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 دست از فعالیت ادامه براي را خود انگیزه جدید فنون و علوم
 ندهند.

 .فقهی قواعد ضمان، ،کنندهمصرف ،دکنندهیتول :يدیکل يهاواژه
 

 . مقدمه1
ملزم به جبران خسارت  رامسئولیت مدنی مجموعه قواعدي است که عامل زیان 

 بارانیزو وجود آن منوط به احراز سه رکن وجود ضرر، فعل  کندیم دهیدانیزوارده به 
نقص علوم و فنون جدید کاالها و  صورتی که به دلیل بنابراین در ،ستو رابطه سببیت ا

خدمات معیوب دارویی، صنعتی، غذایی، فنی و ... تولید و مورد استفاده قرار گیرد، 
کنندگان یا اشخاص ثالث وارد گردد و چنانچه از این جهت زیان و خسارتی به مصرف

ضمان قهري و  عامل زیان از باب قواعد، در چارچوب ضمان قراردادي قرار نگیرد
که  حیتوض، با این است دگانیدانیزمسئولیت مدنی ضامن کلیه خسارات وارده به 

امروزه به دلیل رشد و توسعه علوم بشري و پیچیدگی بیش از پیش کاالها و خدمات 
تولیدي و مصرفی، تشخیص سالمت یا عدم سالمت کاالها و خدمات به وسیله 

ناسی به دلیل عدم در اختیار داشتن امکانات و خریداران عادي و فاقد اطالعات کارش
گردیده و همین امر باعث ورود خسارات ناگوار و غیرقابل  رممکنیغاطالعات کافی 

بلکه به اشخاص ثالثی که از کاالها و خدمات نوین  کنندگانمصرفتنها به جبرانی نه
در برابر  دگانیدانیز، شده و ضرورت حمایت از شوندینمو منتفع  ندینماینماستفاده 

آثار خطرناك ناشی از استعمال کاالها و خدمات جدید و الزام به جبران خسارت ناشی 
ها را دو چندان نموده و هدف اصلی رژیم مسئولیت مدنی قرار گرفته از عیوب آن

عیب و نقص پنهان کاال یا محصول تولید شده یا عرضه  بارانیزاست، زیرا علت حادثه 
ها رخ داده است، حال دلیل نقص علوم بشري در شناسایی عیوب آنکه به  شده بوده

موارد آیا خسارات وارده ناشی از استعمال و  گونهنیااساسی این است که در  سؤال
ها داراي عیوب ي کاالها و خدماتی که در زمان ساخت و عرضه آنریکارگبه

اسایی شده قابل جبران ها کشف و شنو با پیشرفت علوم نقص آن اندبودهي اناشناخته



 53                    بشري علم نقص از ناشی مدنی مسئولیت فقهی مبانی بررسی

حکم به مسئولیت تولیدکننده و  توانیمموارد  گونهنیایا خیر؟ و آیا در  است
 بر مبناي قواعد فقهی داد یا خیر؟ کنندهعرضه

: ابتالي میپردازیمشدن موضوع به ذکر چند مثال در این زمینه  ترروشنجهت 
ي آلوده به بیماري اچ هاخونق بیماران هموفیلی و تاالسمی محتاج به خون در اثر تزری

ي گذشته در ایران و سایر کشورها به دلیل عدم هادههآي وي و انواع هپاتیت در 
ي ناشناخته و عدم توانایی سازمان انتقال هاروسیوپیشرفت علوم پزشکی در تشخیص 

است که باعث ایجاد  یبیوتیکآنتی سیلینپنی، ي تزریقیهاخونیی از زداسمخون در 
، این شودیدر برخی افراد م) آنافیالکسیي(ش حساسیتی شدید به نام شوك آلرژواکن

ها تولید شده و از خانواده قارچ شودیمحسوب منیز جزو داروهاي مهم نوع دارو که 
د، فلذا تزریق آن نیاز به مراجعه به مراکز کنمی هاي گرم مثبت عملعلیه میکروب عمدتاً

و در صورتی که این امر رعایت نشود، احتمال  استي مربوطه هاآزموندرمانی و انجام 
، استفاده از دارد فرد فلج شده یا بمیرد و یا دچار عوارض دارویی دیگري گردد

تنوع و حجم در  اخیر طی سالیانکه  ختهیترار ي شده و ژنتیکیکاردستمحصوالت 
 هیچ قانون خاصی نیز براي نظارت بر از آنجا که ،اندشدهوارد کشور  به يبسیار زیاد

باعث شده که تا به امروز، عوامل و جریانات همین امر  ؛ها وجود نداشتهآن ورود
اقدام به  یراحت واردکننده این محصوالت در پناه این خأل قانونی و عدم نظارت، به

ت کنند و با بازي گرفتن جان مردم، سودهاي هنگفتی به جیب واردات این محصوال
افسردگی، مثل بعضی از انواع  داروهاي معروف و رایج بیماري ضداستفاده از  ،بزنند
داخلی در  يهايزیباعث خونر کنندیمها استفاده که به منظور درمان از آنها مسکن
ها توسط که با مصرف آن ، این امر از عوارض پنهان این داروهاست؛شوندیبدن م

افسردگی یا  داروهاي ضد بیماران عوارضشان معلوم شده است، بنابراین افرادي که از
؛ دچار اندداروهایی(مسکنی) مثل آسپرین، ایپوبروفن و ناپروکسین استفاده کرده

ها سبب مرگشان شده است، و این امر در برخی از آن اندشدهخونریزي معده و روده 
ها را جایگزین مصرف این قرص COX-2 زشکان دارویی به نامن معضل پجهت حل ای

 مشکل داراي البته این دارو نیز که داخلی جلوگیري شود يهايزیکردند تا از خونر
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ي ذکر شده همگی هامثال، بردیو خطر ابتال به حمله قلبی و سکته مغزي را باال م است
ر عصر حاضر هستند؛ که علت حادثه د کنندگانمصرفمصداقی از حقوق از دست رفته 

در این موارد عیوب و نقایص ناشناخته کاال و محصول تولید شده یا عرضه  بارانیز
 ها خطرات و عوارضشان روشن شده است.که پس از مصرف آن استشده 

با این وصف در صورتی که ورود خسارت ناشی از عدم اشراف صاحبان علوم و 
 توانیمکاالها و خدمات تولیدي باشد، آیا در این موارد نیز  فنون نوین به زوایاي پنهان

ها فرض ضمان نمود یا خیر؟ و در صورت فرض ضمان، دامنه مسئولیت براي آن
حقوق جهت نیل به این  پردازانهینظرصاحبان علوم و فنون نوین در چه حدي است؟ 

، انددادهو گسترش مقصود دامنه تعهد و ضمان صاحبان کاال و خدمات نوین را توسعه 
کاال و یا کسانی که در  کنندهمصرفچرا که تعهد ضمنی صاحبان کاال و خدمات به 

ي مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده اگونهزنجیره قراردادي جایی دارند و به 
ی را که در این زنجیره نیستند در بر دگانیدانیز، اما شودیم، محدود رندیگیمقرار 
، این در حالی است که اشخاص ثالث و سایرین استحقاق بیشتري جهت دریگینم

ربح و سود کاال و خدمات تولیدي را  کنندهعرضهحمایت دارند، زیرا تولیدکننده و 
ي ابهرهدر این راستا  گناهیب، اما ثالث کندیماز مزایاي آن استفاده  کنندهمصرفو  بردیم
ي حقوقی دنیا هاستمیسن وصف در زمینه رویکرد ، با ایندیبیمو خسارت هم  بردینم

در خصوص فرض ضمان براي صاحبان علوم و فنون نوین در مواردي که نقص علم 
ي حقوقی اکثر هاستمیسکه در گذشته  میشویممتذکر  گرددیمسبب ورود خسارت 

که این امر باعث  دانستندیمکشورهاي دنیا نقص علم را از علل رافعیت مسئولیت 
جبران نشده باقی بماند، این امر و بروز خسارات فراوان  دگانیدانیزخسارت  شدیم

ی و غیرقابل جبرانی که به دلیل رشد و توسعه علوم و فنون نوین و نیبشیپغیرقابل 
را بر آن داشت که از این نظر عدول کنند،  دانانحقوق، دهدیمنقص علوم بشري رخ 

ر کشورهاي دنیا پس از انقالب صنعتی در این الزم به ذکر است؛ سیستم حقوقی اکث
موارد بنا به دالیلی از جمله به دلیل انتفاع ناشی از تولید کاال و خدمات، حمایت از 

به دلیل مشکل بودن اثبات تقصیر، اجبار صاحبان علوم و فنون نوین به باال  دهیدانیز
دارندگی در حوادث بردن دقت در تولید، عرضه و تعمیر و در نتیجه ایجاد نقش باز
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مذکور، مسئولیت بدون تقصیر(مسئولیت محض) و ضمان قهري را برقرار کردند، البته 
این نوع از مسئولیت به دلیل ایرادهاي وارده مورد نقد و انتقادهاي بسیار قرار گرفت؛ که 
با توجه به اینکه موضوع اصلی پژوهش بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از 

 هاهینظرو به دلیل عدم ضرورت از ذکر انتقادهاي وارده به این  استر نقص علم بش
 .میینمایمخودداري 

الزم به ذکر است؛ سیستم حقوقی کشور ما در این زمینه ساکت است؛ بنابراین 
ن ضماالزم است با استفاده از تجربیات سایر کشورها و استمداد از قواعد فقهی 

ر و... که مبنا و اساس بسیاري از مباحث و احکام (همچون اتالف، تسبیب، غرور، الضر
را  دگانیدانیزفقهی و حقوقی ضمان من جمله ضمان ناشی از نقص علم بشر است) 

در مقابل صاحبان علوم و فنون جدید که داراي امکانات مالی فراوان هستند؛ حمایت 
وهش به بررسی ها را فراهم نمود، بنابراین در این پژکرد و موجبات جبران خسارت آن

تحقیق  روش هر یک از قواعد مورد اشاره به صورت جداگانه خواهیم پرداخت، ضمناً
؛ فلذا سعی شده تحلیلی و توصیفی) استي(بنیادي نظر در این پژوهش به صورت

علمی  يهاتیگردآوري شده از منابع مختلف اعم از سا يهابا استفاده از دادهاست 
ها و تجزیه و تحلیل و فیش برداري از آن خصصیمعتبر، کتب و مقاالت علمی، ت

 .میادهیمطالب گردآوري شده به موضوع پژوهش پرداخته و به نتیجه مدنظر رس
 
 . اعمال قاعده اتالف در خصوص جبران خسارات ناشی از نقص علم بشر2

ضمان به آن تمسک مبناي از جمله قواعد مشهور فقهی که فقیهان در مورد 
من أتلف مال الغیر فهو له «عبارت مفاد قاعده اتالف در  ،اتالف استاند، قاعده جسته
هرگاه کسی مال دیگري یا منابع مترتب که معناي قاعده این است  ،مندرج است» ضامن

خواه  ،در برابر صاحب آن ضامن و مسئول است ،بر آن را بدون اذن صاحبش تلف کند
 ).19 :1425، مکارم شیرازي(1تلف از روي علم و قصد باشد یا نه

و تقصیر از روي جهل عنوان اتالف در فقه از عناوین مسئولیت بدون تقصیر است 
، زیرا عبارت مورد اشاره در زمینه اتالف هم اتالف از ردیگیمو غفلت را نیز در بر 
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و هم اتالف بدون تقصیر و از روي جهل و غفلت را در  شودیمروي تقصیر را شامل 
شمولیت قاعده درباره  ؛دیآیکه از این قاعده به دست م يانکته، بنابراین ردیگیمبر 

زیرا حکم وضعی ضمان اختصاص به حالت عمد نداشته و شامل  ،عمد و غیرعمد است
و همین وضعیت درباره تلف مال هم صورت  شودیموارد شبه عمد و خطا هم م

ـ  208 (همان: 2و تلف را به هر صورتی که باشد باید موجب ضمان دانست. ردیپذیم
209( 

افزون بر این به موجب اطالق قاعده اتالف در پدید آمدن نوع ضمان عنصر عمد 
اعم از اینکه  شودیو قصد دخالت ندارد و هر شخصی که موجب تلف مال دیگري م

 ؛البته این بدین معنا نیست ،عمدي مرتکب شده باشد یا بدون قصد و عمد ضامن است
الزم  ،ملی که مجوز انتساب استناد تلف به فاعل باشدع ،که در هیچ یک از مراحل

زیرا از ارکان ضمان مورد بحث تحقق  ،بلکه احراز انتساب عمل ضروري است؛ نیست
اگر مال در  ا این وصفب ،مفهوم اتالف است و این مفهوم با مفهوم تلف فرق دارد

اب داد و عمل اتالف را به وي انتس توانینم ،دست شخص به علل سماوي تلف شود
راده و ، ااز عمد و قصد به عبارت دیگر مقصود، به همین دلیل ضمان محقق نخواهد شد

که چنین عنصري در پدید آمدن اتالف  ؛عزم درباره اتالف و تعهد به اضرار به غیر است
فاعلیت در عمل و تحقق انتساب و ارتباط با پدیده تلف   دیتردیولی ب ،ضروري نیست

 )151 :1383: ادحقق دامت(مالزم اس
در تحقق اتالف مهم است این است که بتوان  آنچهبا توجه به این توضیحات؛ 

ي بودن اتالف مانع رعمدیغفعل موجب زیان را به شخص متلف منتسب نمود، زیرا 
قاعده  برخالف، اما قابلیت انتساب در اتالف ضروري استایجاد مسئولیت نیست؛ 

ساب ضرر به عامل زیان در آن شرط است، پس تسبیب که هم اثبات تقصیر و هم انت
ي بودن رعمدیغو عمدي یا  دهدیمتلف همیشه به صورت مستقیم و با فعل مثبت رخ 

 بارانیزو صرف انتساب فعل  شودینمعمل یا علم و جهل عامل زیان سبب عدم ضمان 
و  میرمستقیغاما در تسبیب ضرر به صورت  موجب ضمان باشد، تواندیمبه عامل زیان 
و ممکن است با فعل یا ترك فعل عامل زیان خسارت وارد گردد  دهدیمبا واسطه رخ 

 و در وقوع آن عالوه بر انتساب ضرر به فعل عامل زیان وجود تقصیر نیز شرط است.
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ي الزم را رعایت هااطیاحتبنابراین، به موجب قاعده اتالف چنانچه فرد تمام  
نباشد، به صرف اینکه بتوان فعل موجب ضرر را کرده باشد و تقصیري نیز متوجه وي 

بر مبناي تسبیب  برعکس؛ استبه وي منتسب نمود، عامل زیان مسئول جبران خسارت 
عالوه بر انتساب ضرر به فاعل، اثبات تقصیر نیز الزم است و این وظیفه به عهده 

 ه است.ي الزم را رعایت نکردهااطیاحتاست؛ که باید اثبات نماید سبب  دهیدانیز
تنها در مورد مسائل مربوط : این قاعده نهمیشویمعالوه بر موارد ذکر شده متذکر 

تمسک  توانیمبه آن  نیز هاانسانبه مال و اموال کاربرد دارد بلکه در مورد جان و جسم 
گفت: اکثر فقها در باب قصاص و دیات و در باب ضمان  توانیمقاطع  طوربهجست، 

، به عنوان نمونه شیخ محمد نجفی در اندجستهبه این قاعده تمسک  طبیب بارها و بارها
تلف مستند به فعل پزشک بوده و «جواهر الکالم به این موضوع پرداخته و بیان داشته: 

این  ) و شهید ثانی نیز در شرح لمعه به324: 1404نجفی، »(استمشمول قاعده اتالف 
الجه اذن در تلف نیست و بیمار با اذن اذن در مع«موضوع اشاره داشته و بیان نموده: 

» ستینخود به دنبال درمان بیماري بوده و خواهان مرگ یا نقص و صدمات بدنی 
) پس اگر در حین انجام معالجات بر روي بیمار وي فوت شود 109:ا1316(شهید ثانی،

طبیب مقصر  اگرچهیا عضوي از ایشان تلف شود یا خسارت مالی به بیمار وارد گردد، 
نباشد و حتی حاذق و متخصص باشد و اذن نیز گرفته باشد، ضامن است؛ مگر اینکه 

 و در توجیه این نظر مدرك اصلی فتوا پزشک از بیمار یا ولی او اخذ برائت کرده باشد

ي آلوده چنانچه طبیب یا هاخونقاعده اتالف ذکر شده است، بنابراین در مثال تزریق 
اقدام به تزریق خون به وي نمایند و به دلیل آلوده بودن  پرستار در راستاي معالجه بیمار

تزریق شده بیمار فوت نماید و یا به بیماري العالجی مبتال شود و مجبور باشد تا  خون
گفت: کلیه خسارات وارده به بیمار باید  توانیمآخر عمر با این بیماري درگیر باشد، 

 گرددینمو فرد مسبب خسارت  جبران گردد و اذن در معالجه سبب عدم ضمان طبیب
و صرف انتساب ضرر به عامل زیان به موجب قاعده اتالف سبب ضمان عامل خسارت 

قاعده تسبیب که در آن عالوه بر قابلیت انتساب اثبات تقصیر نیز  برخالف گرددیم
 .استشرط 

، اگر نتوان گردد دهیدانیزنقص علم بشر سبب ورود خسارت به  چنانچهبنابراین؛ 
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صیر صاحبان علوم و فنون نوین را در ایجاد خسارت وارده اثبات نمود، بر مبناي تق
به این  توانینمقاعده تسبیب فرض ضمان در چنین مواردي با مشکل مواجه است و 

قاعده استناد کرد، ضمن اینکه چنانچه انتساب ضرر نیز اثبات نشود، بعید است بتوان بر 
به موجب این قاعده تقصیر  اگرچهفرض ضمان نمود، مبناي قاعده اتالف در این موارد 

شرط نیست؛ اما قابلیت انتساب شرط است؛ با این وصف به منظور ضامن دانستن 
به این دو قاعده استناد نمود، چرا که هم اثبات  توانینمصاحبان علوم و فنون نوین 

به نظر  ها با مشکل مواجه است و هم انتساب ضرر به عامل زیان دشوارتقصیر آن
و جبران خسارت وارده به وي  دهیدانیز، در این راستا به منظور حفظ حقوق رسدیم
که در ادامه به بررسی سایر قواعد فقهی  ؛ از قواعد دیگر فقهی استفاده نمودستیبایم

 مرتبط با بحث خواهیم پرداخت.
 

 . اعمال قاعده الضرر در خصوص جبران خسارات ناشی از نقص علم بشر3
ده الضرر یکی دیگر از مشهورترین قواعد فقهی است؛ که در بیشتر ابواب فقه قاع

که از استناد به آن و  یافت توانیم، به طوري که کمتر بابی از فقه شودیمبه آن استناد 
مصادیق و فروع مربوط به آن خالی باشد، این قاعده به لحاظ عمومیت، بخش مهمی از 

توجه فقها را به خود معطوف داشته به طوري که  کتب فقهی به خود اختصاص داده و
و به  اندگماشتهي مستقل به بررسی آن همت هارسالهبسیاري از اعاظم با نگارش 

ي است؛ که به این وسعت مورد توجه فقها قرار اقاعدهگفت: که تنها  توانیمجرأت 
 ده الضرر استبحث در این مقوله، مفهوم قاع نیترو مهم نیتریاساسگرفته است؛ اما 

نفی ی، حمل نفی بر نه ها شاملآن نیترمهمو  یکسان نیست هادگاهیدر این زمینه دکه 
، عالوه بر است نفی حکم به لسان نفی موضوع، نفی حکم ضرريك، ضرر غیر متدار

از زوایاي گوناگون به این قاعده پـرداخـتـه و با تحلیل و  نیز امـام راحلاین نظریات، 
، دیدگاه نو و و مستندهاي قاعده اضرارو م لغوي و اصطالحی ضرر روشنگري مفهو

به کار برده شده در این قاعده به » الي« استت؛ وي معتقد اي را ارائه کرده استازه
، الهیو  نه نهی تکلیفی ؛است نهی حکومتی و سلطانی معنی نهی است و منظور از نهی،

 .و حاکم بوده صادر شده است این نهی از پیامبر (ص) به سبب آنکه رهبرزیرا 
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در هر حال موضوع اصلی که مورد مناقشه شدید قرار گرفته و اساس بحث ما نیز 
کاربرد داشته  تواندیمو در مسئولیت مدنی خسارات ناشی از نقص علوم بشري  است

باشد، این است که آیا با استناد به این قاعده مسئولیت مدنی و ضمان صاحبان علوم و 
یا خیر؟  استد در مواردي که سبب خسارت نقص علوم بوده قابل اثبات فنون جدی

 تواندینماکثر فقهاي امامیه معتقد هستند که قاعده الضرر توان اثبات ضمان را ندارد و 
به عنوان یکی از موجبات ضمان مورد استناد قرار گیرد و کاربرد این قاعده را در نفی 

مرحوم نائینی از جمله فقهایی است که معتقد  ، نه اثبات ضمان،دانندیمحکم ضرري 
(غروي کندینمو اثبات حکم  کندیماست قاعده الضرر تنها نفی حکم ضرري 

که با استناد  ند). اما در مقابل گروه دیگري از فقها قائل به این امر هست1373:220نائینی،
 ترمقبولنظر نگارنده که این نظر به  حکم به ضمان زیان زننده داد توانیمبه این قاعده 

شهید ثانی از  باشد، راهگشادر زمینه مبحث این پژوهش  تواندیمو  رسدیمبه نظر 
 .)279 ب:1316 شهید ثانی،جمله فقهایی است که این نظر را پذیرفته است(

از وجود حکمی، خواه حکم تکلیفی و خواه  بنابراین؛ با پذیرش نظر دوم چنانچه
نفی ، ورود ضرر اد قاعده الضررتنپیش آید، به اس حکم وضعی، ضرري براي کسی

اتالف و تسبیب  اعدوق موجبباشد، به  و تسبیب اتالف اگر ضرر از مصادیق و شودمی
و از نبود  هنبود موارد ذکر شدهاگر از مصادیق  ، اماشودمیداده جبران ضرر  حکم به
اثبات ضمان  توانی، به استناد قاعده الضرر مشود زیانی متوجه کسیو ضرر  ،حکم
توجیه حکومت قاعده الضرر بر احکام عدمی  خسارت داد، درو حکم به جبران  نمود

تنها مسئول آثار عهده کسی باشد او نه اي براگر وظیفه ؛که میداریمبیان یا عدم حکم 
هاي بلکه مسئول ترك فعل ،دهدکه در ارتباط با مسئولیت خود انجام می کارهایی است
هاي حقوقی است و مخصوصًا ت و این مسئولیت مورد قبول همه نظامخود نیز هس

که در بخش مهمی از حقوق مردم وضع  توان پذیرفتوقتی شارع خداوند است، نمی
که اسالم این وظیفه را به بهترین وجه انجام  ولی واقعیت این است ،قانون نکرده باشد

یعنی اسالم با وضع قاعده ؛ است بوده» قاعده الضرر«داده و این انجام وظیفه با وضع 
تنها هیچ حکمی که مجوز ضرر تابد و نهالضرر اعالم کرده که هیچ ضرري را برنمی

بلکه در این زمینه هیچ خأل و کمبودي نیز در شرع اسالم نیست و  ،باشد وضع نکرده
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و بدیهی را که از افتخارات اسالم است،  یروشن به این آور است که موضوعشگفت
). ضمن اینکه پذیرش این نظر 29-5: 1388(بهرامی احمدي،کننددرك نمی کسانی

خالف نظر شارع نیست، بلکه همسو با آن است؛ زیرا محدود ساختن قلمرو اجراي 
و  کاهدیمقاعده الضرر به نفی احکام از نقش اجتماعی آن در اجراي عدالت به شدت 

باشد در  هايآزاداع و جمع منافع و ی در اجتمستیزهمپایه اصلی  تواندیمنهادي را که 
 ).147: 1387(کاتوزیان،کندیمزندانی  هاییگراسنتو  هااطیاحتحصاري از 

از نظر امکان استنباط ضمان به استناد قاعده مزبور مشهور فقها  اگرچهبه عالوه 
، عملی رسدینمقائل به عدم ضمان هستند، اما ارائه نظري خالف مشهور فقها به نظر 

ي فقهاي گذشته هاشهیاندف شرع بوده و پایبندي به شرع نیز مستلزم پذیرش خال
از اجتهاد نیستند و تحوالت امروزه  ازینیبامروزه  دانانحقوق، چرا که فقها و ستین

یی که دانش بشري پیدا نموده است؛ مستلزم هایدگیچیپو  هاشرفتیپزندگی بشري و 
ي مصالح انسانی نماید، بنابراین هاضرورتفداي  فقهی پویاست تا بتواند نظرات کهنه را

کلی تلف مال باعث  طوربهمنحصر نمودن اسباب ضمان به اتالف، تسبیب و غصب و 
که با توجه به این توضیحات  نشده باقی بماند ها جبرانخسارتکه بسیاري از  شودیم

 )147نباید تردیدي در جبران خسارت به موجب این قاعده نمود(همان: 
س هرگاه در جریان تولید به دلیل عیوب کاالها و خدمات ارائه شده خسارتی پ

و یا حتی ناظرین وارد شود با استناد به این قاعده  کنندهمصرفبر  هاآنفراتر از ارزش 
کرد، در خصوص  توانیمعالوه بر نفی حکم ضرري، در مواقع ضرر اثبات حکم نیز 

 توانیمه و با پذیرش نظر غیر مشهور فقها مطرح شده نیز بر مبناي این قاعد سؤال
کاال و  دکنندگانیتول شودیمپذیرش این نظر سبب  اگرچهاثبات ضمان نمود، 

خدمات انگیزه خود را از ادامه فعالیت از دست دهند، اما این امر سبب  دهندگانارائه
بیان که  گونههمانخسارتی غیرقابل جبران بماند، جهت حل این معضل نیز  شودینم

صنعت بیمه را گسترش داد و کاالها و خدمات را نسبت به عیوب  توانیمخواهد شد 
با انگیزه وافی به  گرصنعتپنهان و عیوب ناشی از نقص علم بشري بیمه نمود تا هم 

 ي وارده به بیماران جبران گردد.هاخسارتفعالیت خود ادامه دهد و هم 
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 رات ناشی از نقص علم بشر. اعمال قاعده غرور در خصوص جبران خسا4
قاعده غرور از جمله قواعد معروف و مشهور فقهی و حقوقی بلکه مسلم و  

که در ابواب معامالت و باب ضمانات و غیره، حتی در  ؛عظام است يقطعی، نزد فقها
گونه که از همان قاعدهخالصه مضمون ، شودیباب طالق کاربرد دارد و به آن استناد م

، کسی را فریب ياین است که اگر کسی از راه عمل و یا گفتار شودیم اش استفادهادله
که مغرور شده حق دارد  یکسدهد و از این ناحیه به او ضرر و خسارتی وارد کند، آن

و تمام خسارات و غرامات وارده را از  به کسی که فریبش داده رجوع کند و قانوناً  شرعاً
 دهندهبید خدعه هم نداشته باشد، بلکه اگر فراگرچه فریب دهنده قص ،او مطالبه نماید

جاهل و یا امر بر او مشتبه شده باشد و یا خودش از ناحیه دیگري فریب خورده باشد، 
ضامن  بر او واجب است ضرر و زیان وارد شده بر مغرور را جبران نماید و شرعاً

این مورد ، اما چنانچه از اقدام غار ضرري متوجه شخص ثالث گردد؛ در خواهد بود
به هر یک از غار یا مغرور رجوع کرده و جبران خسارت خود  تواندیم دهیدانیزثالث 

را بخواهد، بنابراین ثمره فقهی این مطلب عبارت است از اینکه در صورتی که متضرر 
براي جبران خسارت به مغرور رجوع کرد، مغرور نیز حق دارد به غار رجوع کند و 

شکی نیست که قدر متقیِن  از غار مطالبه نماید، با این وصف خسارات وارده به خود را
غارّ عالم باشد به آن ضرري که بر فعل و یا قول او اگر از این قاعده این است که 

باید مغرور  در این صورت قطعاً ،وارد شودضرر  بر مغرور جهتو از این  شده مترتب
بر او امر جاهل باشد و یا  اما اگر ،به شخص غارّ رجوع کند و از او خسارت بگیرد

چطور  یا نه شودیمشتبه باشد که آیا از عمل و یا گفتار او ضرري متوجه مغرور م
 در این فرض اثبات ضمان نمود؟ که در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد. توانیم

 کنندهمصرفبا توجه به توضیحات ذکر شده هرگاه تولیدکننده خود باعث فریب 
شده باشد و این امر منجر به خسارت گردد، موجبات ضمان وي  کنندگانضهعریا سایر 

صورتی که فعل ثالث موجب  اما درفراهم شده و مسئول جبران خسارات است و 
فریب مغرور شده و در نهایت منجر به خسارت گردد به دلیل عدم انتساب خسارت 

 و ثالث از باب تسبیب ضامن است. ستینتولیدکننده ضامن 
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؛ که ارتباط میینمایممنظور درك هر چه بهتر موضوع در اینجا به دو مثال اشاره به 
مستقیم با موضوع بحث دارد، مثال اول در خصوص موضوع ضمان ناشی از انتقال 

صدها بیمار محتاج به خون که براي تزریق خون یا  تاکنوني آلوده است، هاخون
 هاروسیو؛ به انواع اندنمودهن مراجعه ي خونی به سازمان انتقال خون ایراهافرآورده
اشاره کرد، این  هایلیهموفبه پرونده موسوم به  توانیم، براي نمونه انددهیگردآلوده 

ي هافرآوردهنفر بیمار هموفیلی است که براي تزریق  976پرونده در زمینه شکواییه 
و  B تیهپاتایدز،  يهاروسیوبه  متأسفانهخونی به سازمان مزبور اعتماد نمودند ولی 

C  سازمان انتقال  هیعل 1381ي اشاره شده در سال هاروسیوآلوده شدند، مبتالیان به
 1060خون ایران و دولت جهت جبران خسارت مادي و معنوي وارده به خود در شعبه 

دادگاه عمومی تهران طرح دعوا نمودند، سازمان مزبور در دفاع از خود به این دلیل که 
ایلی نبوده که بتواند آلوده بودن خون را به ویروس ایدز در آن مقطع زمانی مجهز به وس

، نه مقصر و از طرف دیگر بنابر اصل دانستیمکند، خود را قاصر و مبرا از ضمان  دییتأ
، شدیمها ساز تضییع حقوق آنبود که همین امر زمینه هاخواهانکلی بار اثبات تقصیر با 

 78ي شماره هادادنامهي به نفع قربانیان به موجب رأعمل محکمه اما در نهایت با ابتکار 

 صادر شد. 24/3/1383 خیتاردر  1052 یال
ي مورد اشاره قاضی پرونده به علت فقدان مقررات خاص حاکم بر هادادنامهدر 

اتالف، تسبیب، الضرر، حکم عقل و  لیقبموضوع، حکم را مستند به شماري از ادله از 
 گرددیم، با دقت در این ادله معلوم دینمایمی در کشورهاي دیگر نینچنیاوجود قانون 

ي آلوده باشند زیرا هاخون، مستند صدور حکم ضمان ناشی از انتقال توانندینمها که آن
(همانند قاعده اتالف) و یا کارایی الزم را براي اثبات حکم نداردیا ارتباطی به موضوع 
ند قواعد تسبیب و الضرر، اگرچه به این دو قاعده (همانندارندضمان در این زمینه 

استناد نمود اما کارایی الزم را ندارند و باید از سایر ادله استمداد کرد).  توانیم
صرف اینکه در کشورهاي پیشرفته در چنین مواردي حکم به ضمان دولت  طورنیهم

د، در حالی که قاعده ی در ایران باشنیچننیاي رأمستند صدور  تواندینم گرددیمصادر 
که  گذاردیمي را در این خصوص پیش راه قاضی اعادالنهغرور راه حل مناسب و 

از تمسک به ادله  ازینیبي باشد که او را رأمستند خوبی براي وي در صدور  تواندیم
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 .دینمایمدیگر 
مواد اشاره نمود، این محصوالت  توانیمدر مثال دوم به محصوالت تراریخته 

هستند که از لحاظ ژنتیکی دستکاري شده و ژن  يیی و محصوالت کشاورزغذا
طیف وسیعی از مواد غذایی مانند  و انددریافت کرده هاسمیرا از سایر ارگاني جدید
که  شوندیها، حبوبات، غالت، لبنیات و ... را شامل م، گوشتجاتیو سبز هاوهیانواع م

 :شوندیمبروز مضراتی از قبیل موارد ذیل ها سبب به دلیل دستکاري کردن ژنتیک آن
در گیاه یا جانور  ییهانیدستکاري ژنتیکی باعث ایجاد پروتئ(کی*واکنش آلرژ

به عنوان عامل بیگانه شناسایی شده و  ،که ممکن است براي بدن انسان شودیجدید م
 ).منجر به ایجاد واکنش آلرژیک شود

داران براي محیط زیست نامناسب بقایاي این جان(ستینامناسب براي محیط ز *
 ).ماندیها به صورت مخفی در طبیعت باقی ماست و تا مدت

مانند  هاسمیتغییرات ژنتیکی باعث آسیب به برخی ارگانی(ستیکاهش تنوع ز *
 ).کاهدیها مو از تنوع زیستی آن شودیآفات و حشرات در اکوسیستم م

رات ژنتیکی، این محصوالت به به دلیل تغیی(هاکیوتیبیکاهش کارایی آنت *
خود را در بدن اعمال  یکیوتیبیخاصیت آنت و شوندیمقاوم م هايو باکتر هاروسیو
 ).کاهندیدارویی م يهاکیوتیبیو از کارایی آنت کنندیم

به دلیل تغییر در ساختار این محصوالت، طعم متفاوتی خواهند ول(رمتدایطعم غ *
 ).داشت

ین محصوالت باعث ایجاد (ا هابراي انسان ياهی* نامناسب از جهت تغذ
حیوانات مانند  يهاو در بسیاري از گونه شوندیها مجدید در انسان يهايماریب

 ست).شده ا هاآن ها باعث مرگها و پروانهموش
بسیاري از کشورها از این محصوالت به عنوان سالح (کیولوژی*سالح ب

 ).کنندیمبیولوژیک علیه دشمنان خود استفاده 
ها سبب که بیان شد این محصوالت به دلیل تغییر در ساختار ژنتیک آن گونههمان

از آنجا که تولیدکنندگان  نیبنابرا ،گردندیمها آن کنندگانمصرفي در اناشناختهامراض 
ها و صرفاً به منظور کسب سود بیشتر این محصوالت بدون در نظر گرفتن عوارض آن
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ها را در حجم گسترده و با نام و و آن ندینمایمصوالت تراریخته اقدام به تولید مح
ها و به تراریخته بودن آن دهندیمعالئم تجاري فریبنده در دسترس همگان قرار 

، حتی اگر به این موضوع نیز اشاره نمایند، اما به مرور زمان مضرات ندینماینمي ااشاره
را فراهم نموده که  کنندگانمصرفو فریب  ، این امر اسباب غرورگرددیمها آشکار آن

به غار که  توانندیمبه دلیل غرور و فریب ایجاد شده،  کنندگانمصرفاز این جهت 
 ، مراجعه نمایند.ندهمان تولیدکنندگان محصوالت تراریخته هست

: همین که سازمان انتقال خون و میداریمدر توضیح موارد ذکر شده بیان 
و  اندنمودهي جلب اطمینان عمومی اگونهت تراریخته به تولیدکنندگان محصوال

ها از محصوالت تراریخته کنندگان و بیماران با اعتماد به نام و عالئم تجاري آنمصرف
ظواهر  مشاهده، دلیلی است؛ بر اینکه بیماران با ندینمایمي خونی استفاده هافرآوردهو 

ان محصوالت تراریخته فریفته شده و سازمان انتقال خون و نام و عالئم تولیدکنندگ
ي خونی استفاده هافرآوردهي از محصوالت مورد اشاره و اواهمه گونهچیهبدون 

در این حالت علم و اطالع سازمان و صاحبان محصوالت مذکور تفاوتی در  ندینمایم
 .کندینمموضوع ایجاد 

دو دسته تقسیم و از این جهت به  اندنموده اظهارنظرفقها نیز در این خصوص 
که معتقدند صدق غرور که به معنی نیرنگ و خدعه  : گروه اول فقهایی هستندشوندیم
ر (سازمان انتقال خون و تولیدکنندگان محصوالت تراریخته) غا، در فرضی که باشدیم

ي آلوده و محصوالت تولیدي) ناآگاه است؛ هاخوني(امرنسبت به نتایج نامناسب 
(مغرور) گریدمخصوصاً اگر فرد فکر کند این امر براي طرف ، رسدیممشکل به نظر 

، کندیممفید هم هست، مثل پزشکی که دارویی را به خیال نافع بودن براي بیمار تجویز 
، لذا در عنوان غار علم کندیمیا داروسازي که به فرض نافع بودن اقدام به تولید دارو 

؛ محدث 296: 1417زم است،(نراقی،که در عنوان مغرور جهل ال طورهمانالزم است؛ 
) و اما گروه دوم فقهایی هستند که اعتقاد دارند غرور اختصاص به 394: 1405بحرانی،

مورد علم شخص غار ندارد، اگر غار به گمان اینکه مثالً فالن مال متعلق به اوست یا به 
دیگري است؛ آن مال را به  مأذونتصور اینکه در دادن مال به دیگري از سوي مالک 

میان دو نظر گفته شده؛ نظر دوم  از). 269: 1419(موسوي بجنوردي، استبدهد ضامن 
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است، با این توضیح که الزم است بین احکام  ترکینزدارجح بوده و به مقصود ما 
ی(ضمان) تفصیل داده شود، به این صورت که حرمت وضعی(حرمت) و احکام فیتکل

، کندینمدون علم حرمت تکلیفی فعلیت پیدا تکلیفی مشروط به علم غار است؛ زیرا ب
ضمان که علم و جهل در آن دخالت ندارد و در نتیجه در صورتی که غار عالم  برخالف

باشد، ضمان بر عهده غار است، ضمن اینکه وي مرتکب حرام نیز شده است، ولی در 
ا صورتی که غار جاهل باشد، دیگر مرتکب حرام نشده ولی باید ضرر طرف مقابل ر

 ).269(همان: دینماجبران 
هماهنگی بیشتري دارد، » المغرور یرجع الی من غره«این نظر با ساختار عبارت 

زیرا این عبارت با کلمه المغرور آغاز گردیده است و مشخص است که آنچه در این 
مهم این است که  قاعدهبوده شخصیت مغرور است؛ یعنی جهت جریان  موردنظرجمله 

تا حق رجوع به غار را پیدا کند و کاري به علم غار ندارد که به چه فرد فریفته شود 
 صورت و شرایطی باشد و اینکه غار عالم به واقع باشد یا جاهل مهم نیست.

وظیفه خطیري همچون تهیه و  دارعهدهبنابراین سازمان انتقال خون که به تنهایی 
ي برخوردار اژهیوعان از اعتبار ، قطعاً در نظر مراجرودیمتوزیع خون در ایران به شمار 

ي از خطرهاي آلوده بودن خون یا تجهیزات دریافت یا اواهمهاست و همه بدون هیچ 
و همین اطمینان موجبات اجراي قاعده  کنندیمتزریق خون به این سازمان مراجعه 

سازمان را مسئول جبران خسارات وارده به  گرددیمو سبب  دینمایمغرور را فراهم 
که سازمان در وظیفه خود کوتاهی نکرده باشد و  هرچنداران محتاج خون بدانیم، بیم

ي هايماریبي جدید سبب ابتالي محتاجان خونی به هايماریبعدم اشراف علوم به 
شناخته و ناشناخته شده باشد، در زمینه محصوالت تراریخته نیز چون دولت اقدام به 

، از آنجا که مردم به ندینمایمها در کشور نوارد کردن این محصوالت و توسعه کاشت آ
، همین امر موجبات فریب و اغفال ندینمایمتشکیالت عریض و طویل دولت اعتماد 

مردم از این نوع محصوالت استفاده نمایند و به  شودیمها را فراهم نموده و باعث آن
اد به این قاعده براي دولت با استن ستیبایمکه از این جهت  همین خاطر متضرر گردند

 فرض ضمان نمود.
با توجه به توضیحات ذکر شده از آنجا که قاعده غرور ریشه در فقه اسالمی دارد 
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گرفته از حقوق مذهبی است و با توجه به فقدان نص  ریتأثو حقوق ایران نیز منبعث و 
ي ارزنده هاییداراقانونی صریح در این خصوص و نظر به اینکه قاعده غرور یکی از 

قانون اساسی یکی از منابع  167و  4نظام حقوقی ماست، نظامی که بر اساس اصول 
در این مورد باید تالش نمود، با بررسی قابلیت جبران  دینمایمغنی خود را فقه معرفی 

ي موجبات ایجاد ضرر ابندهیفرخسارات و با تمسک به این قاعده در مواردي که ظاهر 
 ان را در این زمینه مشخص نمود.را فراهم نموده موضع حقوق ایر

 
در خصوص جبران خسارات ناشی از » من له الغنم فعلیه الغرم«. اعمال قاعده 5

 نقص علم بشر

که  از قواعد مسلم فقهی است دیگر یکی» من له الغنم فعلیه الغرم« قاعده
به این قاعده توجه نمایند،  دانانحقوقي متنوع دنیاي معاصر سبب گردیده هاخسارت

بر اساس این قاعده هر کس که غنم و منفعت براي اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده 
 او خواهد بود.

با این وجود ارجاع به این قاعده در بحث مالزمه بین نماء و درك اموال در کالم 
لفظ به معناي  حسببه، به عبارت دیگر اگرچه قاعده شودیمبرخی از بزرگان فقه یافت 

ي است که در آن بین تریکلدر واقع از مصادیق قاعده  لکن است تبعیت غرم از غنم
منافع و نمائات اموال از یک طرف و خسارت و نقصان وارده به اموال از طرف دیگر 

معناي قاعده من له الغنم فعلیه الغرم تالزم بین خسارت و « 3مالزمه برقرار شده است،
راي اوست؛ خسارت آن مال نیز بر ، پس هر کسی که فوائد مال شرعاً بباشدیمفایده 

عهده او خواهد بود، گاهی از این قاعده تالزم بین نماء و درك و گاهی از آن به قاعده 
)، شیخ انصاري نیز در مکاسب 1421:284مصطفوي، »(الخراج بالضمان تعبیر شده است

استقراء  و آن را مستفاد از نص و کندیمبه قاعده المالزمه بین النماء و الدرك اشاره 
 ).238: 1411(شیخ انصاري، داندیم

استناد به این قاعده در باب مسئولیت مدنی شخص منتفع در شرایط با این وصف 
مبناي  مورد پذیرش قرار گیرد و تواندیمادله مسئولیت مدنی  دییتأخاص به عنوان 
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اشتباه  ، جبران خسارات ناشی ازالمالتیبراي مباحثی همچون پرداخت دیه از ب یمناسب
 قاضی، پزشک و کارمندان دولت باشد.

ي مربوط به نظریه خطر ناشی هابحثدر بحث مسئولیت مدنی و در  دانانحقوق
و مسئولیت تولیدکننده در قبال  کنندهمصرفاز انتفاع مادي و همچنین در باب حقوق 

ه منافع ک اندگذاشتهعیب تولید به این قاعده توجه داشته و مسئولیت را بر عهده کسی 
بزرگ از محیط  دارانهیسرما: «اندداشتهبیان  گونهنیاو  را از آن خود کرده است

قوانین از جبران  وخمچیپ، ولی در پناه برندیمسود  اندآورده به وجودخطرناکی که 
، در حالی که همه این قاعده عادالنه را شوندیم، معاف اندآوردهیی که به بار هاانیز
 ).225: 1385کاتوزیان، »(که من له الغنم فعلیه الغرم؛ اندرفتهیپذ

رایج است مطابق با این  دانانحقوقنظریه خطر ناشی از انتفاع مادي که در بین 
طرفداران این نظریه چون عدم تمایز بین عمل ناشی از تقصیر و عمل قاعده است، 

د، سعی کردند با ی دیدنراخالقیغو  ناموجهناشی از غیر تقصیر در ایجاد مسئولیت را 
مسئولیت در برابر انتفاع چهره اخالقی آن را حفظ کنند، بر این اساس اعالم  قرار دادن

برد، باید خسارات ناشی از آن را نیز تحمّل کند، کردند هر کس از انجام کاري سود می
است  ساز تیمسئولهایی ی موجب مسئولیت نیست، بلکه تنها فعالیتتیفعالبنابراین؛ هر 

انجام دهنده آن از عمل خویش انتفاع مادي برده باشد، با این توضیح که؛ همه که 
و گاهی ممکن است در انجام  گیردهاي انسان به منظور انتفاع مادي صورت نمیفعالیت

نبود و عمل مزبور صرفاً به منظور انتفاع معنوي  متصوربار هیچ سود مادي عمل زیان
سود مادي نبرده  گونهچیهاز عمل خویش  انیز عاملانجام شود، در این صورت چون 

فاقد هرگونه مسئولیت مدنی خواهد » خطر در برابر انتفاع مادي«نظریه  بر اساساست؛ 
بود، بنابراین برخی از خسارات جبران نشده باقی خواهد ماند، این امر موجب شد که 

دیگري تحت اي دیگر درصدد تکمیل و رفع نواقص این نظریه برآمده و نظریه عده
را مطرح کنند، البته این نظریه نیز مورد نقد و انتقاد » خطرهاي ایجاد شده« هینظرعنوان 

بسیار قرار گرفته است؛ از آنجا که موضوع اصلی این پژوهش بررسی مبانی فقهی 
مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشر است، به دلیل عدم ضرورت از ذکر توضیحات 

 .میپردازیمو به موضوع اصلی  میکنیمدداري بیشتر در این زمینه خو
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به این قاعده در باب مسئولیت مدنی زمانی است؛ که  دانانحقوقنیاز  دیتردیب
را داد، به  دهیدانیزنتوان با تمسک به سایر قواعد مسئولیت، حکم به جبران خسارات 

ه چه یی که عامل زیان آن دقیقاً مشخص نیست کهاانیزعنوان نمونه در خصوص 
نیز عاجز از تعیین عامل زیان و اثبات بار  دهیدانیزشخص یا اشخاصی است و 

مسئولیت بر عهده عامل زیان باشد، در این اوضاع و احوال عدالت و مصالح اجتماعی 
آمد و انصاف را در تنها  بر خواهندیقیناً به دنبال راهی در جهت جبران عملی زیان 

در جهت جبران  هایتداعت، طبیعتاً یکی از اولین نخواهند یاف دهیدخسارتگذاردن 
، شوندیمچنین خساراتی توجه زیان به اشخاصی است که از این محیط زیان خیز منتفع 

ها سرازیر شده و حال آنکه خسارت ایجاد افرادي که سود و منفعت فعالیت به جیب آن
عدالت و انصاف قطعًا باقی خواهد ماند، البته  دهیدانیزشده در چنین محیطی بر دوش 

تلقی نگردیدن چنین جبرانی توجه جدي خواهد داشت،  زیآماجحافبه ظالمانه نبودن و 
و یا حداکثر جزء  دیمؤها به قاعده به عنوان و ارجاع آن دانانحقوقبنابراین؛ توقع 

راه باشد، در هر ، چندان بیتواندینمکوچکی از دلیل در جهت مسئولیت شخص منتفع 
اوضاع و احوال و شرایط خاص که ارکان مسئولیت، جبران عملی زیان را  حال در

ها که در نظر عرف مسئولیت آن داراي افراد منتفعی باشد بارانیزموجب نشوند و محیط 
ادله  دیمؤ تواندیمتلقی نگردد، این قاعده  زیآماجحافبا توجه به منفعت حاصله چندان 

یی اشاره کرد که بر اثر هايماریببه  توانیمنمونه  مسئولیت مدنی قرار گیرد، به عنوان
، آلودگی هوا در گرددیمافراد  ریوممرگو موجب  شودیمآلودگی هوا به افراد منتقل 

این عصر حاضر به یک معضل تبدیل شده که عوامل مختلفی در بروز آن نقش دارد، 
هاي آلودگی ،، یا مصنوعی باشندهافشانآتشطبیعی مانند فعالیت  ؛ممکن است عوامل

 هاکارخانههستند، صاحبان ها مصنوعی عمدتاً ناشی از فعالیت وسایل نقلیه و کارخانه
ي پاك، عامل اصلی هايانرژز ها در استفاده ابه دلیل عدم احاطه کامل علوم آن

ومیر افراد زیادي که این عامل ساالنه باعث مرگ اندشدهی طیمحستیزي هایآلودگ
شده و تعداد زیادي از شهروندان را به امراض مختلف قلبی و عروقی مبتال نموده است؛ 

را به ، نفع بسیاري دهندیمي تولیدي با فعالیتی که انجام هاشرکتها و صاحبان کارخانه
ي مورد اشاره هايماریبمسئولیتی در قبال  نیترکوچکاما  ندینمایمجیب خود سرازیر 
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را در مقابل این محیط خطرناکی که  هاآن، ستیبایمکه  ندارند، این در حالی است
با استمداد از این  شودیمو به خاطر نفع و سود سرشاري که عایدشان  اندکردهایجاد 

و دولت تحمیل  دهیدانیزنگذاشت بار درمان بیماران بر دوش  قاعده مسئول دانست و
عوارضی تحت عنوان عوارض  هاشرکت گونهنیابر  توانیمکه در این راستا  شود

تا در راستاي کاهش  آلودگی هوا وضع نمود و آن را در صندوق مخصوصی ذخیره کرد
شدن موضوع در  ترروشنآلودگی هوا و درمان بیماران از آن بتوان استفاده نمود، جهت 

که ضررشان  میکنیممثال دیگري به عوارض ناخواسته از مصرف داروهایی اشاره 
و  استمفید ها اگرچه مصرفشان بیوتیک، به عنوان نمونه آنتیباشدیمبیشتر از نفعشان 

 دهندیو به بدن اجازه م رندیگیجلوي تکثیرشان را مکرده و مضر را نابود  يهايباکتر
 توانندیم ،کنندیمفید را هم نابود م يهاياما چون باکتر ،ماري مبارزه کندبا بی
 و قابل توجه نکته اصلی ،کننده وارد کنندمصرفرا به بدن  قابل توجهی يهابیآس

بیشتر لطمه  بیوتیکآنتی عفونت باکتریایی نداشته باشد، کنندهکه اگر مصرف اینجاست
معرض ابتال فرد را در  هاکیوتیبیآنتد، بنابراین مصرف سودمند باش نکهیتا ا زندیم
و... قرار  اضطراب ، افسردگی،کرون یا بیماري کولیت زخمی صاًمخصو سندرم روده به
ین توضیحات اگرچه یکی از اهداف داروسازان از تولید دارو، ، با توجه به ادهدیم

ها از تولید داروهاي جدید کسب سود و درمان بیماران است اما هدف عمده و اصلی آن
منفعت است، به همین خاطر بیشتر مزایاي داروهاي تولیدي را تبلیغ کرده و کمتر به 

ا توجه به اینکه تولیدکنندگان داروها ؛ بنابراین بکنندیمها توجه بودن آن آورانیزجنبه 
و ربح  دهیمنتفع گردهدف اصلی خود را کسب سود و منفعت قرار داده و از این محیط 

ها را مسئول عوارض ، بنابراین؛ باید با استناد به قاعده مورد اشاره آنبرندیمو سود 
ها را توسط آنناشی از مصرف داروها دانسته و حکم به جبران زیان وارده به بیماران 

 داد.
 يریگجهینت. 6

ي مختلف و تخصصی شدن هانهیزمي روز افزون علوم در هاشرفتیپبا توجه به 
و هر ساعت شاهد اختراع جدید و کشف زوایاي  هر رشته از علوم بشري هر روز
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 ترروشنزوایاي پنهان و نقایص آن  دینمایم، هر چه علم پیشرفت میهست هاآنپیچیده 
ي بعضاً غیرقابل جبرانی به افراد جامعه هاخسارتسبب ورود  هانقصمین ، هشودیم

که آیا تولیدکنندگان کاال و  مطرح شد سؤالگردیده است، در مقدمه این مقاله این 
ی و ناشی از نقص نیبشیپخدمات در صورت بروز خساراتی که غیرقابل  دهندگانارائه

خدمات  دهندگانارائهکنندگان کاال و علوم بوده ضامن هستند یا خیر؟ و اگر تولید
را رعایت کرده باشند و خسارت صرفاً به دلیل پیچیدگی علوم و  اطیاحتجوانب 

ها وارد آمده باشد، آیا باز هم تولیدکنندگان کاال و ناشناخته بودن زوایاي پنهان آن
 که بیان شد؛ سیستم حقوقی اکثر کشورهاي گونههمانخدمات ضامن هستند یا خیر؟ 

دنیا پس از انقالب صنعتی در این موارد بنا به دالیلی از جمله به دلیل انتفاع ناشی از 
به دلیل مشکل بودن اثبات تقصیر، اجبار  دهیدانیزتولید کاال و خدمات، حمایت از 

صاحبان علوم و فنون نوین به باال بردن دقت در تولید، عرضه و تعمیر و در نتیجه ایجاد 
ر حوادث مذکور، مسئولیت بدون تقصیر(مسئولیت محض) و ضمان نقش بازدارندگی د

قهري را برقرار کردند، البته این نوع از مسئولیت نیز به دلیل ایرادهاي وارده مورد نقد و 
و فرض ضمان  دگانیدانیز؛ به همین خاطر جهت کمک به قرار گرفتانتقاد بسیار 

؛ از پیشینه عظیم فقهی کمک ستیبایمخدمات  دهندگانارائهکاال و  دکنندگانیتولبراي 
در  توانیمگرفت چرا که با تحول در این حوزه و با ارائه دید وسیعی از قواعد فقهی 

، بنابراین با استفاده از این خصوص براي صاحبان علوم و فنون نوین فرض ضمان نمود
بدون مجموعه قواعدي همچون قاعده اتالف بالتسبیب که در فقه از عناوین مسئولیت 

، قاعده الضرر و ردیگیمو تقصیر از روي جهل و غفلت را نیز در بر  باشدیمتقصیر 
اساس هیچ ضرري نباید بدون پذیرش نظر غیر مشهور فقها درباره این قاعده که بر این 

قاعده من له الغنم فعلیه الغرم که به موجب این قاعده هر کس غنم و ، جبران باقی بماند
رم و خسارت نیز بر عهده وي است و تمسک به قاعده غرور در منفعت براي اوست غ

با استناد به  توانیمي موجبات ایجاد ضرر را فراهم نموده، ابندهیفرمواردي که ظاهر 
این قواعد براي صاحبان علوم و فنون جدید در مواردي که نقص علم سبب ورود 

 خسارت شده فرض ضمان نمود.
کنندگان و اشخاص ثالثی که وانه عظیم فقهی از مصرفبنابراین باید با اتکا به پشت
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و خسارتی به  انددهیمتضرر گردبه دلیل نقص علم حاکم بر تولید کاالها و خدمات 
ها به دلیل عدم داشتن بنیه مالی کافی و ضعف در دفاع نمود، چرا که آن بارشدهها آن

که تولیدکنندگان کاال و  داشتن امکانات، در دفاع از خود ناتوان هستند و از این جهت
خدمات و صاحبان علوم و فنون جدید داراي امکانات مالی فراوان هستند، به راحتی 

، از دفاع نقص علم استفاده نموده و از زیر بار مسئولیت فرار نمایند، بنابراین از توانندیم
مانع دامنه مسئولیت صاحبان علوم و فنون جدید را گسترش داد تا  ستیبایماین جهت 
جبران گردد، جهت نیل به این مقصود  دگانیدانیزها شده و خسارت آن سوءاستفاده

با وضع عوارض مختلف بر کاالها و خدمات و توسعه دامنه مسئولیت  شودیمپیشنهاد 
و  قرارداد هامهیبموارد را نیز تحت پوشش و حمایت  گونهنیاي امهیبي هاصندوق

 نموده وخسارات بدنی ایجاد  نیتأمنند صندوق صندوقی هما ستیبایمدولت نیز 
نتواند به  کنندهعرضهعوارض مورد اشاره را در آن ذخیره نماید تا چنانچه تولیدکننده یا 

عمل نماید و به عبارتی  دگانیدانیزوظیفه و مسئولیت خود در قبال جبران خسارت به 
ن جهت ظلم و اجحافی از این طریق جبران گردد تا از ای هاخسارتورشکسته گردد، 

وارد نگردد و دامنه مسئولیت در بین افراد جامعه تقسیم  متضررانو  کنندهمصرفبه 
شود و به قشر خاصی فشار نیاید و صاحبان علوم و فنون نیز انگیزه الزم جهت تولید 

ي از موارد اپارهکه شارع در  طورهمانکاالها و خدمات نوین را از دست ندهند، پس 
دولت را به  توانیمقتل، دولت را مسئول جبران دیه قرار داده در این زمینه نیز  در زمینه

که  گونههمانبا این توجیه که فراخور حوادث رخ داده ملزم به جبران خسارت نمود، 
نظام حقوقی مسئولیت مدنی دولت در جمهوري اسالمی ایران در قوانین و مقررات 

ن و افرادي نظیر قضات، کارکنان نیروهاي مسلح، اي مسئولیت برخی از کارکناپراکنده
گرفته و در  به عهدهو افراد فراري را  هاشرکتي واگذاري سهام هائتیهاعضاء 

قانون مسئولیت مدنی یعنی در  11خصوص سایر کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده 
به صورتی که ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره بوده، اقدام 

ال «و همچنین با توجه به اینکه به موجب قاعده فقهی  پذیرش مسئولیت نموده است
) و توجهًا به قاعده و اصل وحدت رودینمخون مسلمان هدر »(یبطل دم امرء المسلم

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و حقیقی و با استناد به قواعد مورد اشاره در این 
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ي هاخسارتاز صاحبان علوم و فنون نوین  یمقامقائمبه  ستیبایمزمینه، دولت 
 را پرداخت نماید و سپس جهت جبران به عامل زیان مراجعه نماید، کما دگانیدانیز

از این نوآوري استفاده شده فلذا در موارد مشابه  هایلیهموفاینکه در پرونده موسوم به 
 نیز اقدام به صدور چنین آرایی وجیه است.
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