدن به مطلوب ،که برخی ولح آن ناشناخته ،و برخی شناخته  ،برخی در توان شخص و
برخی خارج از حیطه سلطه و امتدار او هستند رسکیدن بکه مقصکود را احتمکالی مکیکنکد و چنکین
مومعیتی را میتوان عرصت یا شانس نامید.
1. Chance
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تبیین فرصت در قالب مثال

در تمام اموری که در آینده رخ خواهد داد؛ مثح منفعتی که به عکرد برسکد یکا سکالم شکدن بیمکار و
معالجه شدن وی درجهای از احتمال نهفته است ،امکا هرگکع وکرر درآمکد آینکده شخصکی را ککه
مستخدم رسمی دولت است ،شانس و عرصت نمیداند ،یا به صرر این که بیماری معالجکه نشکده،
ورر آن را از دست دادن شانس معالجه نمیداند.
در مورد اول آن چه را که به مستخدم میرسید ،احتمال و شانس نیست بلکه منفعتی اسکت ککه
ورر آن را موجود می داند .اما در مورد دوم درست است که در تمام معالجات پعشککی درجکهای
از احتمال نهفته است ،اما ورر ودم بهبکود یکا وکدم معالجکه را از دسکت دادن شکانس و معالجکه
نمیداند ،بلکه بر اساس سیر طبیعی و موازین حاکم بکر ولکم پعشککی ،در برخکی مکوارد احتمکال
نرسیدن به معالجه آن چنان ضعیف است که نرسیدن به بهبود و مکداوا دللکت بکر انتسکاب آن بکه
پعش

دارد .لذا پعش

سبب ورود ضرر محسوب میشود.

اما گاه در برخی از موارد ،ناشناختههای مساله آن مدر زیاد یا خارج از کنترل پعش
ورر پعشکی حتی با روایت موازین ولمی و تالش پعش

اسکت ککه

مجرب و مکاهر ،رسکیدن بکه مکداوا را

شانس میداند که نمیتوان به هیچ طرر مضیه با عرض وموع خطا ،ظکن مکوی پیکدا ککرد .در ایکن
جاست که اگر پعش

مصور کرده باشد ،باید گفت شانس بیمار را در معالجه و بهبود از میان بکرده

است؛ اما در وین حال در عرض دوم نیع نگاه منصفانه به مضیه میتواند ایکن باشکد؛ بنکا بکه همکان
احتمال ضعیف بر مبنای اندیشه از دست دادن شانس ،باید خسارت پرداخت شود.
گرچه تفویت منفعت میتواند به ونوان ی

بحث کلی مورد توجه وامک شکود ،امکا در دنیکای

امروز حقوق ،از بین بردن مومعیتهای وملی مطرح است ،که تفویت عرصت از بحث برانگیعترین
مصادیق آن میباشد(.اسماویلی) 11/ 711 :
مفهوم از دست دادن فرصت

پس از شناخت عرصت باید به از دست دادن آن و وناصر دخیح در آن بپردازیم .گاهی شکخص در
مومعیتی مرار دارد که امکان تحصیح منفعتی در آینده را دارد ،یکا عرصکت دارد تکا از ومکوع زیکانی
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جلوگیری نماید .مثالً شخص امکان شرکت در ی

مسابقه را دارد و شرکت او در مسابقه عرصکتی

است که او میتواند برای تحصیح جایعه مسابقه از آن بهره ببرد.
گاهی شخصی که در معرض وموع زیانی مرار گرعته اسکت ،عرصکت دارد بکرای جلکوگیری از
وموع آن و یا دست کم جلوگیری از گسترش و توسعه آن امدام نماید .مکثالً عکردی ککه مبکتال بکه
بیماری شده است ،هنوز عرصت دارد برای معالجه و درمان آن امدام نماید و خکود را درمکان کنکد.
هر گاه تقصیر دیگری باوث شود که عرد این عرصکت را از دسکت بدهکد ،مسکئله «از دسکت دادن
عرصت» مطرح میشود .مثالً بیماری به پعش

مراجعه میکند و پعش

در ا ر تقصیر ،نوع بیمکاری

وی را به موم تشخیص نمیدهد و او را سالم معرعی میکند ،ولی بعداً کشف میشود ککه وی در
آن زمان مبتال به بیماری بوده است که اگر پعش

تقصیر نکرده بود ،مابح تشخیص بود و هرگاه در

آن زمان بیماری تشخیص داده میشد و تحت معالجه مرار میگرعت شانس درمان بیمکاری وجکود
داشت ولی اکنون چنین شانس و احتمالی از بین رعته است.
تفویت فرصت ،مفاهیم مشابه و تبیین موضوع
پس از شناخت کلیات اولیه در مباحث پیشین ابتدا با بیان وجوه اعتراق بین مفاهیم مشکابه از خلک
مبحث پیشگیری نموده ،سپس جایگاه موضوع پژوهش را در عقه بررسی مینماییم.
تمایز بین تفویت منفعت و تفویت فرصت

در تفاوت بین تفویت منفعت و تفویت عرصت می تکوان گفکت ککه در تفویکت منفعکت ،منفعکت
موجود یا در حکم موجود است و تشخیص این امر هم ،بسته به این که از نظر ورر مقتضی ایجاد
منفعت وجود دارد یا نه صورت میپذیرد .در صورتی که ورر مقتضی وجکود منفعکت را موجکود
بداند ،منفعت را موجود و تفویت آن را موجب ضمان میداند؛ البته در مورد منفعت آینکده همیشکه
مقداری احتمال در مورد وجود در آینده وجود دارد ،ولی این مقدار احتمال در دیدگاه وکرر مابکح
اغماض است و منفعت را در حکم موجود در آینده میداند و همین منفعت است که موضوع وقکد
اجاره وام میشود یا از بین بردن آن تحت ونوان تفویت منفعت موجب ضمان اسکت .در حالیککه
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عرصت کسب نتیجه ،نسبت به نتیجه ،امری احتمالی است که ممکن است گاه به تحصکیح منفعکت
بیانجامد یا نیانجامد .بنابراین می توان گفت دایره تفویت عرصت از دایره تفویت منفعت وسکی تکر
است و رابطه بین آنها وموم خصوص مطلق است.
تمایز مابین شانس محض و تفویت فرصت

بین شانس محض و تفویت عرصت نیع تفاوت وجود دارد ،هر چند احتمال در تحقق رکن اساسکی
و مشترک آن دو است ،ولی در تفویت عرصت بین مقصود و رسیدن به آن (مومعیتی که شخص در
آن مرار دارد) عاصله به عدری نیست که از آن تلقی وهم و گمان شود و نه آن مدر نعدی
ورر آن را ی

است که

منفعت موجود میداند .لذا در تصورات صکرر ،عاصکلهی بکین نتیجکهی نهکایی و

شخص آن مدر زیاد است که ورر آن را ی

آرزو و یا تصور میداند ،نه ی

شکانس رسکیدن بکه

امری( .امینی و ناطق نوری)01 / 731 /
مرج تشخیص این که آیا زیاندیده آن چه را از دست داده یک

آرزو و گمکان بکوده یکا یک

شانس و عرصت ،ورر است و ورر هم با توجه به موان رسیدن بکه نتیجکه و دوری یکا نعدیککی
شخص از آن ،تصمیم میگیرد.
نقش عنصر احتمال در از دست دادن فرصت

در اینجا آنچه به ونوان زیان و خسارت مطرح میباشد و در مابلیت جبران آن بحث است ،نفکس
همین «عرصت از دست رعته» است ،نه آن ضرر نهایی (مثالً عوت یا معلولیکت مکریض) ککه وامک
شده است و یا آن نف نهایی که احتمال تحصیح آن وجکود داشکته و بکا تقصکیر خوانکده غیرمابکح
تحصیح شده است ( .نوبخت )10 / 731 /
آنچه ماهیت و رکن اصلی «از دست دادن عرصت» را تشککیح مکیدهکد ،وجکود «احتمکال» در
تحقق آن است .یعنی به وامعیت پیوستن عرصت در آینده احتمالی است ،زیرا این طور نیسکت ککه
ی

عرصت و شانس همیشه محقکق شکود و بکه وامعیکت بپیونکدد وال آن را شکانس نمکی گفتنکد.

نمیتوان به طور مط گفت که اگر شخص در مسابقهای که در ا ر تقصیر خوانده از شکرکت در آن
محروم شده است شرکت میکرد ،حتماً برنده میشد و یا هر گاه بیمار تحت درمان مرار میگرعکت
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حتماً معالجه میشد ،بلکه عق احتمال آن وجود داشته است .ولی آنچه مسلم است ،این است ککه
چنین عرصتی از دست رعته است و تقصیر خوانده هم سبب از بین رعتن آن بوده است .با توجه به
مطالب عوق بین ضرر محتمح و از دست رعتن عرصت تفاوت است ،بنکابراین اگکر مومعیکت مکورد
نظر امری محتمح باشد باید از دست دادن آن را امری مسلم ملمداد و بدین لحکا خسکارات وارده
را جبران نمود پس در ضرر احتمالی در اصح وموع زیان تردید وجود دارد ولی در تفویت عرصکت
شخص کاری را انجام داده که اگر انجام نمی داد زیان دیده عرصت دستیابی به مناععی را پیکدا مکی
کرد که همین امر مقدار مسلم از ضرر وام شده است و ماضکی وظیفکه دارد میکعان ایکن ضکرر را
تعیین نماید( .السنهوری)268/ : 330 /
فروض از دست دادن فرصت

در مورد از دست دادن عرصت دو عرض وجود دارد و هنگام بحث از این موضوع ایکن دو عکرض
مطرح میشود .این دو عرض وبارتنداز:
الف) عرصت تحصیح منفعت
ب) عرصت اجتناب از ضرر
الف) فرصت تحصیل منفعت

گاهی این عرصت وجود دارد تا منفعتی در آینده برای اشخاص پدیکد آیکد ،لککن تقصکیر دیگکری
باوث میشود این عرصت از بین برود ،مانند عرصت برنده شدن ی
آوردن جککایعه یککا عرصککت شککرکت در یکک

شخص در مسابقه و به دست

آزمککون و مبککول شککدن در دانشککگاه یککا عرصککت

تجدیدنظرخواهی و نقض حککم بکدوی ککه در ا کر تقصکیر وکیکح و تک خیر در دادن دادخواسکت
تجدیدنظر نظرخواهی این عرصت از بین میرود ..هر چند این عرض تا حدودی شبیه «وکدمالنفک »
است و ممکن است با آن اشتباه شود ولی همانطور که در ادامه خواهد آمد  ،این دو دارای تفاوت
اساسی میباشند( .کاظمی؛ ) 3 / 721
ب) فرصت اجتناب از ضرر

در این عرض شخصی که در معرض تحمح ضرر مرار دارد ،عرصت دارد تا از وموع آن جلکوگیری
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نماید ولی تقصیر خوانده باوث از بین رعتن این عرصت میگردد .مورد بسکیار شکای ایکن عکرض،
زیانهای ناشی از خطای پعشکی است ،که در ا ر تقصیر پعش  ،بیمکار عرصکت معالجکه و شکانس
بهبودی را از دست میدهد(.نوبخت؛  )10 / 731در مقایسه بین این دو عرض باید گفکت ایکن دو
عرض شباهت زیادی به هم دارند ،زیرا میتوان گفت در نهایت بکه خواهکان ،نکووی زیکان رسکیده
است که مابح پیشگیری بوده است(به وبارتی عرصت جلوگیری از آن وجود داشته است).
به والوه آنچه در اینجا مورد بحث ماست ،نفس «عرصت از دست رعته» است ککه در هکر دو
عرض یکی است و در هر دو مورد این «عرصت» است که عوت شده است.
در حقوق عرانسه با وجود اینکه در مابح جبران بودن «عرصت از دست رعته» تقریباً اتفاق نظکر
وجود دارد و رویه مضایی هم آن را پذیرعته است ،ولی برخی از نویسندگان اذوکان داشکتهانکد ککه
پذیرش این نظریه و جبران این نوع خسارت ،در عرض دوم یعنی «عرصت اجتناب از ضرر» بسکیار
آسانتر و متداولتر است و در پذیرش آن بین حقوقدانان اختالر نظر کمتری وجود دارد(.به نقح
از :شادمان) 10/ 721 :
قیاس بین عدمالنفع و از دست دادن فرصت

بین دو مفهوم «از دست دادن عرصت» و «ودمالنف » تفاوت وجود دارد:
اوالً :همانطور که مبالً هم گفته شد ،در مورد «از دست دادن عرصت» دو عکرض مطکرح اسکت
گاهی متعلق عرصت ،تحصیح نف است و گاهی در رابطه با «اجتناب از ضرر» مطرح میباشد .پکس
از این جهت میتوان گفت که دایره شمول آن بیش از «ودمالنف » است.
ثانیاً :در مورد «ودمالنف » حصول منفعت در آینده مسلم است و تقصیر خوانده مکان ایجکاد آن
می گردد و تنها در این عرض است که «ودمالنف » مابح جبران است ،لذا گفته میشود که ودم نفک
مسلم ،مابح جبران میباشد .و در صورتی که حصول نف در آینده متحمکح باشکد ،از دسکت رعکتن
امکان تحصیح آن ،مابح جبران نیست( .امینی؛ پیشین )68 :زیرا یکی از شرای مابکح جبکران بکودن
ضرر و به وبارتی ایجاد مسئولیت ،این است که ضرر مسلم باشد ،هر چند این ضرر بالفعکح نباشکد
و مربو به آینده باشد( .نوبخت؛ پیشین ) 7 :ولکی در مکورد «از دسکت دادن عرصکت» در هکر دو
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عرض آن تحقق عرصت محتمح است و «احتمال» رکن اصلی آن است .به طور مط نمیتوان گفت
اگر تقصیر خوانده نبود ،نف حاصح میشد و یا از وموع ضرر جلوگیری میشد.
براین اساس در کشورهای پیشرعته در مابح جبران بودن خسکارت ناشکی از وکدمالنفک مسکلم،
اختالر نظر وجود ندارد در حالی که در مورد جبران خسارت ناشکی از «از دسکت دادن عرصکت»
اختالر نظر است و در برخی از نظامهای حقومی به تازگی مابلیت جبران آن پذیرعته شده و بحث
و گفتگو همچنان وجود دارد.
ثالثاً :تفاوت اصلی که بین آن دو مفهوم وجود دارد ،ایکن اسکت ککه در مکورد «از دسکت دادن
عرصت» ضرر بالفعح است ،ولی در مورد «ودمالنف » ضرر مربو به آینده است.
زیرا در مورد «عرصت» آنچه به ونوان ضرر مطرح مکیباشکد ،نفکس «از دسکت دادن عرصکت»
است و این بالفعح وجود دارد و غیر از آن نف نهایی است که مورد انتظار بوده و احتمال تحصکیح
آن در آینده وجود داشته است و نباید این دو را مخلو نمود .هر چند در ارزیابی میعان خسکارت،
نف نهایی و درجه احتمال حصول آن مدنظر مرار میگیرد .ولی در مورد ودمالنفک چکون تحصکیح
نف مربو به آینده است ،لذا آن را نووی ضرر آینده می دانند.
تبیین نظرات و مفاهیم مربوط به تفویت فرصت در فقه
سوالی که در اینجا مابح طرح میباشد این است که آیا از دیکدگاه عقهکی مکیتکوان از دسکت دادن
عرصت را ضرر دانست؟ که در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
مفهوم ضرر در فقه

مفهوم ضرر در عقه محدود به نوع خاصی از ضرر ،مانند ضرر شخصی یا ضکرر مکادی نمکیشکود،
بلکه به نظر برخی عقها ،ضرر شامح کلیه خسارتها و زیانهای وارد بر دیگری است ،ککه در ایکن
باره بیان شده است« :ضرر وبارت است از :هر نقصان در مال یا آبرو یا جان عکرد دیگکر»(.حسکین
روحان 731/0/ 1 7 :؛ مؤمن )08/ 1 0 ،همچنین مرحکوم خوانسکاری در تقریکرات درس عقکه و
اصول مینویسد« :ضرر ،وبارت است از عوت آن چه که انسان آن را داراست ،اوم از این که نفکس
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باشد یا ورض یا مال یا جوراح(.»...به نقح از :نقیبکی )81 / 726 :برخکی دیگکر بیکان داشکته انکد:
«بررس موارد استعمال واژههاى ضرر و ضرار در مناب اسالم نشان م دهد که «ضرر» شامح کلیه
خسارتها و زیانهاى وارده بر دیگرى است»( .محقق داماد ) 1 / / 116 :شهید صدر بکا توجکه
به ارتکاز ورعی از معنای ضرر آن را توسعه داده و شامح کلیه ضررهای وارده اوم از مالی جکانی و
ورضی دانسته است( .صدر 1 / 181 :؛ حسینی المراغی ؛  )713 / 8 / 1 1دسته دیگر در معنای
ضرر و ضرار بیان داشته اند :غالب استعمالت ضرر و مشتقات آن مال یا نفس است ،ول کاربرد
ضرار و مشتقاتش در تضییق ،اهمال ،حرج ،سخت و کلفت شکای و رایکا اسکت .پکس ضکرار بکه
معناى اخیر غلبه دارد( .سبحانی)61/8 / 1 0 :
بنابراین می توان گفت مفهوم ضرر دارای مصادیق گسترده است که مفهوم آن برگرعته از معنای
لغوی و ورعی آن است و تشخیص مفهوم و مصکادیق ضکرر از مکوارد مابکح بحکث و نیازمنکد بکه
نظریهی ورعی است( .بجنوردی )8 2/ / 1 3 :که در رابطکه بکا نقکش وکرر امکام خمینکی بیکان
میدارد :ورر در همه جا و همه زمانها معتبر است بنابراین در صورتی ککه وکرر در هکر زمکان و
مکان تحقق یابد و من و ردوی از جانب شارع در مورد آن نرسکیده باشکد حجکت اسکت ،در ایکن
صورت ورر مورد نظر مورد تایید شارع خواهد بود (به نقح از :عیض) 11/ 721 /
امکان اطالق عنوان ضرر بر تفویت فرصت در فقه

اگر دامنهی تعریف عقهی از ضرر هرگونه خسارتی را در بر بگیرد ،پس هر گاه ابکت شکود ککه از
دست رعتن عرصتی منتا به ورود خسارتی به عرد شده ،ولیالقاوده این ضرر بایستی مابکح جبکران
باشد .همچنین مفاد ماودهی لضرر نیع متضمن این معناست که احککام شکریعت اسکالم ک اوکم از
تکلیفی و وضعی ک چه در مرحلهی وض و چه در مرحلهی اجرا موجب ضکرر شخصکی و نکووی
برای اعراد نیستند و همچنین در رواب اجتماوی اعراد با یکدیگر نیع چنان چه وملی منجر به اضرار
عردی به دیگری گردد ،مورد امضای شارع مرار نمیگیرد .لذا به نظر میرسکد ککه شکارع بکا وضک
ماودهی لضرر به نفی حکم ضرری اکتفا میکند و مصکادیق ضکرر و موضکوع حککم را مشکخص
نمیکند و تعیین آن را به وهدهی ورر میگذارد .پس هر گکاه وکرر ،از دسکت رعکتن عرصکتی را
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ضرر بداند ،در مابح جبران بودن آن نباید تردید کرد .ضرر مابح جبران از سوی ورر مکیتوانکد در
مالب ضرر معنوی یا مادی ظاهر شود .در ارتبا با ضرر معنوی می توان به نمونه هکایی از آن چکه
در سابقه تاریخی وجود دارد اشاره نمود به ونوان نمونه زمانی که مکومی مکورد تعکرض خالکد بکن
ولید مرار گرعت پیامبر (ص) حضرت ولی (ع) را عرستاد تا دیه آنان را بپردازد حتی ووضکی را در
مبال ترسی که به کودکان و زنان در ا ر هجوم اسبها برآنها وارض شده بکود پرداختنکد (زمخشکری:
 / 761ج ) 28/7که در وام نووی جبران ضرر معنوی است.
بنابراین می توان گفت آنچه شارع بیان داشته این است که هکر گکاه ضکرری وامک شکود ،بایکد
جبران گردد و یا هر حکم ضرری نفی میشود ،اما این که موضوع ضرری چیست ،در شرع نیامکده
و باید با استعانت از ورر یا کتب لغت هم که ناشی از ورر است آن را مشخص نمود .در عکرض
مساله یعنی از دست دادن عرصت ،ورر آن را ضرر میداند ،زیرا این نوع از عرصکتهکا از لحکا
ورعی دارای ارزش و مابح تقویم به پول میباشند؛ لذا اشخاص حاضکرند در برابکر آن هعینکههکای
مادی و معنوی صرر کنند .حتی در برخی موارد با این که نتیجهی نهکایی ممتنک اسکت ،در وکین
حال نفس عرصت و برخورداری عرد از آن ،نووی ارضای خاطر و دارای ارزش معنوی میباشد.
در عقه نیع برخی از نویسندگان به نمونههایی از حمایت از عرصتهکای از دسکت رعتکه اشکاره
نمودهاند .به ونوان مثال ،گفته شده در وقد مضاربه هر گاه زمین در مکدت معکین بکه معاروکه داده
شود و تا انقضای مدت ،زمین به وامح تسلیم نگردد آیا مال
بیان شده است که ضمان مال

ضامن است یا نه .در جواب اینگونکه

محتمح است چون بر وامح منفعت را که به وقکد معاروکه مسکتحق

شده است تفویت شده است .نویسنده در ادامه بیان میدارد این مس له مبتنی براین است ککه مایکح
شویم وامح به مجرد وقد معاروه مستحق منفعت زمین می گردد که در این صورت مقتضای ماوده
نیع ضمان مال

است و حکم به ضمان خالی از موت نیست (یعدی )832/ 1 0 :در جکایی دیگکر

بیان گردیده هر گاه وامح ،شروع به امدامی کند که احتمال به دسکت آوردن سکود در آن هسکت و
مال  ،پیش از اتمام آن امدام ،مضاربه را عسخ کند ،وامح مستحق گرعتن اجکرتالمثکح اسکت ،هکر
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چند که در سایر موارد عسخ ،چنین حقی را ندارد( .نجفی  )723 /86 / 731مثال دیگر مربکو بکه
ضمان مناع حر است .در مورد عرضی که کسی انسان حری را زندانی میکند بحث شده است ککه
آیا مناع تفویت شده او در زمان حبس مابح مطالبه است یا نه؟ برخی از عقها با ایکن اسکتدلل ککه
انسان آزاد برخالر وبد ،از اموال محسوب نمیشود و مابح استیالء نیست و مناع او نیع ،هکر گکاه
بدون استفاده تلف شود در تصرر خود او از بین رعته و ضمان آن به وهدهی دیگری نیست ،حکم
به ودم امکان مطالبه مناع دادهاند( .محقق کرکی به نقح از :شبیری )7611/ 1/ 1 3 :ولکی برخکی
دیگر ،حبس انسان حر را نیع موجب ضمان دانستهاند ،به خصوص اگر عرد کسوب باشد (خمینکی:
72 / / 18؛ بهجت )021/1 / 186 :و در مابح مطالبه بودن خسارت ناشی از تفویت منفعکت او
کمتر تردید شده است .حال آن که نسبت به کسب او در این عرض نیع مطعیت وجود ندارد .چنین
خسارتی ،در وین این که میتواند در ملمروی معنای وام از ودم النف بگنجد ،میتوانکد بکه ونکوان
نمونه ای از تفویت عرصت کسب منفعت توس عردی تلقکی شکود ککه در صکورت آزاد بکودن بکه
احتمال موی میتوانست درآمدی داشته باشد و نشان دهندهی تمایح عقهی به جبران خسارت ناشی
از تفویت ی

عرصت است ،البته عرصتی که مابح اوتنا بوده و ورعاً ارزشمند تلقی میگردد.

برخی از عقها بیان داشته اند در صورتی که شخص ،دیگری را از عروش منکعلش منک نمایکد و
سپس ولی رغم وجود وین و صفات آن ،میمت وین کاهش یابد ،به دلیح ایکن ککه ضکرری ککه در
شرع نفی شده در این جا صادق است ،از طرعی نیع آنچه که مقتضی تخصیص ضرر نفکی شکده و
خروج عرصت اکتساب مال از آن باشد ،موجود نمی باشد ،لذا ضرر به وجود آمده مابلیت جبران را
دارد .ایشان در ادامه پس از بر شمردن نظریات مطروحه در مورد ایکن ککه در صکورت تلکف مکال
میمی ،میمت چه زمانی باید پرداخت شود ،در مورد وجه بالترین میمت از زمان غصکب تکا تلکف،
 .مادهی  060مانون مدنی در مورد اجرتالمثح وامح در جعاله نیع بر همین مبنا است ،زیرا عسخ جاوح (متعهد به دادن
پاداش) جهت دستیابی واملی که کار یا هدر مطلوب را دنبال کرده است ،از بین میبرد و میعان ارزش کاری که از
دست رعته ،معیار سنجش ضرر ناشی از این امدام است.
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میعرماید :بله با توجه به من مال
نووی ضرر بر مال
آن منفعت از مال

از وین و ودم مدرت و تمکن او هنگام بکال رعکتن میمکت آن،

است بنابراین حکم به ضمان موجه است زیرا بر او ضرر وارد شکده و کسکب
تفویت شده است( .واملی )810/6 / 771

مقدس اردبیلی من مال

را از بی مالش نه از دست رعتن منفعت ،بلکه من از وصول به حقکی

دانسته که ابت نشده است ،بنابراین بکا منک از اومکال حکق ،چیکعی تلکف نشکده ککه ضکمانآور
باشد(.اردبیلی )01/ / 1 8 :نکتهی جالبی که در سخن مقدس اردبیلی دیده میشود ایکن ککه ا کر
ومح مان در من مال

از عروش منعلش را نه تلف مال یا نقصان مال ،بلکه من از وصول بکه حکق

دانسته است و چون هنوز ابت نشده است ،دلیلی بر ضمان نمیبیند ،البتکه تامکح در ایکن مسکاله را
لزم میبینید .با نگاهی دیگر ،اگر من از رسیدن به حق ،نه تلکف منفعکت و یکا وکین ،بلککه تلکف
عرصت کسب منفعت باشد ،دلیلی که ضمان آن را توجیه کند ،موجود نمی باشد .بنابراین ایشان نیع
به مس له تفویت عرصت نظر داشته لکن آن را ضمان آور نمی داند.
صاحب ریاض بیان می دارد در صورت احراز رابطه سببیت ورعی ،ضمان کسکی ککه باوکث از
دست رعتن مناع زیاده حاصح از عروش مال شده ،خالی از موت نیست .همچنان که در موردی که
غاصب با غصب ،مال

را از مناع حاصح از عروش محروم نماید( ،در صورت عقدان اجماوی ککه

به اصح ودم ضمان ضکمیمه شکود و موجکب تخصکیص ماوکدهی لضکرر شکود) ،ضکرر را بکدون
هیچگونه شبههی وارد دانسته و مول بکه ضکمان را در نهایکت مکوت مکیدانکد(.طباطبکایی/ 1 8 :
) 7 0/ 2
همانگونه که مالحظه میشود ،در عقه امامیه نیع ،مفهوم تفویت عرصکت اکتسکاب مکال ،دور از
نظر عقها نمانده و برخی با توجه به مفهوم وام مال ،ضرری بودن از دسکت رعکتن چنکین عرصکتی،
شمول ماودهی لضرر بر آن و عقدان دلیح بر انحصار ماودهی لضرر در اموال ،بر آن نظر دارند.
بنابراین می توان گفت از بین بردن هر آن چه که یقیناً اگر ععح زیان بکار نبکود ،بکرای شکخص
حاصح میشد ،اوم از اینکه مال یا عرصت اکتساب مال باشکد ،ضکمان آور اسکت ،ضکمن ایکن ککه
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ماودهی اتالر و تسبیت و تفویت ،منحصر در اموال به معنای خاص نیستند و شامح عرصتهکای
کسب مال نیع میشود .همچنان که صاحب مفتاح الکرامه بر این نظر بکود ککه تخصکیص ماوکدهی
لضرر به اموال و نه عرصت کسب اموال بدون دلیح است در وین حال با تفسکیر موسک از مکال و
منفعت ،یعنی هر چه که برای انسانها دارای ارزش باشد ،اوم از این ککه در بکازار مابکح تقکویم و
مبادله با پول باشد یا خیر ،میتوانیم از بین بردن عرصتها را نیع مشمول ضمان بدانیم ،اگر چکه بکه
لحا تعبدی بودن ماوده و انحصار آن به اموال در مفهوم خاص ،نمیتواند تحت ماودهی ید مکرار
گیرد ،ولی این مان از آن نیست که در صورتی که به لحا استیال بر وین و منکاع مکالی ،عرصکت
کسب مالی نیع از دست برود ،نباید دیگر مواود ضمان از جمله تسبیب جریان نداشکته باشکد ،چکرا
که اسباب ضمان منحصر در ماودهی ید نیست .البته باید در نظر داشت ککه در ایکن راه زیکانهکای
دور مابح جبران نیست.
محح دیگری که در عقه مالحظه شده ،معترض بحث تفویت منفعت شده است در بحث اجکاره
است .اگر منعلی را اجاره داده شود و وین مستاجره تسکلیم شکود و مکدت اجکاره منقضکی گکردد،
اجرت بر مستاجر مستقر میشود ،خواه در آن سکونت کرده یا نکرده باشد و همچنکین اسکت ،هکر
گاه چهارپایی را برای حمح کالیی یا سواری به مکان معینی اجاره کرد و مدت زمکانی ککه ممککن
است که آن را استفاده نمود منقضی شد ،اجرت بر او واجب است اگر چه سوار نشده باشد یا شده
باشد و یا حمح ننموده باشد ،به شر این که مدت معین شده متصح به زمان وقد باشد و امکا اگکر
ومت بعد از وقد معین شده باشد ،بعد از گذشتن آن ومکت همکین حککم جکاری اسکت( .هاشکمی
شاهرودی )810 / 187 :همچنین در جایی دیگر در بحث اجاره آمده است که «اگر اجکاره متعلقکق
 .امام خمینی در کتاب البی عقها عتوا به ضمان حق تحجیر داده است ،با اینکه حق تحجیر مال نیست و صرعاً مفید اولویت
است لکن نقض آن را ضمان آور دانسته اند( .خمین  ،سید روح اهلل موسوى ،کتاب البی  ،مؤسسه تنظیم و نشر آ ار امام
خمین مدس سره ،تهران 18 ،ه ق ،ج ،7ص ، 78 :هر چند ایشان ودم ضمان را در جایی دیگر امرب می داند.
خمینی ،وسیله النجاه (م حواشی اإلمام الخمینی) ،مؤسسه تنظیم و نشر آ ار امام خمین مدس سره ،مم ،چ اول188 ،
ه ق ،ص .676 :بنابراین از این مطلب می توان استفاده نمود هر آنچه نعد ورر مالیت داشته ضمان آور است.
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به نفس منفعت باشد نه بر ذمّهى اجیر به آن که منفعت خیاطت روز جمعکه او را بکه اجکاره مالک
شده باشد به ی

مران مثلًا و خود مست جر وب را تلف کند و او ب کار بماند اتالر ککردن کوب،

متعلقق ومح است به منعله ى استیفاء ومح است و او را نم رسد که مکران را پکس گیکرد زیکرا ککه
خودش با اتالر وب ،تفویت منفعت بر خود نموده( ».محدث ممی )777/8 ، 187 :یا به وبکارت
دیگر موجر با اجیر کردن او برای روز جمعه عرصت خیاطت او برای دیگران را از او گرعته است.
عرووی در عقه مطرح شده که در آنها عرصت تحصیح منفعت ،که در ا ر تقصیر خوانده تفویت
شده ،مابح جبران دانستهاند ،البته در این جا میعان خسارت بر مبنای امکداماتی ککه صکورت گرعتکه
تعیین شده ،ولی در هر حال به نووی اشاره به مفهوم از دست دادن عرصت دارد .از جمله در وقکد
مضاربه گفته شده که :هر گاه مبح از تحصیح سود از ناحیهی وامح ،مال

مکرارداد را عسکخ کنکد و

عرصت تحصیح سود را از بین ببرد باید از وامح جبکران خسکارت نمایکد؛ ککه در ایکن جکا میکعان
خسارت برابر با اجرتالمثح اومالی است که وی انجام داده است( .نجفی)723 :86/ 731 :
مبنای مسئولیت تفویت کننده فرصت در فقه
قاعده الضرر

نفی ضرر از مستقالت وقلیه است ،که وقح بشر مستقالً به آن حکم میکند .هر چند در شکرع نیکع
آیات و روایات متعددی بر آن صراحت دارد .ماودهی لضکرر یککی از مشکهورترین مواوکد عقهکی
است .ضرر به معنای ضد نف و مقابح آن است .در بسیاری از ابواب عقه به ماودهی لضرر اسکتناد
شده تا جاییکه برای بسیاری از مسایح مستحد ه تنها مدرک این ماوده است و بسکیاری از عقهکا از
تامح در آن به دلیح تواتر این ماوده ولو اجمالً صرر نظر نموده و اخبار وارده مربو بکه ماوکدهی
لضرر را متواتر اجمالی دانسته است(.خراسانی)178 / 188 :
مرحوم بجنوردی میعرماید :ظاهر از لفظ ضرر ،ورعاً همان نقص در مال شخص یکا وکرض او
یا نفس او به گونهای که آن را ورر موجود می بیند ،میباشد و حاصکح آن ککه لفکظ ضکرر دارای
مفهوم واضح ورعی است( .بجنوردی )8 1 / / 181 :بنابراین اگکر اهکح لغکت معنکای لغتکی را در
کتب لغت ضرر بدانند ،ولی ورر آن را ضرر نداند ،نمیتوان بکه آن ملتکعم شکد و موجکب ضکمان
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دانست ،زیرا برای تشخیص این که چیعی ضرر است ،باید به ورر مراجعه شکود .مکالک و منکا
عهم ورر است.
حال با توجه به مطالب عوق در صورتیکه ضرر را ی

مفهوم ورعکی بکدانیم ،در ایکن صکورت

ماودهی لضرر بر تمام ضررها اوم از وین ،منفعت ،حق و عرصت تعلق مکیگیکرد ،البتکه در مکورد
اخیر نیع مشرو بر این است که ورر از بین بردن عرصت کسب منفعت یکا دعک خطکر را ضکرر
بشناسد .همچنانکه در کالم عقها مشاهده شد که از بین بردن مطلوب و اغراض و مقاصد مردم نیکع
مشمول ماودهی لضرر است .در کالم برخی از عقها بیان گردیده دلیلی بر این که ماوکدهی لضکرر
شامح از بین بردن عرصت کسب منفعت نشود وجود ندارد و لذا ماوکدهی لضکرر ایکن توانکایی و
مابلیت را دارد که شامح تفویت عرصتها بشود ،هر چند برخکی معتقدنکد ککه در شکمول دایکرهی
ماودهی لضرر نسبت به ضرر مادی و بدنی و ملحو مرار دادن آن تردید مهمی وجود نکدارد ،امکا
در مورد ضررهای معنوی مثح لطمه به شخصیت و آزادی و اوتبار اشخاص ،ممککن اسکت تردیکد
حاصح شود( .مهمان نواز)82 / 722 :
قاعده اتالف

از جمله مواود مشهور عقهی که عقها در موارد ضمان به آن استناد کردهاند ،ماوکدهی اتکالر اسکت.
در حالیکه برخی از عقها از این ماوده به وبارت «من تلف مال الغری بال ان  ،فهولال االامن» یاد کردهاند و
به این ترتیب آن را منحصر در اموال کردهاند .مرحوم بجنوردی در این باره می عرماید :بین اتکالر
مال و اتالر مالیت مال تفاوت است ،ظاهر این است که همانا تلف به معنی هالک و عنا است .لذا
اتالر مال وبارت است از هالک و اعناء آن .اعناء ممکن است به ذات مال تعلق گیرد و یکا ممککن
است به مالیت آن در وین بقا وین مال؛ مثالً هیچ تردیدی نیست که یخ در تابستان مالیت دارد ،امکا
در زمستان مالیت ندارد ،پس هر گاه ذات یخ متعلق به غیر ،عنا و نابود شد ،ایکن اتکالر مکال غیکر
است و اما اگر بر صاحب آن ،آن را حبس نمود ،تا این که زمستان آید همچنان که اگر محمح نگکه
داری یخها برای عروش را در تابستان غضب نماید و آن را همراه با یخهایش در زمستان برگرداند،
این اتالر مالیت یخ است ،نه خود یخ .پس ضمان در موارد عناء مالیت غیر از خکود مکال ،محتکاج
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دلیح دیگر است .در حکم به ضمان در موارد اعنا مالیت بدون نفس مال ،مول خداونکد متعکالی ککه

میعرماید« :و من اعتدی علیکم فاعتداو علی مبثل ما اعتدی علیکم» (.بجنوردی)82/8 : 1 3 :

برخی دیگر از عقها آن را تحت ونوان «من اتلف شالیاا االه » آوردهاند و منحصر به اتکالر امکوال

نکردهاند(.طوسی01/6/ 111 :؛ طبرسی16 /8 / 1 1 :؛ ابن ادریس؛  ) 6 / 183بنابراین از بکین
بردن هر چیعی که برای مردم واجد احترام است ،مشمول ماوکدهی اتکالر اسکت .بکه وکالوه ککه
ماودهی اتالر ،ماودهی وقالیی است و مستند آن بنکای وقکالی وکالم اسکت( .حسکینی المراغکی:
 )778/ / 1 1در صورتی که مائح به نظر دوم شویم و اتالر را منحصر به اموال ندانیم ،می تکوان
ماوده را توسعه داده ،در این صورت ماوده شامح از بین بردن عرصتها نیع بشود.
قاعده تسبیب

بر طبق این ماوده که از جمله مواود عقهی مسلم است ،هر کس سبب تلکف چیکعی شکود ،ضکامن
است .همچنان که برخی عقها اشاره کرده اند؛ تسبیب ماودهی مستقلی نیست؛ بلکه توسعه ماودهی
اتالر است .در معنای تسبیب بیان شده :هر چیعی که از وجودش وجود دیگری لزم نیایکد ،ولکی
از ودمش ودم دیگری لزم بیاید ،آن را سبب گویند(.مهمان نکواز )71 / 722 :همچنکین صکاحب
وناوین در همین معنا می گوید« :اصحاب ذکر کردهاند که اتالر ،مثح متح و خوردن و سوزانیدن و
تسبیب ایجاد آن چیعی است که تلف نعد آن ،ولی به ولت دیگری رخ می دهد ،آنگاه که سبب از
جمله چیعهایی باشد که وموع آن ولکت وادتکاً از آن مصکد مکیشکود؛ مثکح حفکر کننکدهی چکاه و
بازکنندهی در ظرر و اکراه کننده بر اتالر و نحوهی آن ،بنابراین عقها با بررسی روایاتی ککه در آن
اتالر به نحو تسبیب بوده و با نفی خصوصیت از موضوع ضمان در روایات ،به این ماودهی وقلی
دست یاعته اند که هر کسی سبب تلف مالی شود ،ضامن است.
ولی با توجه به روایات ،تسبیب نیع مثح اتالر منحصر به اموال نیست .لزم به ذککر اسکت ،در
تسبیب برخالر اتالر ،از بین بردن مستقیم نیست ،بلکه از طریق ایجاد زمینه تلف میباشکد .اگکر
 .بقره . 71 /
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چه در نعد عقها سبب چیعی است که عیالجمله برای آن تا یر در وموع نتیجه است .امکا بایکد ععکح
مذکور وادتاً سبب تلف باشد نه به صرر اتفاق .همچنان که صاحب وناوین در کالمکی زیبکا ایکن
معنی را بیان میکند( .حسنی المراغی )170 / / 1 1 :بنابراین در صورتی که تفویت عرصتها بکه
طریق تسبیب باشد ضمانآور است .ضمن آن که در تسبیب برخالر اتالر ،تقصکیر شکر اسکت،
زیرا بدون تقصیر ،انتساب تلف به مسبب غیرممکن میگردد ،ضمن این که تقصیر تعیکین کننکدهی
نامشروع بودن ععح زیان بار نیع میباشد .نکته دیگر ایکن ککه اتکالر و تسکبیت از مواوکد وقالیکی
هستند و مستند آنها نه اجماع عقها و روایت است ،بلکه بنای وقال میباشد؛ لذا به خکالر مواوکد
تعبدی که مستند آن روایت و امکان توسعهی آن وجود ندارد ،توسعهی این دو ماوده با اشککال رو
به رو نیست.
نتیجهگیری
بیش

و با توجه به نظرات ولمای حقوق و مبانی ولوم عقهی آنچه به ونوان تفویکت عرصکت در

این مجال پیرامون آن بحث گردید چیعی است که ورر آن را ضرر می داند و باید بکه جبکران آن
اهتمام ورزید ،همچنین دیده شده که این نوع از ضرر با اصطالحاتی مثح ایجاد خطر یا وکدمالنفک
مدری تفاوت دارد ،لیکن باید ونوان نمود ،با توجه به موانین بسیار عقیر در ایکن رابطکه و همچنکین
ودم وجود رویه دربارة آن ،در نظام حقومی کشورمان جبران این نکوع خسکارت اگکر غیکر ممککن
نباشد ،مطعاً با صعوبت همراه خواهد بود ،ودم آشنایی مضات و نظام حقومی ما به این موضکوع در
حالی است که در نظامهای پیشرعتة دنیا خسارت ناشی از تفویت عرصت سالهاست مورد شناسکایی
وام شده و ولیرغم آنکه از حیطههای بغرنا حقکومی مکیباشکد سکعی در اتخکاذ راهککار مناسکب
گردیده است .اما مهمترین بخش اینست که مانونگذار در گامی شایسته امدام به تصکویب مکوانینی
همگام با شناسایی این نوع از خسارت با توجه به مبانی عقهی آن و همسو بودن جبکران ضکررهای
ناشی از عوت عرصت با ودالت اجتماوی نماید .چرا که جبران اینگونه از خسارتها مواعق با اصکول
و مواود عقهی از جمله ماوده لضرر ،اتالر و تسبیب است ،هر چنکد عقهکا بکه صکراحت مطلبکی
درباره عوت عرصت ندارند لکن می توان مواردی را مشاهده نمود که بیان کننده توجه عقها به ایکن
مطلب بوده است.
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عنون المعرعة ،مم ،دلیح ما ،چ اول.
 . 7حلی (محقق حلی) ،ابی ماسم نجم الدین جعفر بن الحسکن ) 711( ،شکرای السکالم ،تهکران،
انتشارات کتابفروشی اسالمی ،چ سوم.
 . 1خراسانی ،محمدکاظم) 188( ،کفایه الصول ،مم ،موسسه نشر اسالمی مدرسین ،چ ششم.
 . 0خمینی ،روح اله ( ،) 188وسیله النجاه (م حواشی اإلمام الخمینی) ،مم ،مؤسسه تنظیم و نشکر
آ ار امام خمین  ،چ اول.
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 . 6خمینی ،روح اله) 18 ( ،کتاب البی  ،تهران ،موسسه تنظیم و نشر آ ار امام خمینی ،چ اول.
 . 1خوانساری ،شیخ موسی نجفی( ،بی تا) منیه الطالب ،بیجا ،مکتبه المرتضویه.
 . 2زمخشری ،محمد بن ومر ) 761( ،الفائق عی غریب الحدیث ،ماهره ،دار احیکا الکتکب العربیکه،
بی چا.
 . 3سبحان  ،جعفر ) 1 0( ،الرسائح األرب  ،مم ،مؤسسه امام صادق ولیه السالم ،چ اول.
 .81السنهوری ،وبدالرزاق احمد ) 330( ،الوسی عی شکرح القکانون المکدنی الجدیکد ،بیکروت ،دار
الحیاء التراثالعربی ،چ اول.
 .8شادمان ،عرهاد ) 721( ،از دست دادن عرصت و مومعیکت بکا مطالعکه تطبیقکی در انگلسکتان و
آمریکا ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه مفید مم.
 .88شبیری زنجان  ،سید موس  ) 1 3( ،کتاب نکاح ،مم ،مؤسسه پژوهش راىپرداز ،چ اول.
 .87صدر ،سید محمد بامر ) 181( ،ماودة ل ضرر و ل ضرار ،مم ،دار الصادمین للطباوة و النشر ،چ
اول.
 .81طباطبایی ،سیدولی ) 1 8( ،ریاض المسایح ،بیروت ،دارالهادی ،چ اول.
 .80طبرس  ،عضح بن حسن ) 1 1( ،المؤتلف من المختلکف بکین أئمکة السکلف ،مشکهد ،مجمک
البحوث اإلسالمیة ،چ اول.
 .86طوس  ،ابو جعفر محمد بن حسن ) 111( ،الخالر ،مم ،دعتکر انتشکارات اسکالم وابسکته بکه
جامعه مدرسین حوزه ولمیه ،چ اول.
 .81واملی ،سید محمد جواد ) 771( ،مفتاح الکرامه عکی شکرح القواوکد العالمکه ،دمشکق ،موسسکه
آلالبیت ،چ اول.
 .82عیض ،ولیرضا ،ورر وقال تهران ) 721( ،برهان و ورعان ،نشریه دانشگاه آزاد اسکالمی واحکد
ولوم وتحقیقات تهران.
 .83القرطبی ،احمدابن رشد ) 112( ،بدایه المجتهد نهایکه المقصکود ،بیکروت ،انتشکارات دارکتکب
العلمیه ،چ اول.
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 .71ممّ  ،شیخ وباس ) 187( ،الغایة القصوى عکی ترجمکة العکروة الکو ق  ،مکم ،منشکورات صکبح
پیروزى ،چ اول.
 .7کاظمی ،محمود« ،) 721( ،نظریه از دست دادن عرصت در مسئولیت مکدنی» ،مجلکه دانشککده
حقوق و ولوم سیاسی دانشگاه تهران ،سال  ،71شماره .07
 .78محدث ممی ،شیخ وباس ) 187( ،الغایة القصوى عی ترجمة العروة الو ق  ،مم ،منشورات صبح
پیروزى ،چ اول.
 .77محقق داماد ،سید مصطفی ) 116( ،مواود عقه ،تهران ،مرکع نشر ولوم اسالم  ،چ . 8
 .71مهمان نواز ،روح اهلل ) 722( ،خسارات مابح جبران در حقکوق ایکران ،تهکران ،انتشکارات آ کار
اندیشه ،چ اول.
 .70مؤمن ممّ  ،محمد ) 1 0( ،کلمات سدیدة عی مسکائح جدیکدة ،مکم ،دعتکر انتشکارات اسکالم
وابسته به جامعه مدرسین حوزه ولمیه ،چ اول.
 .76نجفی ،محمدحسن ،جواهرالکالم ) 731( ،تهران ،دارالکتب مدرسه اسالمیه ،چ اول.
 .71نرامی ،احمد ،وواید الیام ) 710( ،مم ،انتشارات دعتر تبلیغات اسالمی ،چ اول.
 .72نقیبی ،سید ابوالقاسم ) 726( ،خسارت معنکوی در حقکوق اسکالم ،ایکران و نظامهکای حقکوق
معاصر ،تهران ،انتشارات امیرکبیر ،چ اول.
 .73نوبخت  ،محمد ) 731( ،مابلیت جبران ضرر ناشی از عرصت از دست رعته ،عصلنامه پکژوهش
حقومی.
 .11هاشمی شاهرودی ،سید محمود ) 187( ،کتاب االجکاره ،بکی جکا ،موسسکه المعکارر الفقهیکه
السالمیه.
 .1یعدى طباطبایی ،سید محمد کاظم ) 1 0( ،سؤال و جواب (للسید الیعدی) ،تهران ،مرکع نشر
ولوم اسالمی ،چ اول.

