
  انتقال خون آلوده وليت مدني بدون تقصير ناشي ازمسؤ
  1نسرين كريمي

  چكيده
نجات بيماران از مرگ حتمي است كه در عين  ،هدف از تصدي به انتقال خون

تواند  ضرورت، بسيار خطير است؛ زيرا موضوع آن از يك طرف خون است كه مي
زا و كشنده باشد و از طرف ديگر كالبد بشر است كه  هاي بيماري مخزن انواع ميكروب

انتقال  طلبد كه متصديان امر يعني سازمان ارزشمندترين دارايي انسان است؛ بنابراين مي
ترين تجهيزات و كارآمدترين نيروي انساني نمايد و  خون، خود را مجهز به پيشرفته

با ارتكاب . را هموار نمايد زمينهدولت در اين زمينه بودجه كافي اختصاص داده و 
، مطابق قاعده تسبيب، شخص مقصر ناپذير تقصير انساني و سازماني در اين مسير برگشت

شود، اما در قريب به اتفاق موارد، يا تقصيري صورت نپذيرفته  ول جبران شناخته ميؤمس
  .يا اگر تقصيري وجود دارد، امكان اثبات آن وجود ندارد

. خسارت وارده نيست مسؤولفوق بايد گفت كه كسي  ي در اين صورت مطابق قاعده
عمومي ـ بهداشتي مثل سازمان انتقال خون را  ي اما آيا اين درست است كه يك مؤسسه

اشته در برابر از دست به صرف اين كه تقصيري در انتقال خون آلوده به مراجعان خود ند
باره نيز راه  قربانيان اين حادثه ضامن ندانست؟ فقه غني اسالم در اين رفتن سالمت

غرور راه حلي مناسب جهت اين معضل است كه در  ي اي به دست داده است؛ قاعده چاره
هاي بيماري كه با  انسان. آورد خورده حمايت به عمل مي باين موارد از قربانيان فري

دار وظيفه خطيري چون  ظواهر سازماني با آن گستردگي كه به تنهايي عهده ي مشاهده
و با اطمينان خاطر به اين سازمان مراجعه  انتقال خون در كشور است، به آن اعتماد

اند و در اين صورت  دهاين سازمان ش ي كنند، در حقيقت مغرور ظواهر فريبنده مي
  .گردد غرور فراهم مي ي موجبات اجراي قاعده

  

  گان كليديواژ
 .مدني؛ تقصير؛ غرور؛ انتقال خون مسؤوليت

 دانشجوي مقطع دكتري علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي:نسرين كريمي. 1
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  انتقال خون آلوده مسؤوليت مدني بدون تقصير ناشي از

به . م1980دهه  ويژه از ناشي از آن به مسؤوليتها و  و زيانموضوع انتقال خون 
كشف شدند و مشخص شد كه يكي  A, B, Cهاي ايدز و هپاتيت  بعد كه ويروس

ها از طريق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم  هاي انتقال اين ويروس از راه
. گرفته است اي پيدا كرده و در كانون توجه حقوقدانان نيز قرار است، اهميت ويژه

كم نيستند افرادي كه در اثر حوادث رانندگي، كار و حوادث ديگر هر روز 
كنند و يا  ها بستري شده و نياز به خون پيدا مي شوند و در بيمارستان مجروح مي

شمار . افرادي كه در اثر ابتالء به بيماري هموفيلي بايد به آنها خون تزريق شود
بسيار  شود ميهاي ايدز يا هپاتيت مبتال  بيماري افرادي كه در اثر تزريق خون به

، بسيار سنگين است شود ميزياد است و البته زياني كه از اين بابت متوجه قربانيان 
زيرا هنوز براي آن  ؛دهد و شخص مبتال را در معرض مرگ تدريجي قرار مي

 .درماني پيدا نشده است

است؟ آيا بايد بر طبق  مسؤولكه چه كسي  شود ميال مطرح ؤدر اينجا اين س
مدني، به تبعيت از حقوق غرب به دنبال تقصير بود يا  مسؤوليتقاعده شناخته شده 

يا  ،ديگري انديشيد و همانند حقوق غرب يك نظام استثنايي پيدا كرد ي بايد چاره
 فقه اسالمي به منظور اثبات ضمان بدون تقصير استمداد جست؟ ي از قواعد ويژه

ناشي از انتقال خون آلوده، يكي از مباحث مطرح در سطح  مدني مسؤوليتبحث 
 هايقشرهاي آلوده معموالً  هاي مختلف حقوقي است و قربانيان خون جهاني و نظام

مدني بدون  مسؤوليتپذير و بيماراني هستند كه نياز به حمايت بيشتر دارند،  آسيب
هاي مختلف مورد  تقصير در قبال اين افراد كم و بيش در چند دهه اخير در نظام

  .پذيرش قرار گرفته است
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اندركاران نقل و انتقال خون آلوده در  حقوقي دست مسؤوليتدر اين مقاله 
نامبردگان از ديدگاه فقهي بررسي خواهد شد، به اين نداشتن صورت تقصير 

كه از مصاديق  صورت كه در ابتدا آسيب و ضرر ناشي از انتقال خون آلوده
توان در  گردد كه آيا مي د، سپس بررسي ميشو شخص مياتالف است م ي قاعده

الضرر  ي مورد ضرر و زيان ناشي از تسبيب با استناد به قواعد ديگر همچون قاعده
  و غرور ضامن را تعيين كرد؟

  
  اتالف در خصوص انتقال خون آلوده ي اعمال قاعده )الف

من « زيرا دليل ؛بدون تقصير است مسؤوليتعنوان اتالف در فقه، از عناوين 
هم مورد اتالف از روي تقصير را شامل است و هم  »اتلف مال الغير فهو له ضامن

در تحقق اتالف . گيرد مي اتالف بدون تقصير و از روي جهل و غفلت را دربر
آنچه مهم است، اين است كه بتوان انتساب فعل موجب ضرر را به شخص متلف 

حتي علم و جهل . نيست مسؤوليتايجاد غيرعمدي بودن اتالف، مانع . ثابت كرد
  .باشد دهد نيز شرط تحقق اتالف نمي متلف به عملي كه انجام مي

ها همان اندازه  ط با مسائل مربوط به جسم و جان انسانابتراقاعده اتالف در 
شود گفت تمام  مي. اموال مورد استناد قرار گرفته است ي بارهكاربرد دارد كه در

به اين قاعده تمسك  يات و خصوصاً ضمان طبيب مكرراًفقها در باب قصاص، د
ق، . هـ1410مرواريد، : شيخ طوسي به نقل از( مشهور فقها از شيخ طوسي. اند جسته
بن زهره، به نقل  ا( ، ابن زهره)236، صق. هـ1406ابن براج الطرابلسي، ( ، ابن براج)103ص
، ق. هـ1416الدين الكيدري،  قطب( الدين كيدري ، قطب)243، صق. هـ1410مرواريد، : از
، )44، ص43تا، ج شيخ محمدحسن نجفي، بي: محقق حلي، به نقل از( ، محقق حلي.)496ص

، 3، جق. هـ1413عالمه حلي، ( و عالمه حلي )108، صق. هـ1410شهيد ثاني، ( شهيد ثاني
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، ق. هـ1401مالمحسن فيض كاشاني، ( گرفته تا مالمحسن فيض كاشاني )650ص
سيدعلي ( ، سيدعلي طباطبايي)303، صق. هـ1391فاضل هندي، ( فاضل هندي، )116ص

، )شيخ محمدحسن نجفي، پيشين( ، صاحب جواهر)533، صق. هـ1404ي، يطباطبا
امام خميني، ( ، امام خميني)249، ص.ش1365سيدابوالقاسم خويي، ( سيدابوالقاسم خويي

، سيدعلي )50، صق. هـ1406كاشاني، مدني (، مدني كاشاني )584تا، ص تحريرالوسيله، بي
، ق. هـ1416آزاد قزويني، ( آزاد قزويني )121، ص ق. هـ1415سيدعلي سيستاني، ( سيستاني

حسيني ( و حسيني شيرازي )541، صص ق. هـ1423آل راضي، ( ، آل راضي)263ص
اگر در : اند كه در باب ضمان طبيب چنين فتوي داده )57، صق. هـ1409شيرازي، 
ام معالجات بر روي بيمار، وي فوت شود يا عضوي از وي تلف گردد يا حين انج

به بيمار خسارت مالي وارد شود، طبيب مربوطه ضامن است، گرچه او مقصر 
نباشد، بلكه حاذق و متخصص نيز بوده و از مريض يا ولي او كسب اذن نيز كرده 

شد و مدرك اصلي كه پزشك از بيمار يا ولي او اخذ برائت كرده با مگر اين .باشد
  .اند اتالف ذكر نموده ي ي را قاعدهاين فتو

هاست،  اتالف در مورد بحث اين نوشتار كه بدن انسان ي بنابراين جريان قاعده
يا  ،پس اگر در اثر انتقال خون آلوده به فردي، وي فوت نمايد. امري مسلم است

يا تا آخر عمر  ،دچار نقص عضو يا نقص منفعتي در يكي از اعضاي بدن گردد
توان به روش فقها،  اين موارد را مي ،مجبور باشد با يك بيماري مزمن درگير باشد

اما اگر همراه با خون، . اتالف آورد ي اتالف محسوب نمود و تحت حكم قاعده
بعد از آن فرد  فرد را مختل نمايد و وبي وارد بدن گردد كه مدتي سالمتميكر

شود كه آيا در اين مورد نيز  ال مطرح ميؤاين س كامل خويش را بازيابد، سالمت
 ي ال ابتدا بايد مفهوم واژهؤپاسخ به اين س براياتالفي صورت گرفته است يا خير؟ 

  .ر كتب لغت مورد بررسي قرار گيردتلف، د
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مهيار، (تلف به معني تباهي، هالكت، فساد، نابودي و هدر دادن چيزي است 
 ؛18، صق. هـ1408ابن منظور،  ؛120، ص8خليل بن احمد فراهيدي، ج ؛11ص ،ق. هـ1410

تلف بيان شد مورد  ي اين معاني كه از واژه .)30، صق. هـ1416فخرالدين طريحي، 
توان ادعا كرد، در طول مدت بيماري فرد، سالمت  زيرا مي ؛گيرد ال را دربر ميؤس

اين مدعا  رد، مخلو برگشت مجدد سالمت به فوي فاسد و تباه گرديده است 
نيست اصل عدم نقل به چنين استعمال لغوي حجيت شرعي داده و حكايت از اراده 

عالوه اينكه عرف عقال نيز  به. شارع در استعمال لفظ اتالف در چنين معنايي دارد
طور كه، نه تنها براي  همان. داند را در اين مورد دور از ذهن نمي  كاربرد اين واژه
طور  كنند، بلكه در زماني كه به تلف استفاده مي ي يت مال از واژهاز بين رفتن مال

از  رود نيز از اين كلمه استفاده كرده و مورد را موقت، منفعت مالي از بين مي
  .كنند موارد اتالف قلمداد مي

توان صحت اطالق لفظ اتالف در اين موارد را احراز  ن نيز ميادر ديدگاه متشرع
كننده مستقيم   تلف«: توان به قول عالمه در قواعد اشاره كرد براي نمونه مي .نمود

ضامن است بدون هيچ اختالفي، چه تلف شده عين باشد مانند كشتن ) مباشر(
عالمه (» ....يا منفعت باشد مانند زندگي در خانه و سوار شدن بر حيوان... حيواني يا

دتي مالك نتواند د كه براي مشويعني اگر فردي باعث  )223، ص2ق، ج1413حلي، 
در منزل خويش سكني گزيند يا بر مركب خويش سوار گردد، آن فرد ضامن 

طور كه  همان. زيرا باعث تلف آن منفعت در آن مدت خاص گرديده است ؛است
اتالف در مورد تعدي بر جسم و جان افراد نيز مورد استناد قرار  ي گفته شد قاعده

از جسم انسان  طور موقت سالمت گر بهفت كه اتوان گ گرفته است؛ بنابراين مي
  .گردد د، عامل آن، متلف محسوب ميبرو
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با توجه به مباحثي كه گذشت، در بحث تزريق خون آلوده، مباشر اتالف در 
كسي : توان به موارد زير اشاره كرد كند، از آن جمله مي چند مورد مصداق پيدا مي

رماني وظيفه تزريق خون بر كه در سازمان انتقال خون و مراكز بيمارستاني و د
تواند عامل ورود آلودگي به  عهده وي نهاده شده است، بنابراين بدون واسطه مي

طور قانوني در مراكز درماني خاصي، اقدام به  خون بيمار گردد يا فردي كه به
نمايد؛ فردي كه براي سازمان  هاي ساده مي هايي نظير سقط جنين و جراحي فعاليت

طور  كند، اما به تان و مركز بهداشت و درماني خاصي كار نميمذكور يا بيمارس
زند و به علت عدم رعايت نكات  غيرقانوني دست به انجام اقدامات فوق مي

هاي دروني و  كند؛ كسي كه به علت عقده بهداشتي، فرد را آلوده به ميكروب مي
تزريق طريق جويي، دست به آلوده كردن ديگران از  هايي همانند انتقام به انگيزه

  .زند خون آلوده به آنها مي
عنوان مباشر اتالف محسوب  توان به اما فردي را كه در سيستم انتقال خون مي

نمود، كسي است كه مستقيماً با بيمار در ارتباط است، يعني فردي كه اصطالحاً از 
طور كه گفته شد  همان. كند كند و به بيمار، خون تزريق مي گيري مي بيمار رگ

ني كه فرد، مباشر اتالف باشد نيازي به اثبات تقصير وي نيست؛ بنابراين در زما
متصدي، ميكروب از  ي اين مرحله اگر بدون كوتاهي يا حتي بدون علم از ناحيه

گردد و  اتالف، مباشر ضامن تلقي مي ي محيط، وارد خون طرف گردد مطابق قاعده
الم واقع ممكن است چنين تصور و تصديق اين حالت نيز محال نيست يعني در ع

سل، سرخك و آبله مرغان : هايي مانند زيرا ميكروب ؛فرضي به واقعيت بپيوندد
اند و ممكن است پس از باز شدن بسته  وجود دارند كه در هواي محيط پراكنده

 برايسازي وسايل  گيري و آماده استريل وسايل تزريق خون در جريان رگ
كرده و آلودگي ايجاد كنند و چون اين  تزريق بر روي سر اين وسايل رسوب
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كنند  نقاط از وسيله تماس مستقيم با خون بيمار يا خون تزريقي به او پيدا مي
بايست متصدي را ضامن  نمايند و در اين صورت مي آلودگي را به بيمار منتقل مي
  .خسارت ناشي از اتالف بدانيم
ب نمود و اين در فوق را تسبيب محسو  توان مثال البته در يك صورت مي

كند، مورد توجه  صورتي است كه نقشي كه ويروس وارد شده به بدن بيمار ايفا مي
قرار گيرد؛ يعني ويروس، همان واسطه عرفي بين عمل مسبب و ورود خسارت 

كند  توضيح اينكه، متصدي مستقيماً و بالمباشره اقدام به قتل كسي نمي. تلقي گردد
كشنده و غيركشنده را  ميكروب  تعداديبلكه او تنها  رساند يا به بدن او آسيب نمي

گردند و احياناً  ها هستند كه تكثير مي كند و آن ميكروب وارد بدن بيمار مي
كنند و گاهي تحمل  اعضايي از بدن را مورد تهاجم قرار داده، ايجاد نقص ايمني مي

آورند و  مي ينيهاي ساده نظير سرماخوردگي پا بيمار را در مقابل انواع ميكروب
آورد يا در او مشكلي  كند كه فرد را از پا درمي سير بيماري به حدي پيشرفت مي

كند كه فقها  در هر صورت، ويروس، نقش مباشري را ايفا مي. كند جدي ايجاد مي
بنابراين . و سبب اقوي همان متصدي است »مباشر کالآلة« :گويند به آن مي
باب تسبيب،  با اين تفاوت كه اين بار از شود مي بر دوش او نهاده نهايتاً مسؤوليت
  .بدانيم مسؤولاست و بايد تقصير از ناحيه او اثبات گردد تا او را  مسؤول

در هر صورت اگر اين فرض را بپذيريم ديگر مورد مباشرتي براي انتقال خون 
آلوده به بيمار در سيستم انتقال خون متصور نيست و پذيرفتن اين فرض 

واسطه عرفي در تسبيب را به كدام  خصوص به اين كه اظهارنظر در گردد برمي
عرف بسپاريم؟ عرف پزشكي يا عرف عمومي؟ درست است كه از نظر عرف 

اما از  ،كند پزشكي سير ورود و تكثير ويروس و ايجاد بيماري خيلي مهم جلوه مي
متصدي آيد و فعل را منتسب به  به چشم نمي نظر عرف عامه عقال، اينها اصالً
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دانند هر چند  خسارات وارده مي مسؤولدانند و او را به عنوان مباشر اتالف  مي
  .ترين خطايي نشده باشد مرتكب كوچك

توان متصدي بدون تقصير را  اتالف، مي ي البته درست است كه مطابق قاعده
ي كه شغل متصديان تزريق خون كه عموماً جايضامن خسارت دانست اما از آن

باري است كه همراه با خطرات فراواني است زيرا  هستند عمل مشقتپرستار هم 
هايي كه در محل كار اين افراد موجود است و هر لحظه  نظر از ميكروب صرف

ممكن است كه هنگام بيرون آوردن سر سوزن آلوده از بدن بيمار، سر سوزن با 
گناه  بي د و در كمتر از يك ثانيه يك انسان سالم ونپوست آنها تماس پيدا ك

مبتال به بيماري مهلك ايدز يا هپاتيت گردد، همه مشقات و خطرات را به جان 
رساني به  همانا كمك و خدمت و آنبه دليل هدف وااليي كه دارند  ،خرند مي

  .برند ج ميافرادي است كه شديداً از بيماري رن
اين افراد در رديف بهترين مصاديق احسان  ي يم كه حرفهيبنابراين اگر نگو

 .باشد هايي است كه مورد توجه خواص و عوام مي كم جزء احسان است دست
ما َعَلی المحسنین من « ي شريفه ي احسان كه مستفاد از آيه ي بنابراين قاعده

سابقاً ابن . شود كننده براي وي محسوب مي  باشد عذر معاف مي )91توبه، ( »سبیل
در رفع  )320ق، ص1410ابن ادريس، ( لي در كتاب ارزشمند السرائرادريس ح
از پزشك حاذق و بدون تقصير به اين قاعده تمسك نموده و برخالف  مسؤوليت

صداق احسان دانسته و با دانستند، پزشكي را م نظر مشهور كه پزشك را ضامن مي
  .داند مبري مي مسؤوليتط احسان، وي را از وجود شرو
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  ضمان و اعمال آن در خصوص انتقال خون آلوده ي بررسي اسباب ويژه )ب
در مبحث گذشته مشاهده گرديد كه اگر بحث انتقال خون آلوده به صورت 

قاعده كلي اين قاعده، الزم نيست مباشر، مقصر باشد؛  اتالف واقع شده باشد مطابق
مورد منحصر  سيستم انتقال خون، مباشرت در انتقال خون آلوده در يك اما در
در تماس بوده  با بدن بيمار شود كه مستقيماً هم، مربوط به فردي مي شود و آن مي

جبران خسارت محسوب  مسؤولتوان  اين فرد را تحت شرايط خاصي مي. است
اين . از طرف ديگر، اسباب متعددي در جريان انتقال خون، دخيل هستند. نمود

فردي كه . بندي كرد ماني و انساني طبقهكلي ساز ي توان در دو دسته اسباب را مي
نياز  وجودباعث صدمه ديدن بيمار و نياز او به خون گرديده، پزشكي كه بدون 

هاي  تزريق خون به بيمار را تجويز كرده، پرستاران و عوامل مرتبط كه در پايگاه
 ي كنند از مصاديق دسته ها و مراكز انتقال خون فعاليت مي خون، بيمارستان ياهدا

خون و مراكز  يهاي اهدا و سازمان انتقال خون، پايگاه شود مياول محسوب 
شمار  گردد، از مصاديق دسته دوم به درماني كه در آنجا به بيمار خون تزريق مي

آنها تحت عنوان تسبيب،  مسؤوليتاگر تقصير اين اسباب ثابت گردد . آيد مي
ه اسباب دخيل در انتقال ولي مواردي وجود دارد ك. قابل پيگيري و اثبات است

معلوم نگرديده و خون، تقصيري مرتكب نشدند يا اگر مقصر هم بودند تقصير آنها 
  .اثبات نشده است

د مربوط به سازمان انتقال كرتوان مطرح  ترين مثالي كه در اين زمينه مي مهم
هاي خوني  رفع نياز از كشورهاي ديگر خون و فرآورده منظور بهشود كه  خون مي

مكفي بر روي  ياه از وظايف سازمان، بررسي و آزمايش. نمايد داري ميخري
دليلي به  كيفيت آنهاست، اگر به هر هاي خريداري شده و تضمين سالمت و خون

طور صحيح عمل ننموده و خون آلوده وارد مراكز درماني كشور  اين وظيفه به
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. گردند ميكروب مي ها به بيماران، آنان آلوده به گردد؛ از طريق تزريق اين خون
اگر نتوان، تقصير سازمان را در اين زمينه اثبات نمود، بايد گفت كه مطابق قاعده 

پس از يك سو، بيمار متضرر گرديده و . باشد ي متوجه سازمان نميمسؤوليتتسبيب 
عنوان خواهان بايد با سيستم گسترده  بيند، از سوي ديگر خودش به راه جبراني نمي

ان روبرو شده و تقصير آن را اثبات نمايد و اين از عدالت به دور سازم ي و پيچيده
پس بايد به دنبال معياري غير از تسبيب،كه برپايه تقصير استوار گرديده . است

تمسك » غرور«و » الضرر«فقهي  ي توان به دو قاعده در اين راستا مي. است، بود
ال دو قاعده در خصوص انتقبنابراين، در مباحث آينده به قابليت استناد اين  .جست

  .خون آلوده پرداخته خواهد شد
  
  الضرر در خصوص انتقال خون آلوده ي اعمال قاعده .1

در تمامي ابواب فقهي  الضرر يكي از قواعد مهم فقهي است كه تقريباً ي قاعده
هاي به عمل آمده از ضرر و تصريح  معاني و تعريف با توجه به. قابل استناد است

مكارم ؛ 113ق، ص1414حسيني سيستاني،  ؛65تا، ص  مام خميني، بيا(برخي از فقيهان 
شمول قاعده الضرر به  )138ق، ص1418آقا ضياء،  ؛55، ص 1ق، ج1410شيرازي، 

حتي در شمول قاعده . است ناپذيرضررهاي مادي و بدني امري مسلم و انكار
النفع نيز ترديدي نيست، زيرا براساس برخي از  عنوي و عدمالضرر بر خسارت م

هو فقد کل ما نجده و ننتفع به من مواهب «ضرر از جمله ي  دربارهتعاريف مذكور 
 )55، ص1ق، ج 1410مكارم شيرازي، ( .»ذلک من نفس أو مال أو عرض أو غیر ةالحیا
به قاطعيت سخن توان بر تسرّي مفهوم قاعده نسبت به اين نوع ضررها نيز  مي

  )144ش، ص1387كاتوزيان،  ؛38ق، ص 1417اي،  مراغه( .گفت
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توان براساس  آنچه در اين جا مهم و به بحث ما مربوط است اين است كه آيا مي
مدني ناشي از انتقال خون آلوده و لزوم جبران  مسؤوليتقاعده الضرر، حكم به 

داد يا اينكه قاعده فقط در مقام  خصوصخسارت از ناحيه اسباب دخيل در اين 
ي  بارهال، درؤبيان نفي حكم بوده و جنبه اثباتي ندارد؟ فقها در مقام پاسخ به اين س

  : ال ضرر و الضرار چند نظريه را بيان فرمودند ي مفاد جمله
نفي : اش يعني مذكور به معناي حقيقي ةدر جمل» ال«: ديدگاه شيخ انصاري ـ اول

پس . در تقدير است» حكم«كلمه » ال«لي بعد از ، واستكار رفته  جنس، به
هيچ حكمي در شرع وضع نشده است كه «مذكور اين است كه  ي معناي جمله

بنابراين، هرجا حكم ضرري باشد، خواه حكم تكليفي » .موجب زيان بندگان شود
تا،  شيخ انصاري، بي( توان آن را نفي كرد باشد يا وضعي، با استناد به اين روايت مي

  .)246ق، صص1420شيخ انصاري،  ؛172ص 
نفي حكم در حديث الضرر، به لسان نفي : ديدگاه آخوند خراساني ـ دوم

موضوع است يعني، از راه نفي موضوع، حكم ضرري برداشته شده و با برداشته 
پس موضوعاتي كه . ماند اي براي اجراي حكم ضرري باقي نمي شدن موضوع، زمينه

آخوند (شود  حكم آن برداشته مي ،آنها موجب ورود زيان گردند ي احكام اوليه
  .)267ق، ص1409خراساني، 
در جمله، نافيه است و الضرر به معناي » ال«: ديدگاه نراقي و فاضل توني ـ سوم

آخوند خراساني،  ؛18ق، ص1408نراقي، (است » لاضرر غیرمتدارک موجود فی الشریعه«
رع موردي وجود ندارد كه كسي به ديگري ضرر يعني، در نظر شا .)268ق، ص1409

اين معني كنايه از وجوب تدارك ضرر . ولي ملزم به جبران آن نباشد ،وارد آورد
  )257ش، ص1379محمد موسوي بجيوردي، : فاضل توني، به نقل از( .است
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ناهيه است كه بر اين » الضرر«در » ال«: ديدگاه شيخ الشريعه اصفهاني ـ چهارم
صورت معناي عبارت اين  اين در معناي مجازي، استعمال شده و در» ال«اساس 
كس مجاز در  خداوند مردم را از ايجاد ضرر به ديگران نهي كرده و هيچ: است

  )25تا، ص ضرر، بيشيخ الشريعه اصفهاني، قاعده ال( .ايراد ضرر به ديگري نيست
ولي نهي حكومتي  ،ناهيه است» الضرر«در » ال«: ديدگاه امام خميني ـ پنجم

هاي  و اين معني از برخي نقل. يعني، بيان حكم الهي نيست. است نه نهي شريعتي
بر اساس اين . گردد نيز استفاده مي» ضرار ضرر و لا قضی أن لا«حديثي مانند 

خواهي  واليت مطلقه و اعمال حاكميت بعد از تظلمدر مقام ) ص(ديدگاه، پيامبر 
مرد انصاري و سرپيچي سمره با پيشنهادهاي ايشان، از باب نهي حكومتي، حكم به 

  .فساد داده است ي قلع و دفع ماده
هاي مذكور، نظر شيخ انصاري، كه معتقد است شارع حكم ضرري  از بين ديدگاه

ن، طرفدار بيشتري دارد ظر مشهور متأخراعنوان ن را به اين وسيله نفي كرده است به
سيدحسن موسوي بجنوردي، (اند  و فقها در موارد گوناگون از آن استفاده كرده

، حاشيه علي رساله ق. هـ1350مامقاني،  ؛138، صق. هـ1418آقا ضياء، ؛ 188، صصق. هـ1419
حسيني سيستاني،  ؛77، ص ق. هـ1415خالصي،  ؛206تا، ص شهيد صدر، بي؛ 332الضرر، ص

طرفداران  نظريه شيخ و آخوند كه حكم ضرري را منفي  .)113، صق. هـ1414
دانند، قاعده الضرر را داراي جنبه اثباتي ندانسته و براي اثبات ضمان قهري  مي

، ق. هـ1418طباطبايي يزدي،  ؛188ص ،ق. هـ1419حسن موسوي بجنوردي، (بينند  كافي نمي
، حاشيه علي رساله ق. هـ1350مامقاني،  ؛268، صق. هـ1409آخوند خراساني،  ؛37، ص 2ج

اهللا سيستاني،  آيت ؛206تا، ص شهيد صدر، بي ؛138، ق. هـ1418آقا ضياء،  ؛332الضرر، ص
حتي به نظر برخي از فقيهان استناد به اين قاعده براي اثبات . )113، صق. هـ1414

اش اين است كه  باشد و الزمه بدعت مي ضمان قهري، نوعي تأسيس فقه جديد و
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، 2ميرزا حسن نائيني، ج( .المال يا از مال اغنياء تدارك گردد از بيت ،هر خسارتي
  )294ص

اي است كه در مقام امتنان بر بندگان از طرف شارع  الضرر، قاعده ي قاعده
مقدس جعل شده، شارع مقدس خواسته كه براي مرحمت بر بندگان، جلوي ضرر 

حكمي بوده كه خود شارع وضع نموده  ي كه اين ضرر نتيجه ـرا  به آنها وارده
بگيرد حال اگر بخواهد ضمان و جبران خسارت را براي شخص ضامن  ـ است

به عالوه اينكه اگر قاعده الضرر براي . شود ثابت كند، براي وي خالف امتنان مي
س نهادهايي كرد، ديگر چه نيازي به تأسي حكم به جبران خسارت كفايت مي

همچون اتالف، تسبيب، غرور، تعدي و تفريط در مال مورد امانت، تلف مبيع قبل 
از قبض، مقبوض به عقد فاسد، خيارات، ضمان عقدي و بسياري از نهادهاي ديگر 

كرديم  الضرر تمسك مي ي شد به قاعده فقهي داشتيم؟ هر جا كه ضرري وارد مي
در . بستيم همه اين نهادهاي فقهي را مي داديم و باب و حكم به جبران خسارت مي

حالي كه همه اين نهادها در موضوع مربوط به خودشان براي صدور حكم ضمان 
  .اثبات ضمان در مورد آنها نيستبراي الضرر  ي كند و نيازي به قاعده كفايت مي

اجراي قاعده الضرر تا آنجاست كه حقي را كه  ي قول حق اين است كه حيطه
عبارت ديگر، رسالت  به. دارد مثالً حق مالكيت را برمي ،شرعاً وجود داشته بردارد

الضرر  ي وقتي قاعده. اوليه حكومت كند ي الضرر اين است كه بر ادله ي قاعده
آنگاه اگر خسارتي در  ،وارد عمل شد و آن حق را از صاحب حق سلب نمود

تاي اجراي آن حق به فردي وارد شده بوده، قواعد ديگر نظير اتالف و تسبيب راس
شوند و بر اين اساس كه ديگر حقي وجود ندارد، حكم به جبران آن  وارد عمل مي
الضرر بتواند ضمان را ثابت  ي توان گفت كه قاعده بنابراين نمي. دهند خسارت مي

  .نمايد
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 ي كر نمود اين است كه اگر قاعدهتوان بر اين مدعي ذ دليل ديگري كه مي
ديگر چه نيازي به رواياتي  ،كرد الضرر جهت صدور حكم به ضمان، كفايت مي

کل من یضر « :رواياتي مثل .اند داشتيم كه ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار داده
من اضر بشی ء من طریق المسلمین فهو «و » بطریق المسلمین فهو ضامن لما یصیبه

ضميمه كردن اين روايات . اند روايات در ابواب مختلف فقه پراكنده اين» له ضامن
 ي آن است كه قاعده ي اثبات ضمان، نشانهبراي توسط فقها،  الضرر ي به قاعده

الضرر به تنهايي و بدون ضميمه شدن به اين روايات، جهت صدور حكم ضمان 
  .كارايي ندارد

توان گفت كه  كلي مي ي اعدهعنوان ق بنابراين، براساس قول مشهور فقها، به
. الضرر تنها نافي حكم ضرري است نه جاعل و مشرع حكم اثبات ضمان ي قاعده

قاعده توان به اين  پس در مورد انتقال خون آلوده نيز مانند ساير موارد مشابه نمي
  .جهت اثبات ضمان تمسك نمود

  
  غرور در خصوص انتقال خون آلوده ي اعمال قاعده .2

در مبحث قبل مشاهده شد، مطابق فتواي مشهور فقهاي عظام  طور كه همان
بنابراين اين قاعده در . توان حكم به ضمان صادر نمود  الضرر نمي ي براساس قاعده

در نتيجه بايد به . بحث ضمان ناشي از انتقال خون آلوده، عمالً كاربردي ندارد
اند حكم ضمان را ديگري گشت تا ضمن انطباق با موضوع بحث بتو ي دنبال قاعده

غرور، با عنايت به تفسير موسعي از آنكه در ادامه خواهد  ي قاعده. نيز ثابت نمايد
از آنجايي كه جهت . باشد اي در اين خصوص مي حل مناسب و عادالنه آمد، راه

انتقال خون آلوده و استناد به آن براي صدور حكم  درمواعمال اين قاعده در 
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ابتدا مباني قاعده بيان ندات قاعده ضروري است، ضمان، دانستن مفهوم و مست
  .گردد مي

  
  غرور ي داللت قاعده .1ـ2

محمد ( غرور يكي از قواعد معروف و مورد قبول تمامي فقها است ي قاعده
غرور از جمله اسباب ضمان است و در ابواب . )141ش، ص 1379موسوي بجنوردي، 

معني است كه هر كس، ديگري را به اين . مختلف فقهي به آن استناد شده است
 ؛به چيزي مغرور نمايد و از آن رهگذر آن فرد زيان ببيند ضامن زيان او است

هاي مختلفي از مصاديق غرور در ابواب  نمونه. يعني زيان او را بايد جبران نمايد
در اين قسمت ابتدا به بيان معنا و . خورد طور پراكنده به چشم مي مختلف فقه به

  .گردد سپس مدارك قاعده بيان مي ،شود ده پرداخته ميمفهوم قاع
: نويسد عبدالرحمن خليل مي. غرور در لغت به معني گول زدن و خدعه است

، 4تا، ج عبدالرحمن خليل، بي( »حمله علی الخطر و الغرور الشیطان: غره بماله أی«
خدعه و ٔاطعمه : غر فلان فلاناً غراً و غروراً و غرهً «: فرمايد سعيد خوزي مي .)346ص

الغرور الخطر و نهی «: كند طور قيومي بيان مي همين. )866تا، ص خوزي، بي( »بالمال
قيومي، (» رسول الله عن بیع الغرر و غّرته الدنیا غروراً من باب قصد خدعته بزینتها

  .)608تا، ص بي
اط تبرااز آنجايي كه مدارك اين قاعده با بنايي كه در ادامه اتخاد خواهيم كرد، 

طور  به. شايسته است هر يك از مدارك مورد بررسي قرار گيرد ،تنگاتنگ دارد
  :غرور عبارتند از ي كلي مدارك قاعده
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  خبر مرسلـ  اول
مقصود از . »المغرور یرجع إلی من غره«: اند فرموده) ص(مشهور است رسول خدا 

پس . استخورده وارد شده  ضرر و خساراتي است كه به فريب ي رجوع، مطالبه
اي وجود ندارد و اشكال عمده، در سند حديث  در داللت حديث، ابهام و شبهه

اند كه اين حديث در كتب روايي وجود ندارد بلكه  بسياري از فقها گفته. است
اي است كه از روايات گوناگون موجود در كتب روايي  عبارت مذكور قاعده

در پاسخ به اين شبهه، . )179ص ،ق. هـ1418طباطبايي يزدي، (حديث گرفته شده است 
نيافتن حديث مذكور در كتب : اند گفته )97، صق. هـ1409حسيني شيرازي، (بعضي 

آن نيست و مطابق نظر مشهور، اگر حديث ضعيف، مستند  نبودحديث، دليل بر 
شود و نيز صاحب  فتواي فقهاي زيادي قرار گرفت، ضعف سند آن جبران مي

صاحب جواهر، به (كند  عنوان حديث ذكر مي ه را بهجواهر در كتاب غصب اين جمل
محقق ثاني و ابن اثير نيز عبارت را . )283، ص2، جق. هـ1410مكارم شيرازي، : نقل از

اي،  مراغه: ابن اثير، به نقل از ؛295ق، ص1408محقق ثاني، (اند  نسبت داده) ص(به پيامبر
زيرا بايد مطمئن باشيم عمل مشهور  ؛اما اين پاسخ صحيح نيست. )443ق، ص1417

فقط به استناد به اين روايت بوده اما با وجود روايات ديگري در اين حوزه، اين 
  .اطمينان وجود ندارد

به احتمال قوي اين قاعده اصطياد از روايات است؛ صاحب قواعد فقهيه 
 از جمله مذكور) ع(صاحب جواهر هم كه در كتاب غصب با قوله : فرمايند مي

عنوان حديث كرده و مرتكب اشتباه  تعبير نموده ظاهراً اعتماد به معروفيت آن به
حسن موسوي (شده است، نه اينكه خواسته باشد از كتاب يا اسنادي نقل كند 

المغرور یرجع إلی من «توان عبارت  در نتيجه نمي. )226ق، ص1419بجنوردي، پيشين، 
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غرور  ي اين موضوع، خللي به اعتبار قاعدهالبته . عنوان روايت قرار داد را به» غره
  .كند وارد نمي

  
  دوم ـ اجماع علما

در مسأله رجوع مغرور به غار، بين فقها اختالفي نيست و اختالف در تطبيق 
اما چون احتمال . )143ش، ص1379محمد موسوي بجنوردي، (بر مصاديق است  قاعده

اجماع به اصطالح، مدركي  ديگر ايندارد روايتي يا رواياتي مأخذ اين اجماع باشد، 
  .عنوان دليل مستقل، ارزشي نخواهد داشت است و به

  
 سوم ـ بناي عقال

چون رجوع مغرور به غار مورد مدح تمام  ،دياين قاعده، عقاليي است نه تعب
زيرا وقتي بنا و  ؛عقال از جانب شارع نيست ي نيازي به تأييد سيره. عقالست

دارد كه در مرئي و منظر شارع است و شارع مقدس اي نزد عقال وجود  سيره
  .دهد كه با عقال هم مسلك است كند نشان مي باره نمي اظهارنظري در اين

  
  الضرر ي قاعده ـ چهارم

الضرر، چون شخص غار موجب وارد شدن خسارت و ضرر  ي به مقتضاي قاعده
به مغرور شده است، بايد مقداري را كه متضرر شده است جبران نمايد تا از وي 

طبق نظر مشهور  .1: رفع ضرر گردد، بر اين تقريب اشكاالتي وارد است از جمله
بنابراين . كند و جاعل و مشرع حكم نيست الضرر، نفي حكم ضرري مي ي قاعده
الضرر،  ي قاعده .2. تواند حكم به جبران ضمان و تدارك آن صادر نمايد نمي

امتناني است و اگر جبران خسارت را اثبات كند خالف امتنان است بر شخص 
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مغرور  ي الضرر در ناحيه ي جريان قاعده .3. شود ضامن، بنابراين جاري نمي
معارض است با جريان قاعده در ناحيه غار، پس از تعارض و سقوط هر دو 

  .صول عمليه است كه عدم ضمان استحجيت، نتيجه، رجوع به عمومات فوق و يا ا
ل و مدرك براي قاعده الضرر را دلي ي توان قاعده با توجه به ايرادات وارده نمي

  .غرور دانست
  

  قاعده تسبيب پنجم ـ
تر  قها به اين امر اذعان دارند كه غرور شبيه اتالف و به عبارت دقيقگروهي از ف

: علي بابا فيروزكوهي، به نقل از ؛87، صق. هـ1359آل كاشف الغطاء، (شبيه تسبيب است 
از اين جهت كه غار، سبب اتالف و مغرور، مباشر است . )154ش، ص1372محمدي، 

شود، ضمان  اقوي محسوب ميو چون مباشر در اينجا ضعيف است و غار، سبب 
هايي كه دارند،  ولي بين قاعده غرور و تسبيب، به رغم شباهت. اوست ي برعهده

. تواند دليلي بر قاعده غرور باشد توان گفت تسبيب مي اختالفاتي است كه نمي
تسبيب جايي است كه بين سبب و مباشر، اراده و اختياري  ي حاكميت قاعده

وجود داشته باشد، مورد از  يب و عمل، اراده فعالين مسبفاصله نيندازد و چنانچه ب
مغرور، يك انسان . گردد ميداخل شود و در دامنه غرور  شمول تسبيب خارج مي

توان او را مانند وسيله تلقي  بالغ، عاقل و داراي قصد و اختيار است، بنابراين نمي
كند  تنها ايجاد داعي مينمود و قاعده تسبيب را در اينجا پياده نمود، در غرور، غار 

همچنين . دهد خود، فعل را انجام مي ي آورد و مغرور با اراده وجود مي و معد را به
كند كه ضمان از اول برعهده سبب باشد حال اينكه در  قاعده تسبيب، اقتضا مي

تواند به دليل قاعده  ولي او مي ،قاعده غرور، ضمان، اول برعهده مغرور ثابت است
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توان قاعده تسبيب را مدرك قاعده غرور  بنابراين نمي. رجوع كند غرور به غار
  .مجزا و جداگانه هستند ها دو قاعده دانست و اين

  
  ششم ـ روايات خاصه
گروهي در باب ازدواج و گروه ديگر در باب شهادت : اند اين روايات دو دسته

از نظر معنا و وجود ندارد ولي » غرور«هرچند در اين روايات عنوان . اند وارد شده
براي نمونه به دو روايت اشاره . غرور هستند ي مفهوم، مدرك و دليل اعتبار قاعده

  :شود مي
روايت رفاعه در مورد تدليس زوجه با اين مضمون كه اگر ازدواجي از روي  .1

تدليس واقع شده باشد و زوجه داراي اوصافي نباشد كه قرار بوده، زوج حق دارد 
دارد و از عبارت  اجعه كند و علت رجوع را تدليس بيان ميبه مهري كه داده مر

حر عاملي، (كند  استفاده مي ـ خاطر اينكه تدليس كرده است ـ يعني به»لأنه دلسها«
كنيم كه هر كس خدعه كند  از عموم تعليل استفاده مي. )4، ح 211، ص21ق، ج 1409

تواند به كسي  ديده مي و خدعه و تدليس او سبب ورود ضرر به شخص شود، ضرر
كه تدليس كرده است رجوع كند و مقدار ضرري را كه بر وي وارد شده است 

  .است» المغرور یرجع إلی من غره« بگيرد و اين معني، همان
) ع(در كتاب علي : كه فرمودند) ع(روايت محمدبن مسلم از حضرت صادق  .2

هر كس زني را به عقد ديگري درآورد در حالي كه در آن زن عيبي : آمده است
در اين صورت زن، . وجود دارد و براي شوهرش بيان نكند و آن را مخفي كند

كسي خواهد اما زوج، مهر را از ) زيرا دخول واقع شده است(مالك مهر است 
نظير  )7، ح 597، ص14، ج.ق. هـ1403مجلسي، ( .گرفت كه وي را فريب داده است

عنوان  غرور به ي گونه روايات زياد است كه در مجموع حاكي از اعتبار قاعده اين
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ق، 1409عاملي،  حر( لأنه دلّسها«هاي عامي نظير  تعليل .باشد يكي از اسباب ضمان مي
، 219، ص21ق، ج1409حر عاملي، (» غره الرجل و خدعهکما «و  )2، ح212، ص21 ج
گذارند، مجوز برداشت  اي كه عقال بر قاعده غرور مي در اين روايات و صحه )1ح

  .)حكم كلي اين قاعده از اين روايات در ابواب ديگري غير از نكاح است
  
  غرور در خصوص انتقال خون آلوده ي قابليت اعمال قاعده .2ـ2

غرور، در اينجا به بررسي قابليت اعمال آن در خصوص  ي قاعدهپس از شناسايي 
  .قال خون آلوده پرداخته خواهد شدمورد مطالعه يعني ضمان ناشي از انت

هاي خوني  تاكنون صدها بيمار محتاج به خون كه براي تزريق خون يا فرآورده
. اند گرديده آلودهها  اند، به انواع ويروس به سازمان انتقال خون ايران مراجعه نموده

 اشاره كرد؛» ها پرونده هموفيلي«معروف به  ي  توان به پرونده براي نمونه، مي
تزريق فرآورده خوني به سازمان مزبور،  برايبيمار هموفيلي كه  976جريان (

آلوده شدند؛  Cو  Bهاي ايدز و هپاتيت  اعتماد نمودند ولي متأسفانه به ويروس
زمان انتقال خون ايران و دولت جهت جبران خسارات عليه سا 1381آنان در سال 

 ي محكمه. دادگاه عمومي تهران، طرح دعوا نمودند 1060مادي و معنوي در شعبه 
از يك طرف . مزبور جهت صدور حكم به جبران خسارت به مشكل برخورد

سازمان مزبور به اين دليل كه مجهز به وسايلي نبوده كه بتواند، آلوده بودن خون 
ه ويروس ايدز در آن مقطع زماني تأييد كند، خود را قاصر و مبرا از ضمان را ب
ها  ن دانست نه مقصر، از طرف ديگر بنابر اصل كلي، بار اثبات تقصير با خواها مي
نهايت با ابتكار عمل محكمه، رأي به نفع قربانيان مبتال به هموفيلي  ولي در. بود

دادگاه عمومي تهران  1060صادره از شعبه  1052الي  78هاي شماره  دادنامه( .صادر شد
  )24/3/83مورخ
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مقررات خاص حاكم بر  فقدانها، قاضي پرونده به علت  اما در اين دادنامه
اتالف، تسبيب، قاعده الضرر و : ه از قبيللّوع، حكم را مستند به شماري از ادموض

كشورهاي چنيني در  هاي اين الضرار، حكم عقل و وجود قانون جبران خسارت
تواند مستند صدور  گردد كه آنها نمي با دقت در اين ادله، معلوم مي. نمايد ديگر مي

زيرا يا ارتباطي به موضوع ندارد . حكم ضمان ناشي از انتقال خون آلوده باشد
. اثبات حكم ضمان در اين زمينه ندارند براييي الزم را ا، و يا كار)قاعده اتالف(
صرف اينكه در كشورهاي پيشرفته در چنين مواردي  ،طور همين) تسبيب، الضرر(

چنيني در  تواند مستند صدور رأي اين گردد نمي حكم به ضمان دولت، صادر مي
را در اين  اي مناسب و عادالنه حل غرور، راه ي در حالي كه قاعده. ايران باشد

مستند خوبي براي وي در صدور توانست  ميگذارد و  خصوص فراروي قاضي مي
  .نمايد ديگر مي ي نياز به تمسك به ادله باشد كه او را بي  رأي

چند بپذيريم كه نقص تجهيزات سازمان انتقال خون، تقصير از  توضيح اينكه هر
اي جلب اطمينان  گونه كه اين سازمان به  شود، اما همين جانب آن محسوب نمي

ليلي است بر اينكه نمايند، د عمومي نموده كه بيماران با اعتماد، به آن مراجعه مي
اي، رضايت  ظواهر اين سازمان، فريفته شده و بدون هيچ واهمه ي بيماران با مشاهده

به تزريق خوني دادند كه سازمان در اختيار آنها گذاشته است و اينكه خود سازمان 
. كند ها اطالعي نداشته است، تفاوتي در موضوع ايجاد نمي نيز از آلوده بودن خون

غرور ريشه در فقه اسالمي دارد و حقوق ايران نيز منبعث و  ي قاعده از آنجايي كه
تأثير گرفته از حقوق مذهبي است، با توجه به فقدان نص قانوني صريح در 
خصوص مورد، بايد تالش نمود با بررسي قابليت جبران خسارت با تمسك به اين 

هم نموده، موضع اي، موجبات تحمل ضرر را فرا قاعده در مواردي كه ظاهر فريبنده
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، بيان اين جهت روشن شدن مطلب. حقوق ايران را در اين زمينه مشخص نمود
  :مقدمه ضرروي است كه

ه واقع، در چهار صورت ميان غار و مغرور از نظر علم و جهل آن دو ب تباطرا
  :متصور است

صورت اول، آن است كه غار عالم به واقع بوده و مغرور جاهل به واقع باشد، 
صورت دوم، عكس صورت قبل . شود در اين حالت، قاعده غرور جاري مي مسلماً

صورت سوم، آن . داند اما مغرور، عالم به واقع است است، يعني غار، واقعيت را نمي
 باشند است كه غار و مغرور هر دو به واقع عالم هستند و از عيب موجود مطلع مي

شود، زيرا فريفته شدن در  غرور جاري نمي ي طور قطع، قاعده در اين دو صورت به
يك از واقعيت  كند و صورت چهارم، حالتي است كه هيچ مورد وي معني پيدا نمي
در فقه اماميه همواره اين سؤال مطرح . اين صورت است اطالعي ندارند، ترديد در
به واقع علم دارد  اختصاص دارد كه غارغرور به فرضي  ي بوده است كه، آيا قاعده

زند يا نه، فقط اختصاص به اين  و با قصد و نيت قبلي، دست به إغراء كسي مي
حالت ندارد و در هر موردي كه در آن، اوضاع و احوال منجر به فريفته شدن 

آگاهي غار نسبت به نامغرور گردد، اين قاعده جريان دارد و ربطي به آگاهي يا 
  واقع ندارد؟

اي  اند و هر گروه براي خويش ادله دهفقها در پاسخ به اين پرسش دو گروه ش
  :دارند

گروه اول فقيهاني هستند كه معتقدند، صدق غرور كه به معني نيرنگ و خدعه 
نسبت به نتايج ) سازمان انتقال خون: در موضوع بحث(است، در فرضي كه غار 

ناآگاه است، ) آلوده بودن خون به ميكروب: در موضوع بحث(نامناسب امري 
مخصوصاً اگر فرد فكر كند، اين امر براي طرف ديگر . رسد ميمشكل به نظر 
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مثل پزشكي كه دارويي را به خيال نافع بودن براي بيمار  ،مفيد هم هست) مغرور(
طور كه در عنوان مغرور، جهل  در عنوان غار، علم الزم است همان. كند تجويز مي
فاضل لنكراني،  ؛394، ص.ق. هـ1405محدث بحراني،  ؛296، ص.ق. هـ1419نراقي، (الزم است 

ه اين لّاد. )178تا، ص مصطفوي، بي ؛293، ص2، ج.ق. هـ1410مكارم شيرازي،  ؛225تا، ص  بي
  :شود بندي مي گروه در دو مورد جمع

خانواده خدعه و تدليس است و در ماده خدعه و  إغرار و تغرير، هم ـ اول
علم از واقعيت، معنا و كتمان حقيقت، بدون . تدليس، كتمان حقيقت نهفته است

  .كند پيدا نمي
كه او عالم به  كنند، قلمداد مي بناي عقال اين است كه كسي را غار ـ دوم

جبران  مسؤولد و فرد ديگر را بفريبد و فرد جاهل را اصوالً غار و اشواقعيت ب
  .دانند خسارت طرف ديگر نمي

مورد علم شخص گروه دوم فقيهاني هستند كه اعتقاد دارند، غرور اختصاص به 
اگر غار به گمان اينكه مثالً فالن مال متعلق به اوست يا به تصور اينكه . غار ندارد

در دادن مال به ديگري از سوي مالك مأذون است آن مال را به ديگري بدهد، 
حسيني شيرازي،  ؛278و ص 269، ص.ق. هـ1419حسن موسوي بجنوردي، ( .ضامن است

 ؛180، ص.ق. هـ1418طباطبايي يزدي،  ؛441، ص.ق. هـ1417اي،  مراغه ؛100، ص .ق. هـ1409
 )170، ص.ش1383محقق داماد،  ؛226، ص.ق. هـ1388عبداللهي،  ؛124، ص.ش1388زراعت، 

  :بندي كرد توان در موارد زير دسته ادله اين گروه را مي
ندارد تا متوقف در مفهوم غار از نظر لغت، عنصر نيرنگ و فريب وجود  ـ اول
براي اثبات اين مطلب بايد به معناي تغرير در لسان  ،باشد صد و عمد غاربر ق

. بعضي از نويسندگان، كه در ابتداي بحث داللت قاعده غرور اشاره شد، توجه نمود
شود كه ماده غرور به معناي گول زدن و خدعه است و در  از اين موارد استفاده مي

بلكه عبارت قيومي . آيد  به دست نميمورد شرط بودن علم در غرور از اينها چيزي 
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قرينه است كه قصد و علم غار نقشي در معناي » غرته الدنیا«اطالق دارد و جمله 
  .بناي عقال تلقي خاصي داشته باشدمگر آنكه عرف و  ،غرور ندارد

ذكر شده در مبحث پيشين، مالك  ي يك از ادله  طور كلي اينكه كدام به ـ دوم
اگر دليل قاعده را اجماع بدانيم فقط . ر اين موضوع مهم استباشد د قاعده غرور مي

غار عالم، را بايد ضامن دانست زيرا اجماع، دليل لبي است و بايد به قدر متيقن از 
باشد » المغرور یرجع إلی من غره«آن اكتفا شود اما اگر دليل قاعده را نبوي مشهور 
زيرا اين دليل اطالق  ؛شد نيستفرقي ميان صورتي كه غار، جاهل باشد يا عالم با

همچنين اگر مدرك  قاعده غرور، قاعده . شود دارد و هر دو دسته را شامل مي
) مغرور(اقوا از مباشر ) غار(تسبيب دانسته شود، در مورد غار جاهل باز هم سبب 

. دهد است و چون مغرور جاهل بوده، جهل يا علم سبب، حكم قضيه را تغيير نمي
 ي اگر دليل قاعده. نكه جاهل باشد يا عامل، اقوا از مباشر استاعم از اي ،سبب

. الضرر باشد باز هم تفاوتي ميان دو صورت علم و جهل غار نيست ي غرور، قاعده
زيرا عبارت . اي از روايات خاصه كه در اين باب وارد شدند نيز اطالق دارند دسته

وايات آمده اطالق دارد كه در ر» کما غر الرجل و خدعه«و عبارت » لأنه دلسها«
، بناء )طور هم هست كه همين(و اگر بناي عقال، عمده مدرك قاعده غرور باشد 

گذارد، بله در  عقال در ضمان غار، فرقي ميان صورت علم و صورت جهل نمي
مشخص است كه استحقاق توبيخ با . دانند صورت جهل، غار را مستحق توبيخ نمي
از آنجايي كه إغراء از . كند ارده فرق ميضامن دانستن طرف در قبال ضرر و

عناويني است كه علم و قصد در تحقق عنوان آن نقشي ندارد، تفصيل اين مورد در 
دانند  جبران خسارت مي مسؤولقسمت بعدي خواهد آمد، عقال، غار جاهل را نيز 

  .كنند چند وي را مستحق توبيخ و سرزنش قلمداد نمي هر
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اي از عناوين بدون قصد كردن عنوان خود محقق  دسته :اند افعال دو دسته ـ سوم
به صرف خم شدن و برخاستن، بدون قصد احترام  شوند، مثالً تعظيم كه نمي

از جمله اغراء و فريفتن در  ديگر ي اما دسته. شود گذرادن، تكريم محقق نمي
يعني در صدق غرور فقط الزم  ؛عناويني است كه قصد در آنها معتبر نيست ي زمره

است يك نفر به نحوي، ديگري را بر عملي كه متضمن ضرر است، تشويق و 
  .كننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد چند ترغيب ترغيب كند، هر

گردد، هر دو دليل گروه اول فقها، توسط گروه دوم  طور كه مالحظه مي همان
ان به داليل تو طور مي ييد اين ديدگاه، همينأمورد خدشه واقع گرديده است؛ در ت

  :زير اشاره نمود
در صورتي كه صاحب : فرمايند در باب اجاره و ضمان خياط فقها مي ـ چهارم

چه اين مقدار پارچه براي پيراهن كافي است آن را  چنان: پارچه به خياط بگويد
كافي است و آن را ببرد و بعد معلوم شود كه كافي : برش بزن، خياط هم بگويد

 ي كاهش يابد يا ساقط گردد، صاحب پارچه به موجب قاعدهنبوده و قيمت پارچه 
حسن موسوي ( غرور حق دارد براي دريافت غرامت و خسارت به خياط رجوع كند

اي است كه خياط  نكته اين فتوي ايجاد ظواهر فريبنده. )238، ص.ق. هـ1419بجنوردي، 
خاطر،  طيببراي مشتري ايجاد كرده و باعث اعتماد مشتريان به او شده كه با 

  .اي كه تخصص دارد بپذيرند ر زمينهسخن او را د
اگر كسي مال ديگري را به شخصي : فرمايند فقها مي ،در باب عاريه ـ پنجم

عاريه دهد و مالك مال جهت دريافت كرايه به مستعير مراجعه كند مستعير نيز 
نباشد كه  اين حكم مطلق است، يعني اگر معير آگاه. تواند به معير مراجعه كند مي

  .ق به ديگري است باز هم ضامن استمال مورد نظر، متعل



 

 

1389 پاييز، دهمچهارسال چهارم، شماره     فصلنامه حقوق پزشكي/  178

 از
شي

ر نا
صي

ن تق
دو
ي ب

مدن
ت 

ولي
مسئ

 
وده

ن آل
خو

ال 
انتق

  

چه ميزبان غاصب  ،در باب احسان و خوراندن غذاي ديگري به كسي ـ ششم
فقها اين نظر را معلل به . هر صورت ضامن است در ،متعدي باشد يا جاهل مشتبه

خدع الغاصب  ؛237، ص.ق. هـ1419حسن موسوي بجنوردي، ( .اند قاعده غرور نموده
  )لقاعدة الغرور... المالک الأصلی و

 ...، و)ها دالل(هاي امالك  متصدي حمل و نقل، بنگاه مسؤوليتدر باب  ـ هفتم
اي است كه  دانستن آنها از جهت غرور به علت داشتن ظاهر فريبنده مسؤول

اگر در غرور هم تقصير بخواهيم . نمايد موجبات اطمينان افراد ديگر را فراهم مي
  .تسبيب نيست ي ديگر نيازي به قاعده

در ضمن اگر در تحقق قاعده غرور، تقصير را الزم بدانيم، قاعده غرور از انواع 
زيرا قاعده تسبيب از جهت اسباب اضرار مطلق  ؛آيد قاعده تسبيب به حساب مي

گيرد و يكي از آن انواع  بر ميمقصرانه را در ي اع اضرار با واسطهاست و همه انو
در . است كه فردي با گول زدن ديگري موجبات اضرار به او را فراهم نمايدوقتي 

سيس أآيد اين است كه قاعده غرور خود ت حالي كه آنچه از كالم فقها برمي
  .مجزا از قواعد ديگر است اش قاعدهدارد و  يا جداگانه

با عنايت به موارد فوق بايد نظر دوم را ارجح بدانيم، حق اين است كه ميان 
تفصيل داده شود به اين صورت ) ضمان(و احكام وضعي ) حرمت(احكام تكليفي 

زيرا بدون علم، حرمت تكليفي،  ؛كه حرمت تكليفي مشروط به علم غار است
در نتيجه . كند، برخالف ضمان كه علم و جهل در آن دخالت ندارد فعليت پيدا نمي

ضمن اينكه وي،  باشد، در صورتي كه غار عالم باشد، ضمان برعهده غار مي
مرتكب حرام هم شده است، ولي در صورتي كه غار جاهل باشد ديگر مرتكب 

  .د ضرر طرف مقابل را جبران نمايدحرام نشده ولي باي
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هماهنگي بيشتري دارد  »المغرور یرجع إلی من غره«اين نظر با ساختار عبارت 
ت كه آنچه آغاز گرديده است و مشخص اس» المغرور«زيرا اين عبارت با كلمه 

مهم  ي در اين جمله، مورد نظر بوده شخصيت مغروراست يعني جهت جريان قاعده
اين است كه فرد بايد فريفته شود تا حق رجوع به غار را پيدا كند و كاري به 
عمل غار ندارد كه به چه صورت و شرايطي باشد و اينكه غار عالم به واقع باشد يا 

  .نيست جاهل مهم
بايد با توجه به مفاد عقلي حكم، با معياري عقلي بررسي و غرور را  ي قاعده

تفسير نمود، عرف جامعه امروز، لزوم جبران خسارت را با مالك مكافات و جزاي 
هاي مبتني بر فرض تقصير و  مسؤوليتدامنه . سنجد عمل ناصواب نمي

كس همچون  هاي بدون تقصير چندان گسترده شده كه ديگر هيچ مسؤوليت
دانستن مرتكب از نظر حقوقي، به عنصر معنوي رفتار وي  مسؤولي گذشته، برا
  .نهد وقعي نمي
مدني كاسته شده و بر ضروريت  مسؤوليتروز از اخالقي بودن نظام  روزبه

مثالً در حقوق فرانسه در . شود جبران خسارت قربانيان اضرار تأكيد بيشتري مي
بدون تقصير را برقرار نموده است كه يكي از آن موارد  مسؤوليتچند مورد، 
 12 بار در ديوان اين كشور، اولين. ناشي از انتقال خون آلوده است مسؤوليت

  .ا براي مراكز انتقال خون پذيرفتنوعي ر مسؤوليتطور صريح،  به .م1995آوريل 
انيني در در حقوق ايران در اين زمينه، قانون خاصي وجود ندارد و الزم است قو

در فقدان . ها ايجاد شود اين زمينه وضع و نظام خاصي براي جبران اين نوع زيان
يك قانون خاص و برمبناي اصول كلي حقوقي و با توجه به تحوالتي كه در 

بايست در دعاوي حقوقي با  هاي حقوقي دنيا در اين زمينه ايجاد شده است مي نظام
. ان خسارت قربانيان به فقه رجوع نمودقانون اساسي جهت جبر 167تكيه به اصل 
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براي بنيان نهادن ضمان براساس غرور داده  فقه نيز به حقوق مجالي چنين مساعد،
است پس چرا با گزينش نظري كه با حقايق عملي و سمت و سوي غالب 

هاي حقوقي جهان تغاير دارد، فرصتي مغتنم را براي تضمين جبران خسارت  نظام
وضاع و احوال فريبنده از دست بدهيم؟ سازمان انتقال خون كه بيماران متضرر از ا
شمار  دار وظيفه خطيري چون تهيه و توزيع خون در ايران به به تنهايي عهده

اي برخوردار است و همه بدون هيچ  ن، از اعتبار ويژهارود، قطعاً در نظر مراجع مي
زريق خون، به اين اي از خطرات آلوده بودن خون يا تجهيزات دريافت يا ت واهمه

غرور را فراهم  ي و همين اطمينان موجبات اجراي قاعده كنند سازمان مراجعه مي
هاي ارزنده نظام حقوقي ماست، نظامي كه  غرور يكي از دارايي ي قاعده. نمايد مي

قانون اساسي، يكي از منابع غني خود را فقه معرفي  167و  4براساس اصول 
قرن كه  14ناشي از غرور، نهادي است با قدمتي نزديك به  مسؤوليت. كند مي

ايم، هنوز به معناي واقعي كلمه مورد  اند و خوانده تاكنون گرچه بسيار نوشته
  .دانان قرار نگرفته استاستفاده حقوق

  
 غرور در خصوص ضمان ناشي از انتقال خون آلوده ي آثار اعمال قاعده .3ـ2

براي شخص غار مطلبي كه قابل طرح است، اين است  مسؤوليتپس از اثبات 
كه ممكن است غير از غار شخص ديگري نيز در انتقال خون آلوده به فرد دخيل 

  :تواند داشته باشد باشد كه خود چند فرض مي
فرضي است كه هم سازمان انتقال خون، خون آلوده را در اختيار مركز  .1ـ3ـ2

تزريق خون بوده، تحت شرايطي  مسؤولي كه درماني قرار داده است و هم پرستار
در . موجب ورود آلودگي به خون گرديده است ـ حتي بدون اينكه مقصر باشد ـ

، مسؤول شود مياين صورت، سازمان انتقال خون، از اين نظر كه غار، محسوب 



 

 

1389 پاييز، دهمچهارسال چهارم، شماره     فصلنامه حقوق پزشكي/  181
مي

كري
ن 
سري

ن
 

باشد  گردد؛ از طرف ديگر، پرستار از اين جهت كه متلف است، ضامن مي تلقي مي
يك بايد جبران خسارت نمايند؟ البته همين فرض، خود  ت كدامدر اين صور

  :تواند به دو صورت واقع شود مي
صورت اول، حالتي است كه در خون تعدادي ميكروب وجود داشته و سازمان 

زدايي نكرده است،  اما به خوبي ميكروب ،را تشخيص نداده يا تشخيص داده آن
قابليت ايجاد بيماري  ،شود بدن فرد ميولي اين تعداد ميكروب وقتي با خون وارد 

كند كه پرستار مزبور، تعداد ديگري از  اين قابليت را پيدا مي را ندارد و هنگامي
ز آن دو، جزئي از يعني عمل هر يك ا. نمايد همين ميكروب را به آن اضافه مي

  .علت تامه باشد
پرستار،  صورت دوم، حالتي است كه تعداد ميكروبي كه هر كدام از سازمان و

يعني  ؛باعث ورود آن به خون بودند، به تنهايي، جهت ايجاد بيماري كافي باشد
  .ز آنها علت تامة ورود ضرر استعمل هر كدام ا

اي هستند كه با ورود يكي از آنها به  گونه ها، به توضيح اينكه، بعضي از ميكروب
ها، چنين  يكروباما دسته دوم از م. نمايند بدن، تكثير شده و ايجاد بيماري مي

ظرفيتي را ندارند و حتماً بايد تعداد خاصي از آنها وارد بدن گردد تا ايجاد بيماري 
بيوتيك  آنتيارد كه بيمار در حال استفاده از البته اين احتمال وجود د. نمايند

هاي وارده از طريق خون آلوده  طور موقت مانع تكثير ميكروب خاصي باشد كه به
بدن  وضعيتآيد و  ين مييقطع اين دارو، سطح آن در خون پا اما پس از ،گرديده

در هر صورت در مواردي كه . گردد ميمناسب براي تكثير و ايجاد بيماري 
همزمان مجراي قاعده غرور و اتالف باشد، چگونه بايد حكم تداخل بين اين دو 

قسيم قاعده را تبيين نمود؟ فقهاي اسالمي در پاسخ به اين سؤال، به سه دسته ت
  :شوند مي
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گونه موارد، هر دو عامل،  نظر مشهور فقهاي اماميه اين است كه در اينـ  اول
 ؛463تا، ص عالمه حلي، بي( .ديده وارد آمده است ضامن خسارتي هستند كه به زيان

اين نظر در ميان كليه مذاهب اسالمي، عقيده  )230، ص.ق. هـ1419حسيني عاملي، 
 .ديده در رجوع به غار يا متلف مختار است اساس فرد زيانبر اين . باشد مشهور مي

واضح است در صورتي كه متضرر به يكي از  )291، ص2ق، ج1410مكارم شيرازي، (
تواند نسبت به ميزاني از خسارت كه منتسب به طرف  اين دو مراجعه نمايد، او مي

 مسؤولما،  در صورتي كه متلف كه در بحث. باشد، به وي مراجعه نمايد مقابل مي
باشد هيچ نقشي در ورود آلودگي به خون نداشته باشد و تنها به  تزريق خون مي

تواند در صورت رجوع متضرر به او، به غار  وظيفه خويش عمل كرده است، مي
زيرا سازمان سبب أقوي از مباشر محسوب . مراجعه نمايد) سازمان انتقال خون(

رر مستقيماً به سازمان رجوع نمايد، اما اگر در اين حالت بيمار متض ،شود مي
، 2، ج.ق. هـ1410مكارم شيرازي، (مربوطه را ندارد  مسؤولسازمان حق رجوع به 

زيرا در اين حالت غرور، رابطه عرفي ميان اتالف و فعل مباشر را قطع . )291ص
عمومي در بحث اجتماع سبب و  ي به عبارت ديگر، با توجه به نظريه. نموده است

توان هر دو  در صورتي مي )161ش، ص1387هاي خارج از قرارداد،  كاتوزيان، الزام( مباشر
شخص متلف و غار را ضامن جبران خسارت دانست كه فريب غار، چنان 

در غير اين  ،اغواكننده نباشد كه رابطه سببيت بين فعل متلف و متضرر را قطع كند
  .باشد صورت، تنها غار، ضامن جبران خسارت مي

گروهي از فقها معتقدند كه اصل بر اجراي قاعده اتالف است و دليلي بر  ـ دوم
رجوع مستقيم شخص متضرر به غار . اجرا نشدن و معطل ماندن آن وجود ندارد

درست نيست، چون از باب رجوع به سبب است در جايي كه تلف صورت گرفته 
واسطه متضرر به  ه و بناي عرف و عقال داللت بر رجوع بيلّچند ظاهر اد است، هر
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مصطفي خميني،  ؛294، ص1نائيني، ج ؛145، ص37صاحب جواهر، ج( .غار داشته باشد
را ) سازمان(ستقيم به غار در اين حالت شخص حق رجوع م )403، ص.ق. هـ1418
  .ندارد
 مسؤوليتباشد و متلف در  محقق حلي قائل به ضمان انحصاري غار مي ـ سوم

فقها طرفداري ندارد و تنها شافعي در نظر قديم  اين نظر در ميان. دخالتي ندارد
  )230، ص.ق. هـ1419حسيني عاملي، ( .خود، بر اين باور بوده است

نظر اخير، در صورتي كه متلف، فقط عامل بوده و مطابق وظيفه عمل نموده 
باشد، قابل توجيه است؛ اما در موردي كه متلف، با تقصير يا بدون تقصير، عامل 

دهند  رسد نظري كه مشهور فقيهان ارائه مي به خون باشد، به نظر ميورود آلودگي 
. رسد تر به نظر مي طور كلي عقيده مشهور فقها، منطقي گرچه به. باشد منطقي مي

تزريق خون، هر دو  مسؤولمطابق اين نظر، اگر سازمان انتقال خون و پرستار 
خسارت وارده طور مشترك، ضامن  دخيل در ورود آلودگي به خون باشند به

هستند، اما اگر سازمان مزبور، خون آلوده را در اختيار مركز درماني قرار داده 
باشد و پرستار بدون اينكه دخالتي در ورود مجدد آلودگي به خون داشته باشد و 

عنوان غار،  بدون اطالع از آلوده بودن آن اقدام به تزريق آن نموده باشد سازمان، به
باشد، زيرا رابطه عرفي ميان فعل پرستار و  ان خسارت ميجبر مسؤولبه تنهايي 

  .ود خسارت در اين فرض وجود نداردور
فرضي است كه هم سازمان انتقال خون، خون آلوده را در اختيار مركز  .2ـ3ـ2

درماني قرار داده است و هم مركز درماني، به نحوي دخيل در ورود آلودگي به 
اسباب ديگري نيز در اين خصوص فرض  توان دخالت  باشد؛ حتي مي خون مي

جهت كه غار با واسطه عامل ورود خسارت  كه غرور، از آن از آنجايي. نمود
باشد و از طرف ديگر عمل مركز درماني در ورود  باشد، نوعي تسبيب مي مي
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گيرد، بحث تعدد اسباب در ورود  خسارت نيز مشمول حالت تسبيب قرار مي
باشد و بايد با پذيرش يكي از نظريات مطرح شده  خسارت، در اين فرض مطرح مي

البته بايد در نظر . را شناسايي نمود مسؤولدر بحث تعدد اسباب، سبب يا اسباب 
داشت، برخالف ساير اسباب، غرور براي آنكه موجب ضمان دانسته شود، نيازمند 

آور براي  مدخليت عنصر تقصير نيست و صرف ايجاد اوضاع و احوال اطمينان
  .كند ور، جهت اثبات غرور كفايت ميمغر

طور عمدي، اقدام به آلوده نمودن  البته واضح است كه اگر يكي از اسباب به
بنابراين اگر يكي از اسباب . و ضامن است شود ميخون كند، سبب عدواني قلمداد 

فريب و اغراء داشته باشد، در صورت عامدانه بودن اين  0ورود خسارت، قصد
  .ديگر اسباب، تقدم خواهد داشت برعمل، اين سبب 
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  نتيجه
سرايت آلودگي به فرد از طريق انتقال خون آلوده به وي از دو طريق ممكن 

يا بدون واسطه عرفي است، يعني حين تزريق خون، آلودگي همراه با خون : است
در . گردد و يا با واسطه عرفي به داخل بدن مي شود ميشده و وارد بدن فرد 

صورت عدم وجود واسطه، مطابق قاعده اتالف، مباشر يعني پرستاري كه عمل 
تزريق خون را به عهده دارد ضامن است، حتي اگر تقصيري در اين زمينه مرتكب 

احسان  ي هالبته اگر پرستار، مرتكب تقصير نشده باشد با توجه به قاعد .نشده باشد
ل وي از بارزترين مصاديق را از دوش وي برداشت، زيرا عم مسؤوليتتوان  مي

  .رود احسان به شمار مي
مطابق  .پذيرد دوم كه انتقال خون آلوده به فرد، با واسطه صورت مي ي در طريقه

گردند كه  قلمداد مي مسؤولتسبيب اين دسته از عوامل در صورتي  ي قاعده
اما اگر تقصير اسباب دخيل در انتقال خون آلوده . مرتكب تقصيري شده باشند

ولي براي احقاق حق  ،تسبيب استناد نمود ي توان به قاعده بات نشود، ديگر نمياث
يكي از اين . اي جز تمسك به قواعد فقهي ديگر نيست ديده چاره بيماران زيان

  .قواعد كه در اين زمينه پيشنهاد شده قاعده الضرر است
وي و حتي در شمول اين قاعده نسبت به انواع خسارات از قبيل مادي و بدني، معن

ولي مطابق نظر مشهور فقها، اين قاعده تنها نافي حكم  ،النفع ترديدي نيست عدم
باشد و جاعل و مشرع حكم نيست يعني  اثباتي نمي ي ضرري است و داراي جنبه

كافي نيست، پس در مورد انتقال خون  مسؤوليتجهت اثبات ضمان قهري و 
ديده  ضمان و جبران خسارت زيانتوان به اين قاعده جهت اثبات  آلوده نيز نمي

  .استناد نمود
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تواند مستمسك خوبي جهت اثبات ضمان در اين زمينه باشد،  غرور مي ي قاعده
زيرا براساس عقيده عده زيادي از فقها، غرور اختصاص به مورد علم شخص غار 

اين عقيده با توجه به مفهوم و استعماالت اهل لغت از واژه غرر و داليل و . ندارد
تر از نظر مخالف است كه اثبات ضمان را منوط به علم  دارك اين قاعده قويم

  .دانند شخص غار مي
يد اين مطلب نظراتي است كه فقها در ابواب مختلف فقهي مثل اجاره و ضمان ؤم

دارند و معتقدند كه عامل ... متصدي حمل و نقل و مسؤوليتخياط، عاريه، احسان، 
ه واقعيت علم نداشته باشند و مرتكب تقصيري زيان ضامن است اگر چه نسبت ب

زيرا اين افراد موجبات . نمايند نشده باشند و حكم خود را معلل به قاعده غرور مي
اعتماد ديگران را فراهم نموده و به اصطالح با ايجاد ظاهر فريبنده، سايرين به آنها 

توانند به  دند ميپس اگر در اين راستا ديگران متحمل زيان گردي .نمايند اعتماد مي
از وجود ضرر مطلع » به عنوان غار«آنها رجوع نمايند و نيازي نيست كه آنها 

  .باشند
غرور را منوط به وجود عنصر تقصير بدانيم ديگر  ي در ضمن اگر تحقق قاعده

 ي سيس قاعدهأتفاوتي بين قاعده غرور و قاعده تسبيب وجود نخواهد داشت و ت
زيرا در اين صورت قاعده تسبيب موارد  ؛واهد شدغرور، كاري عبث و بيهوده خ

حق آن است كه بين احكام . غرور را نيز دربر خواهد گرفت ي شمول قاعده
وضعي و تكليفي تفكيك شود، به اين صورت كه حرمت تكليفي مشروط به علم 

ولي در ضمان، علم  ،كند زيرا بدون علم، حرمت تكليفي، فعليت پيدا نمي ؛غار است
بنابراين غار جاهل گرچه مرتكب حرام نشده ولي بايد ضرر . التي نداردو جهل دخ

بنابراين هنگامي كه نتوان سبب ورود خسارت را به  .طرف مقابل را جبران نمايد
توان  اين دليل كه مرتكب تقصيري نشده از باب قاعده تسبيب، ضامن دانست، مي
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نكه اين سبب باعث از باب قاعده غرور آن را ضامن قلمداد كرد، به شرط اي
  .فريفته شدن سايرين شده باشد

با داشتن  استدار اين وظيفه  سازمان انتقال خون كه در واقع به تنهايي عهده
اي جلب اطمينان عمومي نموده كه  گونه تشكيالت گسترده و تجهيزات بسيار به

 ةمشاهدنمايند، دليلي است بر اين كه آنان با  بيماران با اعتماد، به آن مراجعه مي
ظواهر اين سازمان فريفته شده و اينكه در مواردي ممكن است خود سازمان هم 

هاي خوني نداشته باشد، تفاوتي در موضوع ايجاد  اطالعي از آلوده بودن فرآورده
  .كند نمي

باشد كه  هاي حقوقي جهان در زمينه انتقال خون مي سو با نظام اين نظر هم
دين مبين اسالم به  .اند ن زيان پذيرفتهراي عامالنوعي و بدون تقصير را ب مسؤوليت

نوعي و مطلق، به جبران زيان عنايت  مسؤوليتعنوان يكي از طراحان نظريه 
  .خاصي داشته و حكم به ضمان ناشي از اتالف نيز مؤيد همين مطلب است

گرچه اين بحث، به اقتضاي موضوع مقاله، در مورد سازمان انتقال خون بيان شد، 
د مخصص نيست، هر نهاد بهداشتي ـ درماني، اعم از درمانگاه، بيمارستان، اما مور

آزمايشگاه و حتي مطب كه با جلب اعتماد عمومي به جذب مشتري اقدام كند، 
مشمول قاعده غرور است و در صورت بروز زيان بايد پاسخگوي بيماران مراجع 

اين حكم، خون،  همچنين در. ايراد خسارت ناآگاه بوده باشد ازباشد، اگرچه 
هاي بنيادين اهدا  هاي پيوندي، سلول موضوعيتي ندارد و حكم، شامل اعضا و بافت

در صورتي كه عضو  مثالً. شود ميهم ... ، )پروتزها(شده، مصنوعات پزشكي 
اي به بدن بيماري پيوند زده شود مطابق قاعده غرور سازمان پيوند اعضا را  آلوده
  .دانست مسؤولبايد 
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باشد و متصدي تزريق  مسؤولدر فرضي كه سازمان انتقال خون از باب غرور 
تواند رجوع كند  خون از باب اتالف ضامن باشد، اينكه زيان ديده به كدام يك مي

مطابق اين نظر اگر  .تر است چند راه حل وجود دارد كه يكي از بقيه منطقي
طور  تزريق خون، هر دو دخيل در آلودگي خون باشند به مسؤولسازمان مزبور و 

مشترك ضامن خسارت وارده هستند، اما اگر سازمان، خون آلوده را در اختيار 
مركز درماني قرار داده باشد و پرستار بدون اينكه دخالتي در ورود مجدد آلودگي 

نموده باشد، به خون داشته باشد و بدون اطالع از آلوده بودن آن اقدام به تزريق 
جبران خسارت است، زيرا رابطه عرفي  مسؤولسازمان به عنوان غار، به تنهايي 

  .ميان فعل پرستار و ورود خسارت در اين فرض وجود ندارد
موردي كه هم سازمان انتقال خون، خون آلوده را در اختيار مركز درماني قرار 

ون شده باشد، در داده است و هم آن مركز به نحوي موجب ورود آلودگي در خ
است يا مركز درماني يا اسباب ديگري  مسؤولمورد اينكه آيا سازمان انتقال خون 

گردد به اينكه در بحث تجمع اسباب،  كه در انتقال خون آلوده دخيل هستند؟ برمي
بايد توجه داشت سبب بايد در . كدام سبب يا كدامين اسباب، ضامن قلمداد شوند

اما هر كدام از اسباب  ،شناخته شود مسؤولده باشد تا اين زمينه مرتكب تقصير ش
كه مطابق قاعده غرور، غار محسوب گردند، مانند سازمان انتقال خون، حتي در 

  .گردند عنصر تقصير، ضامن محسوب مي فقدانصورت 
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  فهرست منابع
  قرآن كريم* 

  منابع فارسي )الف
  انتشارات جنگل جاودانه، قواعد فقه مدني، ).ش.ـه1388( ـ زراعت، عباس

  بوستان كتاب ي ، نشر مؤسسهقواعدي از فقه، .)ش.ـه1388( ـ هي، عبدالكريملعبدال
سه چاپ و قواعد عمومي، مؤس ،، جلد اولهاي خارج از قرارداد الزام، .)ش.ـه1387( ـ كاتوزيان، ناصر

  انتشارات دانشگاه تهران
  ي، چاپ يازدهم، نشر علوم اسالميفقه، بخش مدن، قواعد .)ش.ـه1383(  ـ محقق داماد، سيد مصطفي

  ، چاپ اول، نشر يلدا، تهرانقواعد فقه، .)ش.ـه1372(  ـ محمدي، ابوالحسن
  چاپ اول، انتشارات اسالمي، تهران، فرهنگ ابجدي عربي ـ فارسي، ).ق.ـه1410( ـ مهيار، رضا

 مسؤوليت، اعمال قاعده غرور در چهارچوب .)ش.ـه1386يزپاي( ـ كريمي، عباس وآذين، سيدمحمد
 120تا 77، تهران، 2حقوق پزشكي، ش ي ، فصلنامهمدني پزشكي

  چاپ و نشر عروج ي سسهمؤ ،ه، تهران، قواعد فقهي.)ش.ـه1379( ـ موسوي بجنوردي، سيد محمد
  
  منابع عربي و فرانسوي )ب

  آل البيت ي چاپ اول، مؤسسه، 2 ، جالاصول ةکفای، ).ق.ـه 1409(  ـ آخوند خراساني، محمد كاظم
  ، ناشر مؤلف، قمدراسات موسعه حول المسائل المستحدثه، ).ق.ـه 1416(  ـ آزاد قزويني، شيخ علي

فی  یه الطبیب و ضمانه، کتاب الفقه، قراءات فقهیه معاصرهمسؤول، ).ق.ـه1423( ـ هادي آل راضي، محمد
  الغدير: ، چاپ اول، بيروتالفقها و الباحثینمعطیات الطلب الحدیث مجموعه من 

پنج (، )شرحي بر قانون مدني عثماني( تحریر المجله، ).ق.ـه1359( ـ آل كاشف الغطاء، محمد حسين
  ، چاپ اول، كتابخانه مرتضوي1 ، ج)جلدي

دوم، ، چاپ 3، ج)جلدي 3(، السرائر الحاوی الفتاوی، ).ق.ـه1410( ـ ابن ادريس حلي، محمد بن منصور
  بسته به جامعه مدرسين حوزه علميهمؤسسه نشر اسالمي وا ،قم

  ، داراحياء التراث العربي، بيروت9ج ،لسان العرب، ).ق.ـه1408 ( ـ ابن منظور، محمد بن مكرم
، مؤسسه انتشارات 2، جکشف اللثام، ).ق.ـه1391( ـ اصفهاني، بهاءالدين محمد، معروف به فاضل هندي

  فراهاني
  ، دفتر انتشارات اسالمي قملاضرر قاعده، )تا بي( ـ ه شيخ الشريعه اصفهانياهللا، معروف ب فتح اصفهاني، شيخ

  ، چاپ تهرانرسائل محشی، )بي تا( ـ انصاري، شيخ مرتضي
، مجمع ، چاپ شده در آخر كتاب مكاسب محشي، قمرساله لاضرر، ).ق.ـه1420( ـ انصاري، شيخ مرتضي
  الفكر االسالمي
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، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ).ق.ـه1409(  ـ محمدبن حسن بن عليحر عاملي، شيخ 
  )ع(ت، چاپ اول، موسسه آل البي29 و 21 ، ج)جلدي 29(

  ، چاپ مهر، چاپ اول، قمقاعده لاضرر و لاضرار، ).ق.ـه1414( ـ حسيني سيستاني، سيدعلي
  ، ستاره، چاپ اول، قمالصالحینمنهاج ، ).ق.ـه1415( ـ حسيني سيستاني، سيدعلي
  ، بيروت، دارالعلومالفقه ، ).ق.ـه1409( ـ حسيني شيرازي، سيدمحمد

، 6، ج)جلدي 12(، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ).ق.ـه1419(  ـ حسيني عاملي، سيدمحمد جواد
  بسته به جامعه مدرسين حوزه علميهسسه نشر اسالمي واؤم، چاپ اول، قم

شرایع الاسلام فی ،  ).ق.ـه1408(  ـ الدين جعفربن حسن، معروف به محقق حلي القاسم نجمحلي، ابو
  ي اسماعيليان ، مؤسسه، چاپ دوم، قم3ـ 4، جالمسائل الحلال و الحرام

قواعد الاحکام فی معرفة ، ).ق.ـه1413(ـ  الدين حسن بن يوسف، معروف به عالمه حلي حلي، جمال
  بسته به جامعه مدرسين حوزه علميهدفتر انتشارات اسالمي وا ،قم اول، ، چاپ3و2، جالحلال والحرام

، چاپ 1، ج)جلدي 14(، الفقها ةتذکر ـ حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، معروف به عالمه حلي
  ، موسسه آل البيتاول، قم

بسته به دفتر انتشارات وا ،، چاپ اول، قمرفع الغرر عن قاعده لاضرر، ).ق.ـه1415(  ـ خالصي، محمدباقر
  جامعه مدرسين حوزه علميه

  جفي، منشورات مكتبه ايت اهللا ن2، جاقرب الموارد، )تا بي( ـ خوزي، سعيد
  ، انتشارات لطفيقم ،الوثقی ةمستند العرو، .)ش.ـه1365( ـ خويي، سيد ابوالقاسم موسوي
  جا بي، قاعده لاضرر و لا ضرار، )تا بي( ـ صدر، شهيد سيد محمد باقر

  ، موسسه آل البيت، بيروت2، جریاض المسائل، ).ق.ـه1404( ـ طباطبايي، سيدعلي
  ، موسسه اسماعيليان، قم2و1، جحاشيه بر مكاسب، .)ق.ه 1418(ـ  طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم

  ، موسسه النشر االسالمي، قم2، جالمهذب ، ).ق.ـه1406( ـ طرابلسي، عبدالعزيز، معروف به ابن براج
  احياء التراث الدين دارء ،، چاپ سوم، بيروت5 ، جمجمع البحرین، ).ق.ـه1416( ـ طريحي، فخر الدين

  ، دارالكتاب العربيچاپ اول، بيروت ،فی مجرد الفقه والفتاوی ةالنهای، ).ق.ـه1400( ـ طوسي، محمد
مشکلات جامع المقاصد فی شرح ، ).ق.ـه1408( ـ عاملي، علي بن حسين، معروف به محقق كركي

  الحياء التراث) ع(وسسه آل البيت م، ، چاپ اول، قم13، جالقواعد
، ةالدمشقی ةفی شرح اللمع ةالبهی ةروض، .)ق.ـه1410( ـ الدين بن علي، معروف به شهيد ثاني عاملي، زين

  پ اول، انتشارات كتابفروشي داوري، چا10، ج)جلدي 10(
  ، دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه، چاپ اول، قملاضرر قاعده،  ).ق.ـه1418(  ـ عراقي، آقا ضياء الدين

  ، منشورات دارالهجره8و4، جکتاب العین، ).ق.ـه1410(  ـ فراهيدي، خليل بن احمد
  ، مجمع الذخائر االسالمي، قم2، جمفاتیح الشرایع، ).ق.ـه1401( ـ فيض كاشاني، مالمحسن

  ، دارالكتب العلميه2، جالمنیرالمصباح  ـ القيومي، احمد بن محمد بن علي المقري
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  ).ع(، چاپ اول، موسسه امام صادقةاصباح الشیعه بمصابیح الشریع، ).ق.ـه1416( ـ الدين كيدري، قطب
 ةنهای، چاپ شده در آخر كتاب حاشیه علی رساله لاضرر، ).ق.ـه1350( ـ مامقاني، عبداهللا بن محمد حسن
  ، الذخائر االسالميةحسن مامقاني، قم، عبداهللا بن محمد المقال تکمله غایه الآمال
  ، موسسه الوفاء، بيروت14، جبحارالانوار ،).ق.ـه1403( ـ مجلسي، عالمه محمد باقر

، چاپ 18، جفی احکام العتره الطاهره ةالحدائق الناضر، .)ق.ـه1405( ـ محدث بحراني، يوسف بن ابراهيم
  تر انتشارات اسالمي جامعه مدرسيندف ،اول، قم

  ، موسسه النشر االسالمي، قمکتاب الدیات، ).ق.ـه1406( ـ كاشاني، آقا رضامدني 
  عه مدرسينانتشارات جام ،، قم2، ج)جلدي2( ،ةالعناوین الفقهی، ).ق.ـه1417(  ـ اي، ميرفتاح مراغه

  ، چاپ اول، دارالتراث بيروت24ج، ةسلسله الینابیع الفقهی، ).ق.ـه1410( ـ مرواريد، علي اصغر
  ، مؤسسة النشر االسالمي، چاپ چهارم، قمةقاعده فقهی ةمئا، )تا بي(ـ  سيدمحمد كاظممصطفوي، 

  مام اميرالمومنين، مدرسه ا2و1، چاپ دوم، جةالقواعد الفقهی، .)ق.ـه1410( ـ مكارم شيرازي، ناصر
  جا ، تك مجلد، بيةالقواعد الفقهی، )تا بي( ـ موحدي فاضل لنكراني، محمد

  ، چاپ اول، نشر الهادي1، ج)جلدي 7(، ةالقواعد الفقهی، ).ق.ـه 1419( ـ حسنموسوي بجنوردي، سيد 
سسه تحقيق مو ،چاپ دوم، قم ،بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر، )تا بي( ـ اهللا موسوي خميني، سيد روح

  تنظيم و نشر آثار امام خميني
  ، مؤسسه دارالعلمقم ، چاپ اول،1، جتحريرالوسيله، )تا بي( ـ اهللا موسوي خميني، سيد روح

ؤسسه تنظيم و ، چاپ اول، م2، ج)جلدي 2(، کتاب البیع، .)ق.ـه 1418( ـ موسوي خميني، سيد مصطفي
  نشر آثار امام خميني

  ، چاپخانه حيدري2و1، جالطالب فی شرح المکاسب ةمنی نائيني، ميرزا حس ـ
، چاپ 43و37، ج)جلدي 43(، الاسلامجواهر الکلام فی شرح شرائع ، )تا بي( ـ نجفي، محمد حسن بن باقر

  إحياء التراث العربي هفتم، دار
  ، بصيرتي، قمعوائد الایام، .)ق.ـه1408( ـ نراقي، مولي احمد بن محمد
  ، موسسه آل البيت، چاپ اول، مشهد14، جمستند الشیعه، .)ق.ـه1419( ـ نراقي، مولي احمد بن محمد

  

  مؤلف ي يادداشت شناسه
 

  دانشجوي مقطع دكتري علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي :نسرين كريمي
  nasrinkarimi1358@yahoo.com :نشاني الكترونيكي
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