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 چکیده 

های نوین تولید کاالهای فنی و پیچیده گسترش یافته امروزه به دلیل رشد و توسعه علوم و فناوری
و نقص علوم خسارات فراوان و بعضاً غیر قابل جبرانی نهه تنهها  که به جهت عیوب ناشناخته و پنهان آنها

گردیهده  کهه بهه دلیهل عهدم  نمایند،به مصرف کنندگان بلکه به اشخاصی که از این کاالها استفاده نمی
در این موارد فرض ضمان نمود، بر  توان بر مبنای اصول و قواعد حقوقیمکفی بودن روابط قراردادی نمی

از عوامل رافع مسئولیت شناخته شده کهه پهریرش  های حقوقی دنیا نقص علمدر اکثر نظام همین اساس
ابر صاحبان کاالها و خدمات نوین که دارای امکانات مالی دیدگان در براین نوع دفاع و تنها گراشتن زیان

در ایهن پههوهس سهعی  بنهابراین متضررین گردیده، باشند، موجب تضییع حقوقبسیار در دفاع از خود می
ای همچهون قاعهده غهرور، است با مراجعه به فقه غنی اسالم و با بازخوانی جدیدی از قواعد فقههی شده

دیهده برای جبران خسارات وارده به زیان الغرم، قاعده الضرر و... راه حل مناسبیقاعده من له الغنم فعلیه 
دیده جبران شود و هم صاحبان علوم و فنون جدید انگیزه خود را برای ادامهه تا هم زیان زیان ارائه گردد،

 .فعالیت از دست ندهند

 تولید کننده، مصرف کننده، ضمان، قواعد فقهی.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله
دیده را ملزم به جبران خسارت وارده به زیانمسئولیت مدنی مجموعه قواعدی است که عامل زیان 

بنهابراین در  باشد،بار و رابطه سببیت میکند، و وجود آن منوط به احراز سه رکن وجود ضرر، فعل زیانمی
خدمات معیوب دارویی، صنعتی، غرایی، فنهی و ... نقص علوم و فنون جدید کاالها و  صورتی که به دلیل

تولید و مورد استفاده قرار گیرد، چنانچه از این جهت زیان و خسارتی به مصرف کنندگان یا اشخاص ثالث 

عامل زیان از باب قواعد ضمان قهری و مسهئولیت ، وارد گردد و در چارچوب ضمان قراردادی قرار نگیرد

ح که  امروزه به دلیل رشد و توسعه یباشد، با این توضدیدگان میبه زیان مدنی ضامن کلیه خسارات وارده
علوم بشری و پیچیدگی بیس از پیس کاالها و خدمات تولیدی و مصهرفی، تشهخیص سهالمت یها عهدم 
سالمت کاالها و خدمات به وسیله خریداران عادی و فاقد اطالعات کارشناسی به دلیهل عهدم در اختیهار 

امکانات و اطالعات کافی غیر ممکن گردیده و همین امر باعث ورود خسارات ناگوار و غیهر قابهل داشتن 
نمایند گان بلکه به اشخاص ثالثی که از کاالها و خدمات نوین استفاده نمیکنندجبرانی نه تنها به مصرف

ک ناشهی از اسهتعمال گان در برابهر آثهار خطرنهادیدشوند، گردیده و ضرورت حمایت از زیانو منتفع نمی
کاالها و خدمات جدید و الزام به جبران خسارت ناشی از عیوب آنها را دو چنهدان نمهوده و ههدف اصهلی 

بار عیب و نقص پنهان کاال یا محصول تولید رژیم مسئولیت مدنی قرار گرفته است، زیرا علت حادثه زیان
ال آنها رخ داده است، حال سؤ ایی عیوبشده یا عرضه شده بوده، که به دلیل نقص علوم بشری در شناس

گونه موارد آیا خسارات وارده ناشی از استعمال و بکارگیری کاالها و خهدماتی اساسی این است که در این
اند و با پیشرفت علوم نقص آنهها کشهو و ای بودهکه در زمان ساخت و عرضه آنها دارای عیوب ناشناخته

توان حکم به مسئولیت تولیدکننهده گونه موارد میخیر؟ و آیا در این باشد یاشناسایی شده قابل جبران می
 کننده بر مبنای قواعد فقهی داد یا خیر؟و عرضه

پردازیم: ابتالی بیماران هموفیلی و تر شدن موضوع به ذکر چند مثال در این زمینه میجهت روشن
ههای چ آی وی و انواع هپاتیت در دهههای آلوده به بیماری اتاالسمی محتاج به خون در اثر تزریق خون

های ناشناخته و گرشته در ایران و سایر کشورها به دلیل عدم پیشرفت علوم پزشکی در تشخیص ویروس

اسهت کهه  یبیهوتیکآنتی سهیلینپنی، های تزریقیعدم توانایی سازمان انتقال خون در سم زدایی از خون

، ایهن نهوع شهودمی در برخی افراد( آنافیالکسیی )لرژباعث ایجاد واکنس حساسیتی شدید به نام شوک آ
ههای علیه میکروب و عمدتاً هشدها تولید از خانواده قارچ شودمیمحسوب نیز جزو داروهای مهم دارو که 

-های مربوطهه مهید، فلرا تزریق آن نیاز به مراجعه به مراکز درمانی و انجام تستکنگرم مثبت عمل می

باشد و در صورتی که این امر رعایت نشود، احتمال دارد فرد فلج شده یا بمیرد و یا دچار عوارض دارویهی 
در تنهوع و  اخیهر طی سالیانکه تراریخته  کاری شده و ژنتیکی، استفاده از محصوالت دستدیگری گردد

آنها وجود  ورود هیچ قانون خاصی نیز برای نظارت بر از آنجا که اند،شدهوارد کشور  به یحجم بسیار زیاد
باعث شده که تا به امروز، عوامل و جریانات واردکننده این محصوالت در پناه این خأل همین امر   نداشته

راحتی اقدام به واردات این محصهوالت کننهد و بها بهازی گهرفتن جهان مهردم،  قانونی و عدم نظارت، به

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=165124
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افسردگی، مثل بعضی از  داروهای معروف و رایج بیماری ضداز استفاده  ،سودهای هنگفتی به جیب بزنند

، این شوندمی باعث خونریزیهای داخلی در بدنکنند که به منظور درمان از آنها استفاده میانواع مسکنها 
امر از عوارض پنهان این داروهاست  که با مصرف آنها توسهط بیمهاران عوارضشهان معلهوم شهده اسهت، 

افسردگی یا داروهایی )مسکنی( مثل آسپرین، ایپوبروفن و ناپروکسین  داروهای ضد بنابراین افرادی که از
ا سبب مرگشان شده است، اند و این امر در برخی از آنه  دچار خونریزی معده و روده شدهانداستفاده کرده

را جایگزین مصهرف ایهن قرصهها کردنهد تها از  COX-2 زشکان دارویی به نامجهت حل این معضل پ
و خطر ابتال به حمله قلبهی و  است مشکل دارای البته این دارو نیز ، کهخونریزیهای داخلی جلوگیری شود

کنندگان در ذکر شده همگی مصداقی از حقوق از دست رفته مصرف هایمثالد، برمی سکته مغزی را باال
بار در این موارد عیوب و نقایص ناشناخته کاال و محصول تولیهد عصر حاضر هستند  که علت حادثه زیان

 طرات و عوارضشان روشن شده است.باشد، که پس از مصرف آنها خشده یا عرضه شده می
با این وصو در صورتی که ورود خسارت ناشی از عدم اشهراف صهاحبان علهوم و فنهون نهوین بهه 

توان برای آنها فرض ضمان نمود یها زوایای پنهان کاالها و خدمات تولیدی باشد، آیا در این موارد نیز می
-و فنون نوین در چه حدی اسهت؟ نظریهه خیر؟ و در صورت فرض ضمان، دامنه مسئولیت صاحبان علوم

پردازان حقوق جهت نیل به این مقصود دامنه تعهد و ضمان صاحبان کهاال و خهدمات نهوین را توسهعه و 
کننده کهاال و یها کسهانی کهه در اند، چرا که تعهد ضمنی صاحبان کاال و خدمات به مصرفگسترش داده

گیرنهد، م یا با واسطه در تراضهی بها فروشهنده قهرار مهیای مستقیزنجیره قراردادی جایی دارند و به گونه
گیهرد، ایهن در حهالی اسهت کهه دیدگانی را که در این زنجیره نیستند  در بر نمیشود، اما زیانمحدود می

کننده ربح و سود اشخاص ثالث و سایرین استحقاق بیشتری جهت حمایت دارند، زیرا تولیدکننده و عرضه
گنهاه در ایهن کند، اما ثالهث بهیکننده از مزایای آن استفاده میبرد و مصرفمی کاال و خدمات تولیدی را

ههای حقهوقی دنیها در بیند، با این وصو در زمینه رویکرد سیستمبرد و خسارت هم میای نمیراستا بهره
خصوص فرض ضمان برای صاحبان علوم و فنون نوین در مواردی که نقص علهم سهبب ورود خسهارت 

های حقوقی اکثر کشورهای دنیها نقهص علهم را از علهل شویم که  در گرشته سیستمگردد مترکر میمی
دیدگان جبران نشده باقی بمانهد، ایهن شد خسارت زیاندانستند که این امر باعث میرافعیت مسئولیت می

وسعه علوم و فنون امر و بروز خسارات فراوان غیر قابل پیس بینی و غیر قابل جبرانی که به دلیل رشد و ت
دانان را بر آن داشت که از این نظر عدول کنند، الزم به ذکر دهد، حقوقنوین و نقص علوم بشری رخ می

است  سیستم حقوقی اکثر کشورهای دنیا پس از انقالب صنعتی در این موارد بنا به دالیلهی از جملهه بهه 
دیده به دلیل مشکل بودن اثبهات تقصهیر، اجبهار دلیل انتفاع ناشی از تولید کاال و خدمات، حمایت از زیان

صاحبان علوم و فنون نوین به باال بردن دقت در تولید، عرضه و تعمیر و در نتیجه ایجاد نقس بازدارندگی 
در حوادث مرکور، مسئولیت بدون تقصیر )مسئولیت محض( و ضمان قهری را برقرار کردند، البته این نوع 

ای وارده مورد نقد و انتقادهای بسیار قرار گرفتند  که با توجه به اینکه موضوع از مسئولیت به دلیل ایراده
باشهد و بهه دلیهل عهدم می اصلی پهوهس بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علهم بشهر

 نماییم.ها خودداری میضرورت از ذکر انتقادهای وارده به این نظریه
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مادر این زمینه ساکت است  بنابراین الزم است با استفاده الزم به ذکر است  سیستم حقوقی کشور 
همچون اتالف، تسبیب، غرور، الضرر و... کهه از تجربیات سایر کشورها و استمداد از قواعد فقهی ضمان)

مبنا و اساس بسیاری از مباحث و احکام فقهی و حقوقی ضمان من جمله ضمان ناشی از نقص علم بشهر 
ا در مقابل صاحبان علوم و فنون جدید که دارای امکانات مهالی فهراوان هسهتند  دیدگان ر( زیانباشندمی

بنابراین در این پهوهس به بررسی ههر یها از حمایت کرد و موجبات جبران خسارت آنها را فراهم نمود، 
 تحقیهق در ایهن پههوهس بهه صهورت روش قواعد مورد اشاره به صورت جداگانه خواهیم پرداخت، ضمناً

های گردآوری شده از منابع با استفاده از داده  فلرا سعی شده است ری)تحلیلی و توصیفی( استبنیادی نظ
و فیس برداری از آنها و تجزیه و  صیهای علمی معتبر، کتب و مقاالت علمی، تخصمختلو اعم از سایت

 .ایمتحلیل مطالب گردآوری شده به موضوع پهوهس پرداخته و به نتیجه مدنظر رسیده
 

 در خصوص جبران خسارات ناشی از نقص علم بشراعمال قاعده اتالف -1

اند، قاعدۀ اتالف ضمان به آن تمسا جستهمبنای از جمله قواعد مشهور فقهى که فقیهان در مورد 
معناى قاعده این  ،مندرج است« من أتلو مال الغیر فهو له ضامن»عبارت مفاد قاعدۀ اتالف در  باشد،می
در برابر صهاحب  ،هرگاه کسى مال دیگرى یا منابع مترتب بر آن را بدون اذن صاحبس تلو کندکه است 

 ( 193 :1383 ,2مکارم شیرازى ج ).1خواه تلو از روى علم و قصد باشد یا نه ،آن ضامن و مسئول است

از روی جهل و غفلت را نیز در و تقصیر عنوان اتالف در فقه از عناوین مسئولیت بدون تقصیر است 
شهود و ههم ، زیرا عبارت مورد اشاره در زمینه اتالف هم اتالف از روی تقصهیر را شهامل مهیگیردبر می

نکته اى که از این قاعده به دسهت بنابراین گیرد، اتالف بدون تقصیر و از روی جهل و غفلت را در بر می
زیرا حکم وضعى ضمان اختصهاص بهه حالهت عمهد  ،ستشمولیت قاعده درباره عمد و غیرعمد ا  مى آید

پریرد شود و همین وضعیت درباره تلو مال هم صورت مىىمنداشته و شامل موارد شبه عمد و خطا هم 
  ( 209ه  208 همان:)2و تلو را به هر صورتى که باشد باید موجب ضمان دانست.
آمدن نوع ضمان عنصر عمهد و قصهد دخالهت افزون بر این به موجب اطالق قاعده اتالف در پدید 

ندارد و هر شخصى که موجب تلو مال دیگرى مى شود اعم از اینکه عمدى مرتکب شده باشد یا بهدون 
عملى که مجهوز انتسهاب  ،که در هیچ یا از مراحل  البته این بدین معنا نیست ،قصد و عمد ضامن است
زیرا از ارکان ضمان مهورد  ،انتساب عمل ضرورى است بلکه احراز  الزم نیست ،استناد تلو به فاعل باشد

اگهر مهال در دسهت  ا این وصهوب ،بحث تحقق مفهوم اتالف است و این مفهوم با مفهوم تلو فرق دارد
نمى توان عمل اتالف را به وى انتساب داد و به همین دلیهل ضهمان  ،شخص به علل سماوى تلو شود

راده و عزم درباره اتالف و تعهد به اضرار بهه ، اعمد و قصد از به عبارت دیگر مقصود، محقق نخواهد شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .قانون مدنى : هر کسى مال غیر را تلو کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد 328ماده  -1
مدنى نیز با بیان اینکه هرکس مال غیر را تلو کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را  ه مورد اشاره از قانونمادد ر-2

 .ده استشنظریه تبعیت  از این …بدهد اعم از اینکه از روى عمد باشد یا بدون عمد
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ولى فاعلیت در عمل و تحقق انتسهاب  ،که چنین عنصرى در پدید آمدن اتالف ضرورى نیست  غیر است
 (151 :1383 ,1محقق داماد, ج .)تتردید الزم اسو ارتباط با پدیده تلو بى

چه در تحقق اتالف مهم است این است که بتوان فعل موجب زیان را با توجه به این توضیحات  آن
امها قابلیهت به شخص متلو منتسب نمود، زیرا غیر عمدی بودن اتالف مهانع ایجهاد مسهئولیت نیسهت  

، بر خالف قاعده تسبیب که هم اثبات تقصیر و هم انتساب ضرر به عامل انتساب در اتالف ضروری است
دهد و عمدی یها غیهر تلو همیشه به صورت مستقیم و با فعل مثبت رخ میزیان در آن شرط است، پس 

بار بهه شود و صرف انتساب فعل زیانعمدی بودن عمل یا علم و جهل عامل زیان سبب عدم ضمان نمی
-اما در تسبیب ضرر به صورت غیر مستقیم و با واسهطه رخ مهی تواند موجب ضمان باشد،عامل زیان می

فعل یا ترک فعل عامل زیان خسارت وارد گردد و در وقهوع آن عهالوه بهر انتسهاب دهد و ممکن است با 
 ضرر به فعل عامل زیان وجود تقصیر نیز شرط است.

های الزم را رعایت کرده باشد و تقصیری بنابراین به موجب قاعده اتالف، چنانچه فرد تمام احتیاط 
ر را به وی منتسب نمود، عامل زیان مسهئول نیز متوجه وی نباشد، به صرف اینکه بتوان فعل موجب ضر

باشد  بر عکس بر مبنای تسبیب عالوه بر انتساب ضرر به فاعل، اثبات تقصیر نیز الزم جبران خسارت می
های الزم را رعایهت نکهرده دیده است  که باید اثبات نماید سبب احتیاطاست و این وظیفه به عهده زیان

 است.
شویم: این قاعده نه تنها در مورد مسائل مربوط به مال و امهوال رکر میعالوه بر موارد ذکر شده مت

تهوان توان تمسا جست، بطهور قهاطع مهیبه آن می ها نیزکاربرد دارد بلکه در مورد جان و جسم انسان
-گفت: اکثر فقها در باب قصاص و دیات و در باب ضمان طبیب بارها و بارها به این قاعده تمسا جسته

تلهو »وان نمونه شیخ محمد نجفی در جواهر الکالم به این موضهوع پرداختهه و بیهان داشهته: اند، به عن
( و شهید ثهانی 324ق، ه1404، 27نجفی، ج«)باشدمستند به فعل پزشا بوده و مشمول قاعده اتالف می

بیمار بها  اذن در معالجه اذن در تلو نیست و»این موضوع اشاره داشته و بیان نموده:  نیز در شرح لمعه به
)شههید « باشهداذن خود به دنبال درمان بیماری بوده و خواهان مهر  یها نقهص و صهدمات بهدنی نمهی

( پس اگر در حین انجام معالجات بر روی بیمهار وی فهوت شهود یها عضهوی از 109ق:1316، 10ثانی،ج
اذق و متخصص طبیب مقصر نباشد و حتی ح ایشان تلو شود یا خسارت مالی به بیمار وارد گردد، اگر چه

باشد و اذن نیز گرفته باشد، ضامن است  مگر اینکه پزشا از بیمار یا ولی او اخر برائت کرده باشهد، و در 
ههای آلهوده قاعده اتالف ذکر شده است، بنابراین در مثال تزریق خهون توجیه این نظر مدرک اصلی فتوا

ریق خون به وی نمایند و به دلیل آلوده بودن چنانچه طبیب یا پرستار در راستای معالجه بیمار اقدام به تز
تزریق شده بیمار فوت نماید و یا به بیماری العالجی مبتال شود و مجبور باشد تا آخر عمر بها ایهن  خون

توان گفت: کلیه خسارات وارده به بیمار باید جبران گردد و اذن در معالجهه سهبب بیماری درگیر باشد، می
گردد و صرف انتساب ضرر به عامل زیان به موجهب قاعهده مسبب خسارت نمیعدم ضمان طبیب و فرد 

گردد بر خالف قاعده تسبیب که در آن عالوه بهر قابلیهت انتسهاب اتالف سبب ضمان عامل خسارت می
 باشد. اثبات تقصیر نیز شرط می
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قصیر صهاحبان گردد، اگر نتوان تدیده چه نقص علم بشر سبب ورود خسارت به زیانبنابراین  چنان
علوم و فنون نوین را در ایجاد خسارت وارده اثبات نمود، بر مبنای قاعده تسبیب فرض ضهمان در چنهین 

توان به این قاعده استناد کرد، ضمن اینکه چنانچه انتساب ضرر نیهز مواردی با مشکل مواجه است و نمی
د فرض ضمان نمود، اگر چه بهه موجهب اثبات نشود، بعید است، بتوان بر مبنای قاعده اتالف در این موار

این قاعده تقصیر شرط نیست  اما قابلیت انتساب شرط است  با ایهن وصهو بهه منظهور ضهامن دانسهتن 
توان به این دو قاعده استناد نمود، چرا که هم اثبات تقصیر آنها با مشکل صاحبان علوم و فنون نوین نمی

رسد، در این راستا به منظور حفظ حقهوق ار به نظر میمواجه است و هم انتساب ضرر به عامل زیان دشو
بایست  از قواعد دیگر فقهی استفاده نمهود، کهه در ادامهه بهه دیده و جبران خسارت وارده به وی میزیان

 بررسی سایر قواعد فقهی مرتبط با بحث خواهیم پرداخت.
 

  بشراعمال قاعده الضرر در خصوص جبران خسارات ناشی از نقص علم  -2
قاعده الضرر یکی دیگر از مشهورترین قواعد فقهی است  که در بیشتر ابهواب فقهه بهه آن اسهتناد 

توان یافت، که از استناد به آن و مصادیق و فروع مربهوط بهه شود، به طوری که کمتر بابی از فقه میمی
اص داده و توجهه آن خالی باشد، این قاعده به لحاظ عمومیت، بخس مهمی از کتب فقهی به خود اختصه

های مستقل به بررسهی آن فقها را به خود معطوف داشته به طوری که بسیاری از اعاظم با نگارش رساله
ای است  که به این وسعت مورد توجه فقها قرار توان گفت: که تنها قاعدهاند و به جرات میهمت گماشته
در این زمینهه ، که مقوله، مفهوم قاعده الضرر استترین بحث در این ترین و مهماساسیگرفته است  اما 

نفهی حکهم ک، نفهی ضهرر غیهر متهداری، حمل نفی بر نهآنهاشامل ترین مهمو  ها یکسان نیستدیدگاه
از زوایهاى  نیهز امههام راحهلباشد، عالوه بهر ایهن نظریهات، می نفی حکم به لسان نفی موضوع، ضرری

و  اضهرارو حلیل و روشنگرى مفههوم لغهوى و اصهطالحى ضهرر گوناگون به این قاعده پهرداخهتهه و با ت
به کار برده شده در این « الی»ت  وی معتقد استای را ارائه کرده اس، دیدگاه نو و تازهمستندهای قاعده

، زیهرا الههیو  نه نهی تکلیفهی  است نهی حکومتی و سلطانی قاعده به معنی نهی است و منظور از نهی،
 .( به سبب آن که رهبر و حاکم بوده صادر شده استاین نهی از پیامبر )ص

باشهد و در در هر حال موضوع اصلی که مورد مناقشه شدید قرار گرفته و اساس بحث مها نیهز مهی
تواند کاربرد داشته باشد، این است که آیا با استناد مسئولیت مدنی خسارات ناشی از نقص علوم بشری می

صاحبان علوم و فنون جدید در مواردی که سهبب خسهارت نقهص  به این قاعده مسئولیت مدنی و ضمان
باشد یا خیر؟ اکثر فقهای امامیه معتقد هستند  کهه قاعهده الضهرر تهوان اثبهات علوم بوده قابل اثبات می
تواند به عنوان یکی از موجبات ضمان مورد استناد قرار گیرد و کاربرد این قاعهده را ضمان را ندارد و نمی

دانند، نه اثبات ضمان، مرحوم نائینی از جمله فقهایی است که معتقد است قاعهده رری میدر نفی حکم ض
( اما در مقابهل گهروه 220ق:2،1373کند)نائینی،جکند و اثبات حکم نمیالضرر تنها نفی حکم ضرری می
یهان زننهده توان حکم به ضهمان زباشند که با استناد به این قاعده میدیگری از فقها قائل به این امر می

گشها تواند در زمینه مبحث این پهوهس راهرسد و میتر به نظر میداد، که این نظر به نظر نگارنده مقبول



 مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشریبررسی  

41 

 (279 :ق1316 ،2جشهید ثانی،پریرفته است.)شهید ثانی از جمله فقهایی است که این نظر را  باشد،
از وجود حکمی، خهواه حکهم تکلیفهی و خهواه حکهم وضهعی،  بنابراین  با پریرش نظر دوم چنانچه

 اگهر ضهرر از مصهادیق و شهودنفهی می، ورود ضهرر اد قاعده الضررتنضرری برای کسی پیس آید، به اس
اگهر از  ، امهاشهودمیداده جبهران ضهرر  اتالف و تسبیب حکم به اعدوق موجبباشد، به  و تسبیب اتالف

، بهه اسهتناد قاعهده الضهرر شود زیانی متوجه کسیو ضرر  ،بود حکمو از ن هنبود موارد ذکر شدهمصادیق 
توجیه حکومت قاعده الضرر بر احکام عدمی  خسارت داد، درو حکم به جبران  توان اثبات ضمان نمودمی

که  عهده کسی باشد او نه تنها مسئول آثار کارهایی است ای براگر وظیفه  که داریمبیان مییا عدم حکم 
های خود نیهز هسهت و ایهن مسهئولیت بلکه مسئول ترک فعل ،دهدا مسئولیت خود انجام میدر ارتباط ب

تهوان پهریرفت، کهه در های حقوقی است و مخصوصاً وقتی شارع خداوند است، نمیمورد قبول همه نظام
ولی واقعیت این است، که اسالم این وظیفهه را بهه  ،بخس مهمی از حقوق مردم، وضع قانون نکرده باشد

یعنی اسالم با وضع قاعده   بوده است« قاعده الضرر»هترین وجه انجام داده و این انجام وظیفه با وضع ب
 ،تابد و نه تنها هیچ حکمی که مجوز ضرر باشد وضهع نکهردهالضرر اعالم کرده که هیچ ضرری را برنمی

 بهه ایهن که موضوع آور استبلکه در این زمینه هیچ خالء و کمبودی نیز در شرع اسالم نیست و شگفت
( 29-5: 1388)بهرامی احمهدی،کننهدو بدیهی را که از افتخارات اسالم است، کسهانی درک نمی یروشن

خالف نظر شارع نیست، بلکه همسو با آن است  زیرا محدود ساختن قلمهرو ضمن اینکه پریرش این نظر 
کاههد و نههادی را به شدت میاجرای قاعده الضرر به نفی احکام از نقس اجتماعی آن در اجرای عدالت 

ها و سنت ها باشد در حصاری از احتیاطزیستی در اجتماع و جمع منافع و آزادیتواند پایه اصلی همکه می
 ( 147: 1387کند.)کاتوزیان،میها زندانی گرایی

به عالوه اگر چه از نظر امکان استنباط ضمان به استناد قاعده مزبور مشههور فقهها قائهل بهه عهدم 
رسد، عملی خالف شرع بوده و پایبندی بهه ضمان هستند، اما ارائه نظری خالف مشهور فقها به نظر نمی

نیاز از دانان امروزه بیباشد، چرا که فقها و حقوقهای فقهای گرشته نمیشرع نیز مستلزم پریرش اندیشه
که دانس بشری پیدا نمهوده هایی ها و پیچیدگیاجتهاد نیستند و تحوالت امروزه زندگی بشری و پیشرفت

های مصالح انسهانی نمایهد، بنهابراین است  مستلزم فقهی پویاست تا بتواند نظرات کهنه را فدای ضرورت
شود که بسیاری منحصر نمودن اسباب ضمان به اتالف، تسبیب و غصب و بطور کلی تلو مال باعث می

ضیحات نباید تردیهدی در جبهران خسهارت بهه هاجبران نشده باقی بماند، که با توجه به این تواز خسارت
 موجب این قاعده نمود.)همان(

هها پس هرگاه در جریان تولید به دلیل عیوب کاالها و خدمات ارائه شده خسارتی فراتر از ارزش آن
بر مصرف کننده و یا حتی ناظرین وارد شود با استناد به این قاعده عالوه بر نفی حکم ضرری، در مواقهع 

مطرح شده نیز بر مبنای این قاعده و با پریرش نظر ال سؤتوان کرد، در خصوص حکم نیز می ضرر اثبات
گان کهاال و شود تولیدکنندتوان اثبات ضمان نمود، اگر چه پریرش این نظر سبب میغیر مشهور فقها می

شهود خسهارتی نمهیارائه دهندگان خدمات انگیزه خود را از ادامه فعالیت از دست دهند، اما این امر سبب 
توان صهنعت بیمهه را گونه که بیان خواهد شد میغیر قابل جبران بماند، جهت حل این معضل نیز همان
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گسترش داد و کاالها و خدمات را نسبت به عیوب پنهان و عیوب ناشی از نقص علم بشری بیمه نمود تا 
 های وارده به بیماران جبران گردد.گر با انگیزه وافی به فعالیت خود ادامه دهد و هم خسارتهم صنعت

 

 اعمال قاعده غرور در خصوص جبران خسارات ناشی از نقص علم بشر -3
ی غرور از جمله قواعد معروف و مشهور فقهی و حقوقی بلکه مسلم و قطعی، نزد فقهاء عظام قاعده

-و به آن استناد مهیکه در ابواب معامالت و باب ضمانات و غیره، حتی در باب طالق کاربرد دارد   است

این اسهت کهه اگهر کسهی از راه  ،شودمی اش استفادههمان گونه که از ادلّه قاعدهخالصه مضمون شود، 
، کسی را فریب دهد و از این ناحیه به او ضرر و خسارتی وارد کند، آن کسی که مغهرور یعمل و یا گفتار

به کسی که فریبس داده رجوع کند، و تمام خسارات و غرامهات وارده را از او  و قانوناً شده حق دارد شرعاً
چه فریب دهنده قصد خدعه هم نداشته باشد، بلکه اگر فریب دهنده جاهل و یا امهر بهر  اگر ،مطالبه نماید

او مشتبه شده باشد و یا خودش از ناحیه دیگری فریب خورده باشد، بر او واجب اسهت ضهرر و زیهان وارد 
، اما چنانچه از اقدام غار ضهرری متوجهه شهخص ضامن خواهد بود ده بر مغرور را جبران نماید و شرعاًش

تواند به هر یا از غار یا مغرور رجوع کرده و جبران خسهارت دیده میثالث گردد  در این مورد ثالث زیان
که متضرر بهرای جبهران  خود را بخواهد، بنابراین ثمره فقهی این مطلب عبارت است از اینکه در صورتی

خسارت به مغرور رجوع کرد، مغرور نیز حق دارد به غار رجهوع کنهد و خسهارات وارده بهه خهود را از غهار 
غارّ عالم باشد به آن اگر شکی نیست که قدر متقیّنِ از این قاعده این است که  مطالبه نماید، با این وصو

 در این صهورت قطعهاً ،وارد شودضرر  بر مغرور جهتو از این  شده ضرری که بر فعل و یا قول او مترتب
بر او مشهتبه باشهد امر اما اگر جاهل باشد و یا  ،باید مغرور به شخص غارّ رجوع کند و از او خسارت بگیرد
توان در این فرض اثبات ضهمان چطور می شود یا نهکه آیا از عمل و یا گفتار او ضرری متوجه مغرور می

 این پرسس پاسخ خواهیم داد.نمود؟ که در ادامه به 
-کننده یها سهایر عرضههبا توجه به توضیحات ذکر شده هرگاه تولیدکننده خود باعث فریب مصرف

کنندگان شده باشد و این امر منجر به خسارت گردد، موجبات ضمان وی فراهم شهده و مسهئول جبهران 
در نهایهت منجهر بهه خسهارت  باشد و امادر صورتی که فعل ثالث موجب فریب مغرور شده وخسارات می

 باشد و ثالث از باب تسبیب ضامن است.گردد به دلیل عدم انتساب خسارت تولیدکننده ضامن نمی
نمهاییم  کهه ارتبهاط مسهتقیم بها به منظور درک هر چه بهتر موضوع در اینجا به دو مثال اشاره می

باشد، تا کنون های آلوده میانتقال خونموضوع بحث دارد، مثال اول در خصوص موضوع ضمان ناشی از 
های خونی بهه سهازمان انتقهال خهون ایهران صدها بیمار محتاج به خون که برای تزریق خون یا فرآورده

ها توان به پرونده موسوم به هموفیلیاند، برای نمونه میها آلوده گردیدهاند  به انواع ویروسمراجعه نموده
های خونی نفر بیمار هموفیلی است که برای تزریق فرآورده 976مینه شکواییه اشاره کرد، این پرونده در ز

آلوده شدند، مبتالیان به  Cو  Bهای ایدز، هپاتیتبه سازمان مزبور اعتماد نمودند ولی متاسفانه به ویروس
علیه سازمان انتقال خون ایران و دولت جهت جبران خسارت مادی 1381های اشاره شده در سال ویروس
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دادگاه عمومی تهران طرح دعوا نمودند، سازمان مزبور در دفهاع از  1060و معنوی وارده به خود در شعبه 
خود به این دلیل که مجهز به وسایلی نبوده که بتواند آلوده بودن خون را به ویهروس ایهدز در آن مقطهع 

ف دیگر بنا بر اصل کلهی بهار دانست، نه مقصر و از طرزمانی تایید کند، خود را قاصر و مبرا از ضمان می
شد، اما در نهایهت بها ابتکهار ها بود که همین امر زمینه ساز تضییع حقوق آنها میاثبات تقصیر با خواهان

صهادر  24/3/1383در تهاریخ 1052الی78های شماره عمل محکمه رای به نفع قربانیان به موجب دادنامه
 شد.

پرونده به علت فقدان مقررات خاص حاکم بهر موضهوع، حکهم را های مورد اشاره قاضی در دادنامه
چنینهی در مستند به شماری از ادله از قبیل: اتهالف، تسهبیب، الضهرر، حکهم عقهل و وجهود قهانون ایهن

تواننهد، مسهتند صهدور حکهم گردد که آنهها نمهینماید، با دقت در این ادله معلوم میکشورهای دیگر می
ای آلوده باشند زیرا یا ارتباطی به موضوع ندارد)هماننهد قاعهده اتهالف( و یها هضمان ناشی از انتقال خون

کارایی الزم را برای اثبات حکم ضمان در این زمینه ندارند)همانند قواعد تسبیب و الضرر، اگر چه به این 
طور صهرف همینتوان استناد نمود اما کارایی الزم را ندارند و باید از سایر ادله استمداد کرد( دو قاعده می

تواند مستند صدور گردد نمیاینکه در کشورهای پیشرفته در چنین مواردی حکم به ضمان دولت صادر می
ای را در ایهن خصهوص چنینی در ایران باشد در حالی که قاعده غرور راه حل مناسهب و عادالنههرای این

نیهاز از رای باشهد کهه او را بهیتواند مستند خهوبی بهرای وی در صهدور گرارد که میپیس راه قاضی می
 نماید.تمسا به ادله دیگر می

مواد غرایی و محصوالت توان اشاره نمود، این محصوالت در مثال دوم به محصوالت تراریخته می
دریافت کرده  هارا از سایر ارگانیسمی هستند که از لحاظ ژنتیکی دستکاری شده و ژن جدید ایکشاورزی

، حبوبات، غالت، لبنیهات و ... هاو سبزیحات، گوشت هاانواع میوه :اد غرایی مانندطیو وسیعی از مو و اند
-که به دلیل دستکاری کردن ژنتیا آنها سبب بروز مضراتی از قبیل مهوارد ذیهل مهی شوندمی را شامل

 شوند:
کهه  ،شودمی یی در گیاه یا جانور جدیدهادستکاری ژنتیکی باعث ایجاد پروتئین) واکنس آلرژیا *

به عنوان عامل بیگانه شناسایی شده و منجر بهه ایجهاد واکهنس آلرژیها  ،ممکن است برای بدن انسان
 (.شود

 هابقایای این جانداران برای محیط زیست نامناسب است و تا مدت )نامناسب برای محیط زیست *
 (.ماندمی به صورت مخفی در طبیعت باقی

مانند آفات و حشهرات در  هاباعث آسیب به برخی ارگانیسم تغییرات ژنتیکی )کاهس تنوع زیستی *
 (.کاهدها میشود و از تنوع زیستی آنمی اکوسیستم
-و باکتری هابه دلیل تغییرات ژنتیکی، این محصوالت به ویروس)هاکاهس کارایی آنتی بیوتیا *

ههای بیوتیهاز کارایی آنتهیکنند و اخاصیت آنتی بیوتیکی خود را در بدن اعمال می و شوندها مقاوم می
 (.کاهنددارویی می
 (.به دلیل تغییر در ساختار این محصوالت، طعم متفاوتی خواهند داشت)طعم غیر متداول *
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ههای جدیهد در این محصوالت باعث ایجهاد بیمهاری )ها* نامناسب از جهت تغریه ای برای انسان
 ست(.شده ا آنها ها باعث مر ها و پروانهحیوانات مانند موشهای شوند و در بسیاری از گونهمی هاانسان
بسیاری از کشورها از این محصوالت به عنوان سالح بیولوژیا علیه دشهمنان  )سالح بیولوژیا *

 (.کنندمی خود استفاده
گونه که بیان شهد  بهه دلیهل تغییهر در سهاختار ژنتیها آنهها سهبب امهراض این محصوالت همان

گردند،بنابراین از آنجا که تولیدکنندگان این محصهوالت بهدون در کنندگان آنها میمصرف ای درناشناخته
نمایند نظر گرفتن عوارض آنها و صرفاً به منظور کسب سود بیشتر اقدام به تولید محصوالت تراریخته می

د و بهه دهنهو آنها را در حجم گسترده و با نام و عالئم تجهاری فریبنهده در دسهترس همگهان قهرار مهی
نمایند، حتی اگر به این موضوع نیز اشهاره نماینهد، امها بهه مهرور زمهان ای نمیتراریخته بودن آنها اشاره
کننهدگان را فهراهم نمهوده کهه از ایهن گردد، این امر اسباب غرور و فریب مصرفمضرات آنها آشکار می

ولیدکننهدگان محصهوالت کنندگان به دلیل غرور و فریب ایجاد شده بهه غهار کهه همهان تجهت مصرف
 توانند مراجعه نمایند.باشند، میتراریخته می

داریم: همین که سازمان انتقال خون و تولیدکنندگان محصوالت در توضیح موارد ذکر شده بیان می
اند و مصرف کنندگان و بیماران با اعتماد به نام و عالئم ای جلب اطمینان عمومی نمودهتراریخته به گونه

نمایند، دلیلی است  بر اینکه بیمهاران های خونی استفاده مینها از محصوالت تراریخته و فرآوردهتجاری آ
ی ظواهر سازمان انتقال خون و نام و عالئم تولیدکنندگان محصوالت تراریخته فریفته شهده و با مشاهده

نمایند در این حالهت یهای خونی استفاده مای از محصوالت مورد اشاره و فرآوردهبدون هیچ گونه واهمه
 کند.علم و اطالع سازمان و صاحبان محصوالت مرکور تفاوتی در موضوع ایجاد نمی

شوند: گهروه اول اند و از این جهت به دو دسته تقسیم میفقها نیز در این خصوص اظهار نظر نموده
ضی کهه غار)سهازمان باشد، در فرفقهایی هستند، که معتقدند صدق غرور که به معنی نیرنگ و خدعه می

ههای آلهوده و انتقال خون و تولیدکنندگان محصوالت تراریخته( نسهبت بهه نتهایج نامناسهب امری)خهون
رسد، مخصوصاً اگر فرد فکر کند این امر برای طهرف محصوالت تولیدی( ناآگاه است  مشکل به نظر می

کند، یها دن برای بیمار تجویز میدیگر)مغرور( مفید هم هست، مثل پزشکی که دارویی را به خیال نافع بو
طور کند، لرا در عنوان غار علم الزم است  همانداروسازی که به فرض نافع بودن اقدام به تولید دارو می

( و اما گروه دوم 394ق: 1405  محدث بحرانی،296ق: 1419که در عنوان مغرور جهل الزم است،)نراقی،
ص به مورد علم شخص غار ندارد، اگر غهار بهه گمهان اینکهه فقهایی هستند که اعتقاد دارند غرور اختصا

مثالً فالن مال متعلق به اوست یا به تصور اینکه در دادن مال به دیگری از سوی مالا ماذون است  آن 
(از میان دو نظر گفته شده  نظر دوم 269ق: 1419مال را به دیگری بدهد ضامن است)موسوی بجنوردی، 

تر است، با این توضیح کهه الزم اسهت  بهین احکهام تکلیفی)حرمهت( و نزدیا ارجح بوده و به مقصود ما
احکام وضعی)ضمان( تفصیل داده شود، به این صورت که حرمت تکلیفی مشروط به علم غار است  زیهرا 

کند، بر خالف ضمان که علم و جهل در آن دخالت نهدارد و در بدون علم حرمت تکلیفی فعلیت پیدا نمی
باشد، ضمن اینکه وی مرتکب حرام نیز شهده ی که غار عالم باشد، ضمان بر عهده غار مینتیجه در صورت
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است، ولی در صورتی که غار جاهل باشد، دیگر مرتکب حرام نشده ولی باید ضرر طرف مقابل را جبهران 
 نماید)همان(.

این عبارت بها هماهنگی بیشتری دارد، زیرا « المغرور یرجع الی من غره»این نظر با ساختار عبارت 
کلمه المغرور آغاز گردیده است و مشخص است که آنچه در این جمله مورد نظر بهوده شخصهیت مغهرور 

مهم این است که فرد فریفته شود تا حق رجوع به غار را پیدا کند و کاری  است  یعنی جهت جریان قاعده
 ه واقع باشد یا جاهل مهم نیست.به علم غار ندارد که به چه صورت و شرایطی باشد و اینکه غار عالم ب

بنابراین سازمان انتقال خون که به تنهایی عهده دار وظیفه خطیری همچون تهیه و توزیع خون در 
ای ای برخوردار است و همه بدون هیچ واهمههرود، قطعاً در نظر مراجعان از اعتبار ویههایران به شمار می

کنند و همهین ت یا تزریق خون به این سازمان مراجعه میاز خطرهای آلوده بودن خون یا تجهیزات دریاف
گردد سازمان را مسئول جبران خسارات نماید و سبب میاطمینان موجبات اجرای قاعده غرور را فراهم می

وارده به بیماران محتاج خون بدانیم، هر چند که سازمان در وظیفه خود کوتاهی نکرده باشد و عدم اشراف 
های شناخته و ناشناخته شده باشد، در ی جدید سبب ابتالی محتاجان خونی به بیماریهاعلوم به بیماری

زمینه محصوالت تراریخته نیز چون دولت اقدام به وارد کردن این محصوالت و توسهعه کاشهت آنهها در 
 نمایند، همین امر موجباتنمایند از آنجا که مردم به تشکیالت عریض و طویل دولت اعتماد میکشور می

شود مردم از این نوع محصوالت استفاده نمایند و به همین فریب و اغفال آنها را فراهم نموده و باعث می
 بایست برای دولت با استناد به این قاعده فرض ضمان نمود.خاطر متضرر گردند، که از این جهت می

رد و حقوق ایران نیز با توجه به توضیحات ذکر شده از آنجا که قاعده غرور ریشه در فقه اسالمی دا
منبعث و تاثیر گرفته از حقوق مرهبی است و با توجه به فقدان نص قانونی صریح در این خصوص و نظر 

 167و  4های ارزنده نظام حقوقی ماست، نظامی که بر اساس اصهول به اینکه قاعده غرور یکی از دارایی
در این مورد بایهد تهالش نمهود، بها بررسهی  نمایدقانون اساسی یکی از منابع غنی خود را فقه معرفی می

ای موجبات ایجهاد ضهرر را قابلیت جبران خسارات و با تمسا به این قاعده در مواردی که ظاهر فریبنده
 فراهم نموده موضع حقوق ایران را در این زمینه مشخص نمود.

 

در خصوص جبران خسارات ناشی از نقص « من له الغنم فعلیه الغرم»اعمال قاعده  -4

 علم بشر 

های متنوع دنیای   که خسارتاز قواعد مسلم فقهی است دیگر یکی"من له الغنم فعلیه الغرم"قاعده
غهنم و دانان به این قاعده توجه نمایند، بر اساس ایهن قاعهده ههر کهس کهه معاصر سبب گردیده حقوق

 منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود.

با این وجود ارجاع به این قاعده در بحث مالزمه بین نماء و درک اموال در کالم برخهی از بزرگهان 
باشهد،لکن ، به عبارت دیگر اگر چه قاعده بحسب لفظ به معنای تبعیت غرم از غنم مهیشودفقه یافت می
تری است  که در آن بین منافع و نمائات اموال از یا طهرف و خسهارت و یق قاعده کلیدر واقع از مصاد
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معنای قاعده من له الغهنم فعلیهه الغهرم » 1نقصان وارده به اموال از طرف دیگر مالزمه برقرار شده است،
مهال نیهز باشد، پس هر کسی که فوائد مال شرعاً برای اوست  خسارت آن تالزم بین خسارت و فایده می

بر عهده او خواهد بود، گاهی از این قاعده تالزم بین نماء و درک و گاهی از آن به قاعده الخراج بالضمان 
(، شیخ انصاری نیز در مکاسب به قاعده المالزمه بین النمهاء و 284ق:1421مصطفوی، «)تعبیر شده است
 (238ق: 5،1423یخ انصاری، جداند.)شکند و آن را مستفاد از نص و استقراء میالدرک اشاره می

استناد به این قاعده در باب مسئولیت مدنی شخص منتفع در شرایط خاص به عنهوان با این وصو 
برای مباحثی همچون پرداخت  یمبنای مناسب تواند مورد پریرش قرار گیرد وتایید ادله مسئولیت مدنی می

 زشا و کارمندان دولت باشد. دیه از بیت المال، جبران خسارات ناشی از اشتباه قاضی، پ
های مربوط به نظریه خطر ناشی از انتفهاع مهادی و دانان در بحث مسئولیت مدنی و در بحثحقوق

کننده و مسئولیت تولیدکننده در قبال عیب تولید به این قاعده توجه داشته همچنین در باب حقوق مصرف
انهد: گونهه بیهان داشهتهآن خود کرده است، و ایهناند که منافع را از و مسئولیت را بر عهده کسی گراشته

برند، ولی در پناه پیچ و خم قوانین از اند سود میداران بزر  از محیط خطرناکی که بوجود آوردهسرمایه»
اند  که شوند، در حالی که همه این قاعده عادالنه را پریرفتهاند، معاف میهایی که به بار آوردهجبران زیان
 (225: 1385)کاتوزیان، «. فعلیه الغرم من له الغنم

باشهد، دانان رایج است مطابق با این قاعهده مهینظریه خطر ناشی از انتفاع مادی که در بین حقوق
طرفداران این نظریه چون عدم تمایز بین عمل ناشی از تقصیر و عمهل ناشهی از غیهر تقصهیر در ایجهاد 

کردند با قراردادن مسئولیت در برابر انتفاع چههره اخالقهی مسئولیت را ناموجّه و غیر اخالقی دیدند، سعی 
برد، باید خسهارات ناشهی از آن را حفظ کنند، بر این اساس، اعالم کردند هر کس از انجام کاری سود می

سهاز ههایی مسهئولیتآن را نیز تحمّل کند، بنابراین  هر فعالیّتی موجب مسئولیت نیست، بلکه تنها فعالیت
ههای ی فعالیتانجام دهنده آن از عمل خویس انتفاع مادی برده باشد، با این توضیح کهه  همههاست که 

بهار ههیچ سهود گیرد، و گاهی ممکن است در انجهام عمهل زیانانسان به منظور انتفاع مادی صورت نمی
زیهان عاملمادی متصّور نبود و عمل مزبور صرفاً به منظور انتفاع معنوی انجام شود، در این صورت چون 

فاقهد « خطهر در برابهر انتفهاع مهادی»از عمل خویس هیچ گونه سود مادی نبرده است  براساس نظریهه 
هرگونه مسئولیت مدنی خواهد بود، بنابراین برخی از خسارات جبران نشده بهاقی خواههد مانهد، ایهن امهر 

یه دیگری تحت عنوان ای دیگر درصدد تکمیل و رفع نواقص این نظریه برآمده و نظرموجب شد که عده
را مطرح کنند، البته این نظریه نیز مورد نقد و انتقاد بسیار قرار گرفته است  « خطرهای ایجاد شده»نظریه

-از آنجا که موضوع اصلی این پهوهس بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشهر مهی

کنیم و به موضهوع اصهلی ینه خودداری میباشد، به دلیل عدم ضرورت از ذکر توضیحات بیشتر در این زم
 پردازیم.می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

شود  باشد  به سختی و مشکل نیز درک گفته میدرک در لغت به معنی ملحق شدن و پیوستن می-1
 (43ق: 1414، 7من التبعه و منه الدرک فی عهده البیع.)ابن منظور، ج الدرک: اللحق
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دانان به این قاعده در باب مسئولیت مدنی زمانی است  که نتوان با تمسها بهه تردید نیاز حقوقبی
هایی که دیده را داد، به عنوان نمونه در خصوص زیانسایر قواعد مسئولیت، حکم به جبران خسارات زیان

دیده نیز عهاجز از تعیهین باشد و زیاننیست که چه شخص یا اشخاصی میعامل زیان آن دقیقاً مشخص 
عامل زیان و اثبات بار مسئولیت بر عهده عامل زیان باشهد، در ایهن اوضهاع و احهوال عهدالت و مصهالح 
اجتماعی یقیناً به دنبال راهی در جهت جبران عملی زیهان برخواهنهد آمهد و انصهاف را در تنهها گهراردن 

ها در جهت جبران چنین خساراتی توجه زیان به واهند یافت، طبیعتاً یکی از اولین تداعیخسارت دیده نخ
شوند، افرادی که سود و منفعت فعالیت به جیب آنهها اشخاصی است که از این محیط زیان خیز منتفع می

، البتهه دیده باقی خواهد مانهدسرازیر شده و حال آنکه خسارت ایجاد شده در چنین محیطی بر دوش زیان
عدالت و انصاف قطعاً به ظالمانه نبودن و اجحاف آمیز تلقی نگردیدن چنین جبرانی توجهه جهدی خواههد 

دانان و ارجاع آنها به قاعده به عنوان موید و یا حداکثر جزء کوچکی از دلیهل داشت، بنابراین  توقع حقوق
حال در اوضهاع و احهوال و شهرایط تواند، چندان بیراه باشد، در هر در جهت مسئولیت شخص منتفع نمی

بار دارای افراد منتفعی باشهد، خاص که ارکان مسئولیت، جبران عملی زیان را موجب نشوند و محیط زیان
-که در نظر عرف مسئولیت آنها با توجه به منفعت حاصله چندان اجحاف آمیز تلقی نگردد، این قاعده می

هایی اشاره کرد کهه بهر اثهر توان به بیماریمیعنوان نمونه  تواند موید ادله مسئولیت مدنی قرار گیرد، به
گردد، آلودگی هوا در عصر حاضر به یا شود و موجب مر  و میر افراد میآلودگی هوا به افراد منتقل می

 :طبیعهی ماننهد  ممکهن اسهت این عوامهلمعضل تبدیل شده که عوامل مختلفی در بروز آن نقس دارد، 
های مصنوعی عمهدتاً ناشهی از فعالیهت وسهایل نقلیهه و آلودگی ،، یا مصنوعی باشندهافشانآتسفعالیت 
های پهاک استفاده از انرژیها به دلیل عدم احاطه کامل علوم آنها در باشد، صاحبان کارخانهمیها کارخانه

اند، که این عامل ساالنه باعث مر  و میر افراد زیادی شده های زیست محیطی شدهعامل اصلی آلودگی
و تعداد زیادی از شهروندان را به امراض مختلو قلبی و عروقی مبتال نموده است  صاحبان کارخانجات و 

نماینهد، امها ع بسیاری را به جیهب خهود سهرازیر مهیدهند، نفهای تولیدی با فعالیتی که انجام میشرکت
بایسهت، آنهها را های مورد اشاره ندارند، این در حالی است، که میترین مسئولیتی در قبال بیماریکوچا

شود بها اند و به خاطر نفع و سود سرشاری که عایدشان میدر مقابل این محیط خطرناکی که ایجاد کرده
دیهده و دولهت تحمیهل ول دانست و نگراشت بار درمان بیماران بر دوش زیهاناستمداد از این قاعده مسئ
ها عوارضی تحت عنوان عوارض آلودگی هوا وضع نمود گونه شرکتتوان بر اینشود، که در این راستا می

و آن را در صندوق مخصوصی ذخیره کرد، تا در راستای کاهس آلودگی هوا و درمان بیماران از آن بتهوان 
تر شدن موضوع در مثال دیگری به عهوارض ناخواسهته از مصهرف داروههایی ه نمود، جهت روشناستفاد

ها اگر چه مصرفشان باشد، به عنوان نمونه آنتی بیوتیاکنیم، که ضررشان بیشتر از نفعشان میاشاره می
دهند با بدن اجازه میگیرند و به جلوی تکثیرشان را میکرده و ی مضر را نابود هاباکتریباشد، و میمفید 

را  ی قابل تهوجهیهاآسیب ،توانندمی ،کنندی مفید را هم نابود میهااما چون باکتری ،بیماری مبارزه کند
عفونت باکتریایی کننده مصرفکه اگر  ،اینجاست و قابل توجه نکته اصلی ،وارد کنند کنندهبه بدن مصرف

هها بیوتیهاد، بنابراین مصرف آنتهیزند، تا این که سودمند باشبیشتر لطمه می بیوتیاآنتی نداشته باشد،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=148349
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=148349
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=148349
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و...  اضطراب ، افسردگی،کرون یا بیماری کولیت زخمی صاًمخصو سندرم روده معرض ابتال بهفرد را در 
دهد، با توجه به این توضیحات اگر چه یکی از اهداف داروسهازان از تولیهد دارو، درمهان بیمهاران قرار می
باشهد، بهه همهین باشد، اما هدف عمده و اصلی آنها از تولید داروهای جدید کسب سود و منفعهت مهیمی

کننهد  آور بهودن آنهها توجهه مهیه زیانخاطر بیشتر مزایای داروهای تولیدی را تبلیغ کرده و کمتر به جنب
بنابراین با توجه به اینکه تولیدکنندگان داروها هدف اصلی خود را کسب سود و منفعت قرار داده و از ایهن 

برند، بنابراین  باید با استناد به قاعهده مهورد اشهاره آنهها را مسهئول گردیده و ربح و سود میمحیط منتفع
  دانسته و حکم به جبران زیان وارده به بیماران را توسط آنها داد.عوارض ناشی از مصرف داروها 

 

 تیجه گیرین

ی مختلو و تخصصی شدن هر رشته از علهوم های روز افزون علوم در زمینههابا توجه به پیشرفت
باشهیم، ههر چهه علهم می و هر ساعت شاهد اختراع جدید و کشهو زوایهای پیچیهده آنهها بشری هر روز
ههای سهبب ورود خسهارت هاشود، همین نقصتر مینماید زوایای پنهان و نقایص آن روشنپیشرفت می

بعضاً غیر قابل جبرانی به افراد جامعه گردیده است، در مقدمه این مقاله این سئوال مطهرح شهد، کهه آیها 
اشهی از تولیدکنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات در صورت بروز خساراتی که غیر قابل پیس بینهی و ن

را  نقص علوم بوده ضامن هستند یا خیر؟ و اگر تولیدکنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات جوانب احتیاط
رعایت کرده باشند و خسارت صرفاً به دلیل پیچیدگی علوم و ناشناخته بودن زوایای پنهان آنها وارد آمهده 

سیسهتم گونهه کهه بیهان شهد  خیر؟ همان باشد، آیا باز هم تولید کنندگان کاال و خدمات ضامن هستند یا
حقوقی اکثر کشورهای دنیا پس از انقالب صنعتی در این موارد بنا به دالیلی از جمله به دلیل انتفاع ناشی 

دیده به دلیل مشکل بودن اثبات تقصهیر، اجبهار صهاحبان علهوم و از تولید کاال و خدمات، حمایت از زیان
ولید، عرضه و تعمیر و در نتیجهه ایجهاد نقهس بازدارنهدگی در حهوادث فنون نوین به باال بردن دقت در ت

مرکور، مسئولیت بدون تقصیر )مسئولیت محض( و ضهمان قههری را برقهرار کردنهد، البتهه ایهن نهوع از 
به همین خاطر جهت کمها بهه  مسئولیت نیز به دلیل ایرادهای وارده مورد نقد و انتقاد بسیار قرارگرفت 

بایست  از پیشینه عظیم گان خدمات میگان کاال و ارائه دهندض ضمان برای تولیدکنندگان و فردیدزیان
تهوان در ایهن فقهی کما گرفت چرا که با تحول در این حوزه و با ارائه دید وسیعی از قواعد فقههی مهی

، بنابراین بها اسهتفاده از مجموعهه قواعهدی خصوص برای صاحبان علوم و فنون نوین فرض ضمان نمود
باشهد و تقصهیر از روی همچون قاعده اتالف بالتسبیب که در فقه از عناوین مسئولیت بدون تقصهیر مهی

گیرد، قاعده الضرر و پریرش نظر غیر مشهور فقها درباره این قاعده که بهر جهل و غفلت را نیز در بر می
فعلیه الغرم که بهه موجهب ایهن قاعده من له الغنم ، اساس هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بمانداین 

باشد و تمسها بهه قاعهده قاعده هر کس غنم و منفعت برای اوست غرم و خسارت نیز بر عهده وی می
توان با استناد به این قواعهد ای موجبات ایجاد ضرر را فراهم نموده، میغرور در مواردی که ظاهر فریبنده

 علم سبب ورود خسارت شده فرض ضمان نمود. برای صاحبان علوم و فنون جدید در مواردی که نقص 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=186305
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=270912
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=253680
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=210299
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بنابراین باید با اتکا به پشتوانه عظیم فقهی از مصرف کنندگان و اشخاص ثالثی که به دلیل نقهص 
اند و خسارتی به آنها بار شده دفاع نمود، چرا که آنها به علم حاکم بر تولید کاالها و خدمات متضررگردیده

باشهند و از ایهن و ضعو در داشتن امکانات، در دفاع از خود ناتوان مهی دلیل عدم داشتن بنیه مالی کافی
جهت که تولیدکنندگان کاال و خدمات و صاحبان علوم و فنون جدید دارای امکانات مالی فراوان هسهتند، 

 توانند، از دفاع نقص علم استفاده نموده و از زیر بار مسئولیت فهرار نماینهد، بنهابراین از ایهنبه راحتی می
بایست دامنه مسئولیت صاحبان علوم و فنون جدید را گسترش داد تا مانع سوء استفاده آنها شده جهت می

شود با وضع عوارض مختلو بر گان جبران گردد، جهت نیل به این مقصود پیشنهاد میدیدو خسارت زیان
ا نیهز تحهت پوشهس و گونهه مهوارد رای ایهنهای بیمهکاالها و خدمات و توسعه دامنه مسئولیت صندوق

 بایست صندوقی همانند صندوق تامین خسارات بدنی ایجاد نمهودهها قرار داد و دولت نیز میحمایت بیمه
و عوارض مورد اشاره را در آن ذخیره نماید تا چنانچه تولیدکننده یها عرضهه کننهده نتوانهد بهه وظیفهه و 

ها اید و به عبارتی ورشکسته گردد، خسارتدیدگان عمل نممسئولیت خود در قبال جبران خسارت به زیان
از این طریق جبران گردد تا از این جهت ظلم و اجحافی به مصرف کننده و متضررین وارد نگردد و دامنه 
مسئولیت در بین افراد جامعه تقسیم شود و به قشر خاصی فشار نیاید و صاحبان علوم و فنون نیز انگیهزه 

ای از مهوارد در نوین را از دست ندهند، پس همانطور که شارع در پهارهالزم جهت تولید کاالها و خدمات 
توان دولت را به فراخور حهوادث رخ زمینه قتل، دولت را مسئول جبران دیه قرار داده در این زمینه نیز می

گونه که نظام حقوقی مسئولیت مدنی دولهت در با این توجیه که همانداده ملزم به جبران خسارت نمود، 
ای مسئولیت برخی از کارکنان و افرادی نظیر قضات، وری اسالمی ایران در قوانین و مقررات پراکندهجمه

ها و افراد فراری را به بعهده گرفته و در های واگراری سهام شرکتتئکارکنان نیروهای مسلح، اعضاء هی
در صهورتی کهه ورود قانون مسهئولیت مهدنی یعنهی  11خصوص سایر کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده 

خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره بوده، اقهدام بهه پهریرش مسهئولیت نمهوده اسهت، و 
رود( خون مسلمان هدر نمی«)ال یبطل دم امرء المسلم»همچنین با توجه به اینکه به موجب قاعده فقهی 

و با اسهتناد بهه قواعهد مهورد  و توجهاً به قاعده و اصل وحدت مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و حقیقی
 ههای بایسهت بهه قهائم مقهامی از صهاحبان علهوم و فنهون نهوین خسهارتاشاره در این زمینه، دولت می

اینکهه در پرونهده  دیدگان را پرداخت نماید و سپس جهت جبران به عامل زیان مراجعهه نمایهد، کمهازیان
ر موارد مشابه نیز اقدام بهه صهدور چنهین آرایهی ها از این نوآوری استفاده شده فلرا دموسوم به هموفیلی

 باشد.وجیه می
 

 کتابنامه
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 .، کارتحقیقی دانشگاه عالمه طباطبایی«شرایط خسارات قابل جبران(. »1384بابایی، ایرج،)

 ، قم: انتشارات اسماعیلیان نجفی.1جلد« القواعد الفقهیه»بجنوردی، میرزا حسن،)بی تا(. 

 ، تهران: نشر میزان، چاپ اول.«، مسئولیت مدنی4حقوق مدنی (. »1388بهرامی احمدی، حمید،)

انتشارات  :قم، 2ج، «القواعد االصولیة و الفقهیة علی مرهب االمامیه»(. ه.ق1425)التسخیری، محمدعلی،
 .تقریب مراهب اسالمی

، «الههی تنقههیح شههرائع االسههالممسههالا االفهههام »ق(. ه1414جبعههی عههاملی،زین الدین)شهههید ثههانی(، )
 بیروت:موسسه البالغ.

، فصلنامه حقوق، «مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطالعات با تاکید بر نظام کامن ال(. »1387جنیدی، لعیا،)
 .4،شماره38مجله دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرآن،دوره 

، قهم: انتشهارات موسسهه 5، ج«صهر المنهافعجامع المدارک فی شهرح المخت»ق(.ه1405خوانساری،احمد،)
 اسماعیلیان، چاپ دوم.
، فصهلنامه حقهوق «نقص علم در مسئولیت مدنی ناشی از تولید کهاال(.»1392روشن و همکاران، محمد،)
 .25پزشکی،شماره 

الجعفریهه، ، تهران: المکتبه المرتضویه الحیاء االثار 2،ج«المبسوط»ق(. ه1387طوسی، ابی جعفر محمد، )
 چاپ سوم.

، تهران: المکتبه المرتضویه الحیاء االثار الجعفریهه، 2،ج«المبسوط»ق(. ه1387طوسی، ابی جعفر محمد، )
 چاپ سوم.

 .2جمکتب العالم االسالمى،، قم:2ج،  «التبیان فى تفسیرالقرآن»ق(.ه1409،)طوسى، محمّدبن حسن

، «مسالا االفهام فی شرح شرایع االسهالم»ق(. 1316عاملی)شهید ثانی(، زین الدین بن علی بن احمد،)
 فروش.قم: نشر شیخ محمد رضا تاجر کتاب

، «قاعده من لهه الغهنم فعلیهه الغهرم(. »1391علوی قزوینی، سید علی و مسعودیان زاده، سید ذبیح اهلل، )
 .4، پیاپی1های حقوقی، دوره جدید، شمارهفصلنامه پهوهس نامه اندیشه

 ، تهران: نشر میزان.«موجبات ضمان(. »1382علی،)عمید زنجانی، عباس

 ، تهران.1، ج«منیه الطالب فی حاشیه المکاسب»ق(.ه1373غروی نائینی ، میرزا محمد حسین ،)

قلمرو ضمان ناشی از عیب کهاال و نقهص اطهالع رسهانی در (. »1391و امینی، علیرضا، ) فتاح زاده، زهرا
 .6، شماره 4حقوق اسالمی، سال ، مجله مطالعات فقه و «نحوه صحیح مصرف

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.«مسئولیت ناشی از عیب تولید(. »1385کاتوزیان، ناصر، )

، جلد اول، تهران، چهاپ «حقوق مدنی،الزامهای خارج از قرارداد)ضمان قهری(» (.1378کاتوزیان، ناصر، )
 دوم.

 ، مجلهه دانشهکده حقهوق و علهوم«های آلهودهمسئولیت مدنی ناشی از خون(. »1386کاظمی، محمود، )
 .2، شماره 27سیاسی، دوره 
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، فصلنامه حقهوق «های آلودهمسئولیت مدنی بدون تقصیر ناشی از انتقال خون(. »1389کریمی، نسرین،)
 .14،شماره 4پزشکی، سال

، ، قهم: 18، ج«الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره»ق(. ه1405محدث بحرانی، یوسو بن ابراهیم، )
 عه مدرسین، چاپ اول.دفتر انتشارت اسالمی جام

 مؤسسه نشر اسالمی. :، تهران«العناوین ». (قه1418)،مراغی، میرعبدالفتاح

 .4اپدفتر انتشارات اسالمی، چ :، قم«مائه قاعده فقهیه»(. قه1421 )مصطفوى، سید محمدکاظم،
 .2طالب، چ، قم: مدرسه االمام علی بن ابی 2، ج«القواعد الفقهیه»ق(. 1425مکارم شیرازی، ناصر،)

 ، قم: دارالکفر.«اللمعه الدمشقیه»ق(. 1411مکی عاملی)شهید اول(، محمد بن جمال الدین،)

، تحقیق مهری مهریزی «الطبعه االولی القواعد الفقهیة»ق(.ه1419سید محمد حسن، ) موسوی بجنوردی،
 .2ج :نشر الهادیو محمد حسین درایتی، قم

، قهم: دار احیها التراثهی 27، ج«الکالم فی شرح شهرایع االسهالمجواهر »ق(. 1404نجفیو محمد حسن،)
 العربی.

، قم: انتشارات دفتر تبلیغات «عوائد االیام فی بیان قواعد االحکام»ق(. ه1417نراقی، مال احمدبن محمد،)
 اسالمی حوزه علمیه.

 

 


