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تأملی بر نظریات علمای فقه و حقوق در باب دیه جراحات پزشکی
(با تأکید بر مسؤولیت کیفری پزشکان)
عبدالکر یم سالکی
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دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم سياسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
عبدالحسین مرادی کوپائی

3

عضو هيأت علمی کميته فرهنگی و اجتماعی کميسيون مطالعات اسالمی ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام ،تهران ،ايران

چکیده
در فقه اسالمی پزشک امين جامعه است .بر پزشک ،رسيدگی به حال بيمار ،واجب شرعی و بر
بيمار مراجعه به پزشک به از حيث وجوب عقلی و شرعی دفع ضرر از آدمی و از جمله مضمون آيه
«و التلقوا بايديکم الی التهلکه» واجب میباشد .از اينرو پزشکی که در قوانين موضوعه تنها به
عنوان يک حق شناخته میشود در اسالم نوعی واجب کفايی بوده و نظرات فقهی و حقوقی کثيری
را در باب تکليف پزشکان سببساز گرديده است .گاهی اتفاق میافتد که پزشک و يا مباشر او
ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نيز صورت گرفته ،جراحاتی را به مريض وارد میآورد که
منجر به مرگ بيمار میشود .توجه به اين مسأله که آيا پزشک و مباشر او در اين موارد ضمان داشته و
از حيث قانونی ،دارای مسؤوليت کيفری و پرداخت ديه باشند؟ موضوع اصلی اين پژوهش
میباشد .يافتههای اين پژوهش که با روش توصيفی-تحليلی و با بهرهگيری از ابزار کتابخانهای
صورت گرفته حاکی از آن است که مطابق قواعد فقهی و حقوقی ،چنانچه بی احتياطی پزشک
ماهر و يا مباشر او به تلف جان يا نقص عضو بيمار منتهی گردد ،دارای مسؤوليت کيفری و ضامن
پرداخت ديه میباشد و چنانچه در مواقع اضطراری کسب رضايت از بيمار ممکن نباشد در
 .1تاريخ وصول9311/91/21 :؛ تاريخ تصويب9315/9/91 :
 .2پست الکترونيک (مسؤول مکاتبات)saleki_karim@yahoo.com :
 .3پست الکترونيکabdolhosein_m@yahoo.co.uk :
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صورت تلف جان يا نقص عضو به واسطه «قاعده احسان» پزشک ،از مسؤوليت مبرا است که البته
در اين باب هنوز وحدت رويه جامعی ميان علمای شيعه و ديگر علمای اهل سنت شکل نگرفته
است ،لکن به عنوان قول مشهور مستند است.
کلیدواژهها :جراحت ،حکم ،ديه ،جاهل قاصر و جاهل مقصر ،ضمان.

 .1مقدمه
از ابواب مهم فقه و حقوق موضوعه ايران ،بحث ديات است که دارای مسائل مختلفی
میباشد .يکی از آنها توجه به بحث ديه جراحات پزشکی ازجنبه مسؤوليت مدنی و کيفری
است .از منظر اسالمی نيز حفظ جان و سالمت افراد جامعه ،بسيار مهم و ضروری است.
نگاهی به آراء فقهی و حقوقی در طول حيات بشری ،مجموعه قواعد و قوانينی را نشان
میدهد که از سوی فقها و حقوقدانان در خصوص تشريح وظايف ،روابط و حقوق بيمار و
پزشک در قالب منشوری حقوقی تدوين گرديده است .نکته مهم اينکه تدوين قوانين محکم
از سوی قانونگذار در حمايت از حقوق بيماران و پزشکان در جامعه میتواند از سويی در
بيماران اين باور را ايجاد کند که با اطمينان خاطر امر معالجه و مداوای خويش را به پزشک
سپرده و از سويی ديگر از شکلگيری حس دلسردی در ميان پزشکان و عدم تمايل به
معالجه بيمار بهويژه در مواقع حساس ،جلوگيری و حرفه پزشکی را از محدوديت رها سازد.
چنانچه امروزه طرح پروندههای پزشکی و صدور احکامی در خصوص محکوميت
پزشکان ،در مراجع قانونی گسترش قابلتوجهی يافته و پزشکان به صورت روزافزونی در
ً
مراجع قضايی و پزشکی قانونی احضار و مورد بازخواست قرار میگيرند که بعضا در
بسياری از موارد احکام صادره از سوی مراجع قضايی و محاکم در محافل پزشکی مورد نقد
و يا اعتراض قرار میگيرد .لذا از ديدگاه نويسندگان اين مقاله بررسی آرائ فقهی و حقوقی
در خصوص روابط بين بيمار و پزشک ،موارد ضمان يا عدم ضمان پزشک و ديه جراحات
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پزشکی در شرايط حاضر جهت روشن شدن بيشتر موضوعات مذکور بسيار ضروری و مهم
میباشد.
 .2تعاریف و مفاهیم کلیدی
 .1 .2جراحات
گوشت حيوان
پارگی ايجاد شده در پوست يا
جراحت از ماده «ج ـ ر ـ ح» به معنای زخم و
ِ
ِ
َْ
َ َ
ُ َ
يا انسان است 1و يا زخمی که از آن خون جاری شود 2واژه «قرح» و «قرحه» يا «قرحه» در

زبان عربی نيز به همين معناست ،هرچند برخی مراد از آن را زخم دردآور 3يا چرکآلود 4يا

درد ناشی از زخم 5دانستهاند.

 .2 .2جاهل قاصر و جاهل مقصر
در اصطالح فقهی هرگاه مکلف نسبت به موضوع يا حکمی اطالع نداشته باشد (موجه يا

ناموجه) اين اصطالح استفاده میشود 6.در منابع فقهی و حقوقی ،جهل از نظر منشأ تحقق
شخص متصف به
آن ،به جهل قصوری و تقصيری تقسيم شده است .در جهل قصوری،
ِ

جهل در شرايطی است که به هيچ وجه امکان آگاهی از احکام شرعی و قوانين را ندارد .در
جهل تقصيری ،جاهل قدرت دستيابی به علم و قانون را دارد ،ولی براثر سهلانگاری خود
ً
همچنان در جهل باقی میماند 7به عبارتی جاهل قاصر به فردی گفته میشود که اساسا
 .1جوهری ،9111 ،ص351؛ ابن فارس ،معجم مقاييس ،اللغه ،ج  1و  2و  ،5ص.159

 .2اصفهانی ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص.11
 .3ابن فارس ،اللغه ،ص.12
 .4ابن تيميه حرانی ،ترتیب اصالح المنطق ،ص.313
 .5همان ،ص.323
 .6عاملی ،االصطالحات الفقهیة فى الرسائل العملیة ،ص.961
 .7غروی تبريزی ،التنقیح فى شرح العروه الوثقى :كتاب الطهاره ،جزء  ،3ص.313
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احتمال توجه حکم و احتمال تکليف را به خودش نمیدهد و کسی که احتمال تکليف را
ندهد ،قادر بر احتياط نيست و جاهل مقصر نيز شخصی است که احتمال وجود حکم را
میدهد ولی حکم را تفحص و جستوجو نمیکند و تکليف را ترک میکند.

1

 .3 .2دیه
ديه مفرد ديات است و همان هالک شدن است که از ريشه «ودی» به معنای ردکردن و

راندن گرفته شده است 2.بنا بر تعريفی ديگر ديه مالی است که به سبب ارتکاب جرم بر جان
يا عضو انسان آزاد ،واجب میشود 3.در تعريفی از فقها« :ديه مالی است که در جنايت بر

نفس ،اعضاء و يا ايراد جرح و مانند اينها (از طرف شارع) مقرر گرديده است».

4

 .4 .2حکم

شهيد آيت الله صدر 5پيرامون معنای شرعی حکم میگويد« :حکم قانون وضع شده از

طرف خداوند متعال ،برای تنظيم حيات بشری است» .با اين توضيح میتوان مجموعه
بايدها و نبايدهايی را که شارع مقدس برای رسيدن بشر به کمال مطلوب وضع مینمايد،
حکم ناميد.
 .5 .2ضمان
ضمان در لغت به معنای التزام ،تعهد و کفالت ،برعهده گرفتن و شیء را در عهده قرار دادن،
 .1مظفر ،اصول فقه ،جزء يک ،ص.221
 .2شفيعی سروستانی و ديگران ،قانون دیات و مقتضیات زمان ،ص.47
 .3محمدی ،1364 ،ص.1
 .4عارفی مسکونی ، ،ماهیت حقوقى دیه و تحلیل میزان و نوع آن ،ص.25
 .5صدر ،دروس فى علم االصول ،الحلقه االول ،ص.969
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تعريف شده است 1و لذا التزام به پرداخت مالی است که در نگهداری و يا ادای آن سهل
انگاری شده و يا پذيرفتن خسارتی که بر اموال ديگران وارد شده است.

2

 .3کلیات و مباحث نظری
 .1 .3جراحت در فقه و حقوق
در منابع فقهی ،جراحت به زخم و پارگی گفته میشود که در اعضای بدن انسان ايجاد
َ َ
میگردد و به دو دسته کلی تقسيم میگردد :يکی ِشجاج (جمع شجة) که به زخمهای سر و
صورت گفته میشود و ديگر جراح (جمع َج ْرح) که زخمهای ساير اعضای بدن را شامل
3

میشود.
ً
احکام جراحات در منابع فقهی ،عمدتا در باب جنايات مطرح شده است و ايجاد
َْ
جراحت يکی از اقسام سه گانه جنايتهای کمتر از جنايت نفس (جنايت بر اعضای بدن،
4

جنايت بر منافع اعضا و ايجاد جراحت) به شمار رفته است.
ْ
ُ
ّ
وح ق ٌ
َ ُ َ
صاص :هر
فقهای امامی و اهل سنت ،با استناد به آيه  15سوره مائده (والجر ِ

احات عمدی را پذيرفتهاند .با اين توصيف ،چنانچه
زخمی قصاص دارد) ،قصاص در جر ِ
ً
شجاج ،عمدا ايجاد شود و به فوت مجروح منجر گردد ،در صورت وجود ديگر شروط الزم
قصاص ،مسبب جراحت ،قصاص نفس میشود و اگر مجروح زنده بماند ،حق قصاص
عضو دارد.

5

قصاص عضو در مورد جراحاتی اجرا میشود که اجرا کردن آن خطر هالک شدن
 .1جوهری ،9111 ،ص.165
ّ
الفقهیة ،جزء يک ،ص.951
 .2بجنوردی ،القواعد
 .3ابن ادريس البهوتی ،كشاف القناع ،جزء چهار ،ص.434
 .4جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ،ص.441
 .5طوسی ،المبسوط فى فقه االمامیة ،ج ،7مصحح سيد محمد تقی کشفی ،ص.74
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قصاص شونده يا تلف شدن عضو او را در پی نداشته باشد؛ از اينرو ،به استناد قرآن و
ّ
احاديث 1،فقهای امامی و بيشتر اهل ّ
سنت معتقدندکه زخمهای هاشمه ،منقله ،مأمومه و
دامغه ،قصاص نداشته و تنها پرداخت ديه واجب است ،زيرا اجرای قصاص در اين موارد به
ً
شکل دقيقا يکسان و همانند با زخم اصلی ممکن نيست و چه بسا به هالکت شخص يا
عضو بدن او بينجامد .البته به نظر فقهای امامی ،شخص مجروح میتواند به قصاص

جراحت کمتر از مورد جنايت رضايت دهد و معادل تفاوت آن دو ،ديه بگيرد 2که البته در
اين باب اختالف است.

3

 .2 .3انواع حکم در فقه و حقوق
واژه حکم در منابع فقهی و اصولی به معانی گوناگون به کار رفته است و از حيث کاربردی به

معنای قاعده کلی و مقررات شرعی در موضوعات جزئی میباشد 4مراد از حکم شرعی در
زبان فقها ،قانونی است که خداوند برای تنظيم زندگی انسانها وضع کرده است 5.در رابطه

با مفهوم حکم در ديه میتوان گفت :دستورها و مقررات شرعی است که در موضوعات
جزئی رواج دارد .حکم به جهت امضای بنای عقال و عرف به حکم تأسيسی و حکم
امضايی تقسيم شده است .پيش از ظهور اسالم برای تنظيم مناسبات حقوقی ،معامالتی،
اقتصادی و نيز مراسم عبادی ّ
مقرراتی ميان مردم وجود داشت که برخی از اصول شرايع
پيشين و برخی ديگر از بنای عقال نشأت میگرفت .آن دسته از قواعد و مقررات و مراسمی
 .1موسوی خويی ،مبانى تکلم المنهاج ،ج ،2ترجمه خديجه محمدی درخشش و مهدی حريری ،جزء ،5
صص.157-154
 .2نجفی ،جواهر الکالم فى شرح شرایع االسالم ،ص.337
 .3خويی ،مبانى تکملة المنهاج ،جزء  ،42ص.157
 .4تفتازانی ،حاشيه ،شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فى اصول الفقه و بالهامش شرح التوضیح للتنقیح
المذكور ،جزء ،2ص.122
 .5طبرسی ،تفسیر مجمعالبیان ،ص.15
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که پس از اسالم ،شارع آنها را هرچند با سکوت و نهی نکردن ،خواه به طور کامل يا با
اصالحات جزئی يا کلی تأييد و امضاء کرده است ،احکام و ادلۀ امضايی و در مقابل آن،
احکام و ادلۀ تأسيسی است.

1

 .3 .3حکم دیه (تأسیسی یا امضائی)
در بين قبايل عرب پيش از اسالم ،نظام واحدی در خصوص خونخواهی حاکم نبود و به
تعبيری ،تا انتقام خون ريخته شده گرفته نمیشد آرامش حاکم نمیگرديد .برای پايان دادن به
اينچنين انتقامها و منازعات خونينی ،نظام پرداخت ديه در بين اعراب جاهلی قبل از اسالم

ايجاد شد 2.در خصوص حکم ديه اتفاق نظر فقها بر اين است که ديه از احکام تأسيسی

میباشد .وجوب ديه در آيات و روايات ظهور در تأسيسی بودن دارد و امضايی بودن آن نياز
به دليل دارد .بر اساس نص قرآن (سوره مائده ،آيه  )15قصاص از قوانين شرايع سابق است،
يعنی قصاص از قوانين امضايی است و در مکاتب بشری پيش از اديان يهود و مسيحيت نيز
وجود داشته و قرآن آن را برای مسلمانان امضاء و در شمار احکام و قوانين خود به مسلمانان
ابالغ فرموده است.
 .4 .3کاربرد دیه در فقه و حقوق
در فقه برای ديه اصطالح «عقل» را نيز بکار بردهاند .عقل به معنی پا بند زدن به شتر و نيز
منع است و لذا پرداخت کنندگان ديۀ قتل خطيی را عاقله گويند .برطبق سنت مرويه ،رسول
اکرم(ص) فقط ديه قتل خطأ را صد شتر معين نمودند ،لکن پرداخت مال را در حالت عفو
از قصاص ،نا مشخص و به مصالحه طرفين واگذار فرمودند که البته اين سنت ريشه قرآنی
دارد که از مضمون آيه 9۷1سوره مبارکه بقره قابل استنباط است .بنابراين هرگاه ديه گفته
 .1خواجويی ،جامع الشتات ،ص.9۷6
 .2نجفآبادی ،مجازاتهای اسالمى و حقوق بشر ،ص.12
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ً
شود؛ مراد ديه نفس در قتل خطايی است .بنابراين بايد گفت بايستی تعريف ديه ،صرفا به ديه
قتل خطأ منحصر باشد .چراکه در شرع ،مالی که بدل از قصاص يا بدل از جنايت بر اعضاء
هنگام عفو اوليای دم پرداخت میشود ،به ديه موسوم نشده است.

1

از ديدگاه حقوقی ،طبق ماده  444قانون مجازات اسالمی جديد (مصوب سال
 ،)1332ديه مالی است که در شرع به سبب جنايت غيرعمدی بر نفس،عضو يا منفعت ،يا
جنايت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ،به مجنی عليه يا ولی يا اوليای دم
او داده میشود و به موجب ماده ( )14نيز ،پرداخت ديه يکی از انواع مجازاتهای بازدارنده
برگرفته از شرع و فقه اسالمی و شيعی میباشد .مجازاتها میباشد.
 .5 .3انواع و مصادیق دیه
ديه ،طبق يک تقسيمبندی کلی به ديه جان و ديه اعضاء قابل تقسيم است:

 .1 .5 .3دیه جان :در شريعت در خصوص از دست رفتن جان شش نوع ديه ّ
مقرر
ّ
شده است :صد شتر2؛ دويست گاو؛ دويست حله که هر حله دو لباس از برد يمنی است؛
هزار دينار ،هزار گوسفند و ده هزار درهم.
جانی _در صورت ثبوت ديه و مطالبه اوليای مقتول_ مختار است يکی از شش نوع
ِ
مذکور را به عنوان ديه بپردازد و اوليای مقتول حق ندارند او را بر پرداخت يکی ّ
معين از آنها

مجبور کنند 3،مگر آنکه در موارد ثبوت قصاص ،بر پرداخت ديه تراضی کنند که در اين
وضع ،اختيار يکی از شش مورد منوط به توافق بزهکار و اوليای َدم خواهد بود 4.الزم به ذکر
 .1ادريس ،دیه ،جزء دهم ،ترجمه عليرضا فيض ،ص.33

 .2وقتی تاريخ زندگی مردم را در عربستان ورق میزنيم ،میبينيم اساس و پايه دارايی آنها را اموالی از قبيل شتر ،گاو،
گوسفند ،و ساير حيوانات تشکيل میداده و لذا مسائل اقتصادی آنان بر پايه همان اموال پیريزی گرديده است.
 .3نجفی ،جواهر الکالم فى شرح شرایع االسالم ،صص.4-17
 .4حسينی عاملی ،مفتاح الکرامه فى شرح قواعد العالمه ،جزء  ،21ص.143
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است که حسب ماده  543ق.م.ا جديد رويه قانونگذاربدين شکل مقرر گرديده که در
ابتدای هر سال مبلغ ريالی ديه از سوی قوه قضائيه به تفصيل براساس آنچه که در مقررات
منابع شرعی در رابطه با ميزان ديه تعيين گرديده با نظر مقام معظم رهبری مشخص و به
محاکم قضائی اعالم میگردد.
 .2 .5 .3دیه اعضاء :در شريعت برای بعضی اعضاء ديهای تعيين نشده و به جای
ديه ،ارش (حکومت) ثابت است.

1

از جمله ديگر مباحث کليدی و کاربردی در مبحث ديات اين است که آيا هر يک از
موارد ديه اصلیاند و هيچ يک از آنها فرع و بدل از ديگری نيست .به عبارت ديگر ،آيا هر
يک از موارد ششگانه موضوعيت دارند .در اين باب ميان فقهای شيعی ،اختالف نظر وجود

دارد .عالمه حلی 2معتقد است هر يک از اين اصناف (شش گانه) به جای خود اصلی و از
ديگری نه بدل و نه شروط به نبودن موارد ديگر است و شخص بزهکار در پرداخت هر کدام
مختار است .بر طبق نظر ديگر هر يک از اين موارد نسبت به شغل بزهکار اصلیاند .يعنی
اگر بزهکار طال فروش است ،مصداق اصلی برای او هزار دينار است و اگر چوپان است،
مصداق اصلی هزار گوسفند است و همچنين در موارد ديگر میتوان بنابر موردی که با شغل
بزهکار متناسب باشد ،انتخاب نمود.
اين بحث که از ميان مصاديق ديه در قتل خطا کدام اصل و کدام فرع است ،مطلبی
است که در عصر حاضر بيشتر به آن پرداخته میشود .لذا اين بحث در ميان فقهای اهل
سنت نيز سابقه زيادی ندارد و در کتابهای فقهی گذشتگان در قالب مباحث بسيار ضعيفی
به اين موضوع اشاره شده است .فقهای شافعی بر اين باورند که اصل در ديه شتر است و اگر

نباشد بهای آن مالک است .صاحب کتاب االم ،محمد بن ادريس 3تصريح میکند که :ديه
 .1نجفی ،جواهر الکالم فى شرح شرایع االسالم ،ص.126
 .2حلی ،قواعد االحکام ،ج ،3ص.322
 .3ابن ادريس الشافعی ،االم در ضمن مصادر الفقهیة ،ج  9و  ،43ص.764
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مسلمان آزاد صد شتر و در صورت کمياب شدن شتر ،قيمت صد شتر مالک است .ابن
قدامه ،از فقهای بزرگ و سرشناس مکتب حنبلی ،برخالف ديگر فقهای اهل سنت ،مصاديق
ديه قتل خطا را همانند شيعه در شش مورد دانسته است .به نظر ايشان نيز اصل در ديه ،فقط
شتر است و مصاديق ديگر بدل از آن است .بنابراين اگر توان دادن ابل باشد بايد شتر داده

شود و اال از مصاديق ديگر انتخاب شود 1از نظر فقهای مالکی که مصاديق ديه را سه نوع
دانسته و هر نوعی را به صنف خاصی واجب کردهاند ،بحث از اصلی و يا فرعی بودن ،لغو

است و هر يک اصل خواهد بود 2نتيجه اين شد که در اين رابطه بايد تفصيل داده شود که
اگر حاکم شرعی در کار باشد که قدرت بر اجرای حدود را داشته باشد ،تعيين مصاديق در
اختيار اوست و در غير اين صورت ،بزهکار بايد صد شتر و يا قيمت صد شتر و يا يکی از
امر پنج گانه ديگر را که ارزش يکسان داشته باشد ،بپردازد.
 .6 .3انواع خطا و حکم دیه
در ق.م.ا جديد ايراد جراحت منتهی به فوت شامل :عمد ،شبه عمد و خطای محض
میباشد.
 .1 .6 .3قتل عمد :ماده  244ق.م.ا جديد بندهای مختلفی دارد که شرايط قتل عمد
را بيان کرده است .برای مثال در بند (الف) اين ماده آمده است« :هرگاه مرتکب با انجام
کاری قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادی معين يا غير معين از يک جمع را داشته باشد و در
ً
عمل نيز جنايت مقصود حاصل شود ،خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنايت شود،
خواه نشود ،قتل عمد است» .در قتل از نوع عمدی ،بايد بگوييم که برای اينکه اين عمل را
به شخص معينی منتسب کنيم ،به سوء نيت عام و خاص نياز داريم که در قالب رکن معنوی
قابليت تعريف دارد؛ به اين معنا که قتلی را که فردی مرتکب شده است بايد با فعل و
 .1ابن قدامه ،المغنى على مختصر الخرقى ومعه الشرح الکبیر على متن المقنع ،ج ،7صص.636-613
 .2الزحيلی ،وهبة ،الفقه االسالمى وأدلته ،ج ،5ص.215
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ً
انفعاالت ذهنی همراه بوده باشد .مثال اگر فردی از کنار شخصی در خيابان بگذرد و
ناخودآگاه با دستش ضربهای به او وارد کند که باعث فوتش شود ،با توجه به اينکه اين عمل
غيرارادی بوده است ،او مرتکب جرم قتل عمد نشده است؛ اما اگر فردی با ذهنيت قبلی ،با
رفتاری فيزيکی همراه با اراده و علم ،ضربهای به کسی وارد کند که منجر به مرگ او شود و
به نتيجه کار خود آگاه باشد ،اين عمل به طور قطع « قتل عمد» است .لذا قتل عمد :رفتاری
فيزيکی است که با اراده و علم و آگاهی از نتيجه همراه باشد و به سلب حيات قربانی منجر
شود.
 .2 .6 .3قتل شبه عمد :موارد مربوط به قتل شبه عمد در ماده  333ق.م.ا جديد در
قالب  6بند آورده شده است و تعريف آن نيز در ماده  243قانون مذکور اينگونه آمده است
که «اگر مرتکب نسبت به مجنیعليه قصد رفتاری را داشته باشد که کشنده نيست و قصد
جنايت واقع شده را نيز نداشته باشد ،موضوع از موارد تعريف جنايات شبه عمد است» .به
همين صورت نيز هنگامی که پزشک به معالجه بيماری مشغول است امکان دارد عملی
انجام دهد که ناخواسته باعث مرگ بيمار گردد و مرتکب قتل شبه عمد شود که اين مصداق
مورد بحث ما در اين مقاله میباشد.
 .3 .6 .3قتل خطای محض :اين نوع قتل به معنای نداشتن قصد فعل واقع شده
نسبت به مجنی عليه يا قربانی و نداشتن قصد جنايت بر قربانی است .اين تعريف به اين
معناست که اگر فردی عملی را صورت دهد که نه قصد کشتن داشته نه در ذهنش به آن فکر
کرده ،مرتکب قتل از نوع خطای محض شده است .در جراحت غير عمدی يا از روی خطا
که منجر به فوت گردد ديه نفس ثابت است که در شبه عمد بر عهده جانی و در خطای
محض بر عهده عاقله جانی استّ .اما اگر مجنیعليه زنده بماند ،ديه جراحت در صورتی که
جنايت شبه عمد باشد ،بر عهده جانی است 1و در صورتی که خطای محض باشد ديه

 .1نجفی ،جواهر الکالم فى شرح شرایع االسالم ،ص.27
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خطايی پايينتر از
جنايت موضحه به باال بر عهده عاقله خواهد بود .در اينکه ديه جنايت
ِ
موضحه نيز بر عهده عاقله است يا نه ،اختالف است .مشهور قول دوم است.

1

 .4ضمان طبیب
 .1 .4ضمان مباشر
نظريه مشهور فقيهان اسالمی قائل به ضمان طبيب در صورت اخذ برائت است .بنابر اين
نظريه؛ نياز مردم به پزشک ضرورتی است که لزوم تشريح ابراء را توجيه میکند .همچنين
بايد توجه داشت که وقتی پزشک بداند اگر به درمان و معالجه بيمار بپردازد از ضمان رهايی
ندارد از اقدام به درمان و طبابت خودداری خواهد کرد .قانونگذار نظريه مشهور را مورد
توجه قرار داده و به موجب ماده  435ق.م.ا جديد مقرر میدارد؛ «هرگاه پزشک در
معالجاتی که انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدنی گردد ،ضامن ديه است مگر آنکه
عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازين فنی باشد يا اين که قبل از معالجه برائت گرفته
باشد و مرتکب تقصيری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون
بودن او ،معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشی و مانند آن ممکن نگردد،
برائت از ولی مريض تحصيل میشود» .در اين رابطه ،ضمان طبيب به دو صورت قابل
بررسی است:
 .1 .1 .4ضمان طبیب جاهل :حاذق بودن و دانايی شرط اول و رکن رکين طبابت
است ،و تصدی شغل پزشکی و دامپزشکی و ديگر شعب مربوط به آن اگر بدون آگاهی الزم
باشد و موجب مرگ يا ضايعهای در عضو يا قوهای از قوای انسان گردد فرد ،ضامن ديه نفس
يا عضو آسيب ديده خواهد بود .در تبصره  3ماده  215قانون مجازات اسالمی قديم
(مصوب سال  )1375آمده است :هر گاه بر اثر «عدم مهارت» قتل يا ضرب يا جرح واقع
 .1جبعی العاملی ،الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه ،جزء ،13تصحيح و حاشيه سيد محمد کالنتر،
ص.2۷1
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شود در حکم شبه عمد است و جانی مسؤول پرداخت ديه است که خوشبختانه مفاد اين
ماده در ماده  231ق.م.ا جديد و تبصرههای ذيل آن با همين استنباط به خوبی ديده شده
است.
 .2 .1 .4ضمان طبیب مقصر :طبق اجماع فقهای شيعه هرگاه طبيب حاذق در اثر
سهلانگاری مرتکب خطای پزشکی شود ،ضامن خواهد بود ،گرچه معالجه وی با اذن بيمار
يا ولی او باشد .از آنجا که مسؤوليت طبيب سهلانگار از بديهيات و امور مسلم فقهی
است ،لذا فقها در اين رابطه کمتر به بررسی پرداختهاند ،زيرا تمامی قواعد و ادله ضمان در
اين صورت مصداق دارد .بنابراين بحث اين که ،آيا طبيب در اين وضعيت ضامن است؟،
ً
صرفا در خصوص اعمال طبيب ماهری است که تمام توان خود را در حد عرف پزشکی به
کار گرفته ،لکن تالش او مثمر ثمر واقع نشده و مريض در حين معالجه فوت و يا نقص
عضو گرديده است.
حنفيان مسؤوليت پزشک را به دو دليل ساقط میدانند؛ يکی از باب ضرورت
اجتماعی ،چراکه نياز بسياری به کار پزشک وجود دارد و رفع مسؤوليت از پزشک ،موجب
تشويق پزشکان به امر مداوا و درمان خواهد بود .دوم از باب اذن بيمار يا ولی او ،چراکه

بيمار با دادن اذن به پزشک ،او را از مسؤوليت بری میکند 1.شافعيان معتقدند در صورتی که
بيمار زيان جبرانناپذيری ببيند ،زيان ديده و يا کسان او نمیتوانند قصاص پزشک را
بخواهند و يا از او درخواست ديه کنند ،زيرا پزشک با به کار بستن اصول علمی و کسب اذن
از بيمار و فارغ از قصد اضرار ،درمان نموده و لذا در مقابل خطای خود مسؤول نيست.

2

حنبليان معتقدند :اگر پزشک ماهر مرتکب خطايی شود که منجر به تلف يا نقص عضو
بيمار گردد ،مسؤ ول نيست؛ زيرا فعل مباحی را انجام داده که به تلف و نقص عضو انجاميده

 .1الزحيلی ،وهبة ،الفقه االسالمى و أدلته ،صص.445-443
 .2ادريس الشافعی ،االم در ضمن مصادر الفقهیة ،صص.61-62
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است ،لذا پزشک ضامن به شمار نمیآيد 1.سرانجام ،مالکيان معتقدند که به دليل وجود اذن
شرع و اذن بيمار ،پزشک مسؤول به شمار نمیآيد .زيرا اذن شرع موجب اباحه و مشروعيت
اشتغال به حرفه پزشکی است و اذن بيمار به پزشک نيز سبب میشود تا پزشک بتواند به
معالجه بيمار بپردازد .بنابراين ،پزشک با داشتن اين دو شرط و رعايت اصول فنی ديگر
مسؤوليتی نخواهد داشت.

2

 .2 .4ضمان غیرمباشر
در بسياری از امور پزشکی ،پزشک از طريق پرستار و يا حتی فرد بيمار به مداوا می پردازد.
سؤال اين که آيا ضمان بر گردن اين اشخاص ،که به طور غير مباشر از سوی پزشک در مداوا
ّ
نقش دارند ،ثابت خواهد شد؟ از جمله ادلهای که برای اثبات ضمان اين گروه وارد است
قاعده تسبيب است.
حسب تعريف مندرج درماده  536ق.م.ا جديد« :تسبيب در جنايت آن است که
ً
کسی سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگری را فراهم کند و خود مستقيما مرتکب جنايت
نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمی شد» .فقها تعاريف

گوناگونی از تسبيب ارائه دادهاند؛ محقق حلی 3در شرایع در کتاب ديات میگويد« :سبب
چيزی است که اگر وجود نداشته باشد ،تلف حاصل نخواهد شد ،اما علت تلف چيز
ديگری است» .حقوقدانان در تعريف سبب گفتهاند« :در تسبيب شخص به طور مستقيم

 .1ابن مفلح الحنبلی ،المبدع ،جزء  ،5صص.113-111
 .2ادريس البهوتی ،كشاف القناع ،صص.34-35
 .3حلی ،شرائع االسالم فى مسائل الحالل و الحرام ،مصحح عبد الحسين محمد علی بقال ،ج ،4ص.1324
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مباشر تلف کردن مال نيست ولی مقدمه تلف را فراهم میآورد» 1.مالک در تشخيص اتالف
به صورت تسبيبی عرف است و از اين رو بايد آن را به عرف واگذار کرد.

2

منشأ ضمان طبق نصوص و فتاوا تحقق اتالف است و مالک و معيار آن ،صدق عرفی
خواهد بود .از نظر عرف ،گاهی متلف بر سبب و مباشر هر دو صدق میکند و گاهی فقط بر
مباشر و نه سبب و گاهی فقط بر سبب صادق است .در روايات ،تسبيب به معنی ايجاد
چيزی که تلف به وسيله آن ولو به واسطه چيز ديگری حاصل شود تعريف شده؛ خواه آن
ّ
سبب همانند کندن چاه ،دخالتی در عليت علت داشته و يا مانند فريب دادن و اجبار،
دخالت در وجود علت داشته باشد .اما اين برداشت درست نيست؛ زيرا بديهی است که
آنچه از روايات به دست میآيد خاصه بعضی مصاديق است و مراد آنان از اين تعاريف،
ضبط موارد ضمان در روايات میباشد .عالوه بر اين که سبب ،نزد عرف مفهوم روشنی ندارد
و چه بسا اسم سبب بر موردی اطالق شود که عدم ضمان در آن معلوم است .طبابت نيز از
اين گروه مستثنی نيست و انتصاب تلف به پزشک در صورت غير مباشربودن به نظر عرف و
عقالء بستگی دارد .همانگونه که برخی صاحبنظران اظهار داشتهاند؛ اتالف تسبيبی به
لحاظ نوع سبب و چگونگی ،انواع مختلفی دارد؛ يکی از انواع آن ،اتالف به سبب سرايت
ً
است .مقصود از اين نوع اتالف ،آن است که انسان کاری را انجام دهد که مستقيما باعث
تلف نمیشود؛ مانند عمل جراحی يا ختنه کردن که پزشک جهت معالجه مريض انجام
می دهد ،ولی بر اثر جراحی و ختنه ،محل آن ملتهب شده و عفونت کرده و به ديگر اعضای
بدن سرايت میکند و در نتيجه سبب مرگ انسان يا تلف عضوی از اعضای وی میگردد.

 .1کاتوزيان ،حقوق مدنى (ضمان قهری) ،ص.213
 .2الحسينی المراغی ،العناوین ،جزء دوم ،ص.435
 .3هاشمی شاهرودی ،فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السالم ،چ ،1ک .132
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 .3 .4قصور و برائت پزشک
ً
در صدر ٔ
ماده  435ق.م.ا جديد صراحتا مشخص گرديده که پزشک مسؤول جبران زيان
وارده به بيمار است مگر آنکه تقصير خويش را اثبات نمايد و در تبصره ذيل ماده  145نيز
ٔ
تبصره  1ماده مذکور نيز آمده است« :در
مفهوم و مصاديق تقصير آورده شده است .در
صورت عدم قصور يا تقصير پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند
برائت أخذ کرده باشد ».طبق ماده  435قانون مذکور يکی از مصاديق تقصير،عمل مخالف
موازين و مقررات فنی میباشد .لذا بايد گفت هرگاه پزشک در چهارچوب دستورات
پزشکی و علوم مربوطه همچون کتب مرجع پزشکی و نظامات پزشکی و علوم روز ،اقدام
ننموده باشدّ ،
مقصر است .مشخص است که اين ماده بر خالف نظر مشهور فقها ،پزشک را
در صورت عدم تقصير ضامن نمیداند .درمتن ماده  313ق.م.ا قديم که با انتقاداتی از سوی
حقوقدانان روبهرو گرديد ،آمده« :هرگاه طبيبی گرچه حاذق و متخصص باشد در
ً
معالجههايی که شخصا انجام میدهد يا دستور آن را صادر میکند ،هر چند به اذن مريض
يا ولی او باشد ،باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالی شود ضامن است» .اما در
بند  2ماده  53همين قانون مقرر بود« :هر نوع عمل جراحی يا طبابت مشروع که با رضايت
شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانونی آنها و رعايت موازين فنی و علمی نظامات
دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضايت ضروری نخواهد بود جرم محسوب
نمیشود» و بالفاصله در ماده  63با اشاره به اصل برائت مقرر شده« :چنانچه طـبيب قبل
از شروع درمان يا اعمال جراحی از مريض يا ولی او يا صاحب حيوان برائت حاصل نمايد
ضامن خـسارت جانی ،يا مالی يا نقص عضو نيست و در موارد فوری که اجازه گرفتن
ً
ممکن نباشد طبـيب ضامن نمیباشد و عهدهدار خسارت پديد آمده نخواهد بود» .ظاهرا
اين سه ماده منطبق با نظريه مشهور فقها میباشند که طبيب را حتی در صورت رعايت
احتياط الزم ضامن میداند.
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در کنار موارد ذکر شده میتوان برائت پزشک را از دو زاويه مورد بررسی قرار داد؛ در
زاويه اول ،امر پزشکی ،از اموری است که فرض ضمان برای آن مشکل است ،زيرا در فرض
ً
ضمان هيچ پزشکی به درمان بيمار اقدام نمیکند .اما در زاويه دوم ،ابتدائا پزشک را مسؤول
اعمالش میدانيم ،اما به دنبال راهی برای خالصی وی از ضمان هستيم .فقهای اماميه دربارۀ
ضمان پزشکی که در معالجات خود تقصير کرده است هر چند بيمار يا ولی او اذن در

معالجه داده باشد ،اتفاق نظر دارند 1.لکن درباره مسؤوليت پزشکی که با وجود اذن در
ً
معالجه و رعايت کليه موازين تخصصی اقدام وی اتفاقا موجب تلف يا نقص عضو و آسيب
به بيمار شده باشد ،اختالف نظر نمودهاند .بر اساس نظر مشهور فقهای اماميه چنانچه
معالجه طبيب ،فوت يا زيان بدنی بيمار را در پی داشته باشد طبيب ضامن است .اگر چه،
در امر طبابت حاذق بوده و معالجه نيز با اذن بيمار يا ولی انجام شده باشد و بر اساس نظريه
غير مشهور ،پزشک حاذق و محتاط ،ضامن نيست .در مورد ضمان و يا عدم ضمان پزشک
بين فقها اختالف نظر وجود دارد:
برخی از فقها ضمان را محال موضوع فی الحقيقه عالج مريض دانستهاند و معتقدند

در صورت تضمين ،باب طبابت به کلی بسته میشود 2.گروه ديگر قائل به ضمان پزشک
شدهاند ،زيرا او بجای اصالح بيمار موجب افساد وی گرديده است .براين اساس هر پزشکی

و يا دامپزشکی که بخواهد طبابت کند الزم است از ولی او برائت و اسقاط ضمان بگيرد واال
خود پزشک و يا دامپزشک ضامن است؛ مستند ايشان حديثی از امام صادق(ع) است که
فرمود :هر کس پزشکی يا دامپزشکی میکند ،بايد قبل از درمان ،از ولی بيمار يا صاحب

حيوان برائت جويد و گرنه ضامن است 3.بهنظر میرسد روايت سکونی -با قطع نظر از
سند -ناظر به پزشکی است که عنوان محسن بر وی صادق نباشد ،و يا اينکه در مقام طبابت
 .1نجفی ،جواهر الکالم فى شرح شرایع االسالم ،ص.12
 .2اصفهانی ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص.251
ّ .3
حرالعاملی ،وسائل الشیعه ،جزء ،13ص.915
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تمام دانش پزشکی را بکار نبرده باشد و يا اينکه ظهور در اين دارد که مريض صغير چنانچه
در حال مداوا ،ضرری و يا خسارتی به وی برسد پزشک ضامن است مگر اينکه از ولی
صغير برائت بگيرد و اما نسبت به قاعده اتالف در صورت صدق عنوان محسن بر وی قاعده
اتالف محکوم قاعده احسان است .اما نسبت به پزشک غيرمباشر چه آمر باشد و يا اينکه
ً
صرفا نسخه دارو را برای مريض بنويسد اقوی عدم ضمان است ،مگر اينکه فعل پزشک
محقق قاعده تسبيب باشد و عنوان محسن بر وی صادق نباشد.
 .4 .4رابطه حقوقی بیمار و پزشک
در خصوص رابطه حقوقی بيمار و پزشک میتوان عمل پزشک را از دو بعد مورد بررسی قرار
داد:
 .1 .4 .4مهارت و مأذون بودن پزشک :از اين بعد نيز ،چهار احتمال ممکن است:
 .1پزشک مهارت الزم برای طبابت را دارد و اجازه مداوا دارد؛  .2پزشک نه مهارت الزم و نه
اجازه مداوا دارد .3 .پزشک ماهر میباشد ،اما مأذون نمیباشد .4 .پزشک مهارت الزم
جهت مداوای بيمار را ندارد ،اما اجازه درمان بيمار را دارد.
فقهای شيعه ،پزشکانی را که مهارت الزم برای طبابت ندارند به طور مطلق ضامن
دانستهاند .بنابراين ،در حاالت دوم و چهارم حکم به ضمان وی دادهاند .در حالت سوم،
هرگاه پزشک ماهر باشد ،اما مأذون نباشد ،طبيب ضامن میباشد؛ چرا که مصداق بارز
فضولی و تعدی محسوب میشود .اين حالت ،مانند اين است که شخصی بدون اجازه،
منزل فردی که در حال خراب شدن است ،را تعمير کند .در اين حالت ،تعدی در حق
صاحب خانه محسوب میشود و تعميرکار بايد آنچه ساخته را دوباره خراب کند .از طرفی
او را میتوان اتالف کننده دانست ،چرا که تنها با استناد تلف به شخص ،قاعده اتالف جريان
پيدا میکند .مطابق قاعده اتالف ،هرکس مال ديگری را تلف کند ،مسؤول جبران آن به شمار
میآيد و در صورتی که بيمار بر اثر درمان ،متحمل زيانی گردد و يا تلف شود ،تلف مستند
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به فعل پزشک خواهد بود و چون او مباشر تلف است ،خودش هم بايد زيان وارد به بيمار را
جبران کند .از سوی ديگر ،قاعده (اليبطل دم امرء مسلم؛ خون هيچ مسلمانی نبايد هدر
رود) هم مستلزم مسؤول دانستن پزشک است؛ زيرا عدم مسؤوليت پزشک ،هدر رفتن خون
مسلمان را که در شرع ناروا دانسته شده ،به دنبال دارد و سرانجام ،الضرر حکم میکند که
زيان وارد به بيمار جبران نشده باقی نماند و پزشک بايد اين زيان را جبران کند.

1

 .2 .4 .4مباشرت پزشک :برخی قواعد فقهی و حقوقی و آيات و روايات در اثبات
ضمان پزشکی که به صورت مباشر اقدام به طبابت کرده است ،ديده میشود .يکی از اين
قواعد قاعده اتالف است .اساس شکلگيری اين قاعده عبارت مشهور «من اتلف مال غيره
فهوله ضامن» است که در بعضی منابع روايی نقل شده است .هر چند در اين رابطه روايت
معتبری که مبين اين قاعده باشد ،از طريق خاصه ثابت نگرديده است ،اما برخی از فقها
برآنند که قاعده مزبور به دليل کاربرد فراوان در زبان فقها و استدالل و استناد به آن در تمام

موارد و نيز اشعار بعضی از نصوص بر آن ،مفروغ عنه است 2.به هر حال ،چه اين قاعده
منشأ روايی داشته باشد و چه نداشته باشد ،بدون شک يکی از موجبات ضمان ،مباشرت در
اتالف مال غير است تا آنجا که اين مسئله مورد اتفاق تمام مسلمانان بوده و اجماع منقول و
محصل بر آن قائم گشته است.

3

گر پزشکی موجب تلف شدن جان يا نقص عضوی شود ،پزشک از مال خود ،ضامن
است؛ چراکه تلف مستند به فعل اوست .از طرفی در شرع اسالم ،هدر و تلف جان

مسلمان ،با توجه به قاعده «اليبطل دم امرء مسلم» ،نارواست 4.مخالفين قاعده اتالف ،با

 .1نجفی ،جواهر الکالم ،تصحيح و تعليق علی اآلخوندی ،جزء  ،2۷ص.324
 .2نجفی ،جواهر الکالم فى شرح شرایع االسالم ،ص.61
 .3ابن رشد ،بداية المجتهد ،جزء  ،2ص.116
 .4کلينيی ،الکافى ،جزء  ،7ص.142
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تمسک به قاعده احسان ،پزشک محسن را غير متلف میدانند 1.و اين قاعده را حاکم بر
ً
قاعده اتالف میدانند .بنابراين دليل ،محسنين غالبا تخصيص میخورند و از گروه متلفين
خارج شدهاند .اينان روايت سکونی را مؤيد خويش قرار دادهاند .در اين حديث آمده :فردی
به قصد احسان دو شتر را با يک طناب تغيير مکان میدهد ،يکی از شترها در طناب اسير
میشود و خفه میشود .از امام علی عليه السالم سؤال کردند که آيا فرد کمک کننده ضامن
است يا نه؟ امام فرمودند« :اين فرد میخواست اصالح کند» 2.بنابراين حضرت به خاطر
عمل اصالحطلبانۀ شخص يابنده ،او را از پرداخت هرگونه خسارتی معاف مینمايد .لذا در
پاسخ به مخالفان میتوان اذعان نمود؛ در حديث سکونی ،خفه شدن شتر به سبب عمل
کسی که شتر را نگه داشته شکل نگرفته است ،بلکه شتر خود حرکت کرده و موجبات خفه
شدن خود را فراهم کرده است .اما در مورد ديگر ادله مخالفين میتوان پاسخ داد؛ قاعده
اتالف ،اطالق دارد و محسن و غير محسن را شامل میشود.

3

يکی ديگر از قواعد فقهی و حقوقی در اثبات ضمان پزشکی که به صورت مباشر اقدام
به طبابت کرده قاعده غرور است .منظور از قاعده غرور آن است که ،شخصی کاری انجام
دهد که موجب وارد آمدن ضرر به ديگری شود ،و متضرر شدن شخص دوم ،به سبب فريب
خوردن وي از شخص اول باشد؛ هرچند شخص اول قصد فريب دادن شخص فريب خورده

را نداشته و حتی ممکن است خودش نيز فريب خورده يا ناآگاه بوده باشد 4.مطابق اين
تعريف ،الزم نيست شخص اول ،قصد فريب ديگری را داشته باشد .در تعريف ديگری از
قاعده غرور آمده است؛ هرگاه فردی ،ديگری را فريب دهد و در نتيجه موجب تلف مالی
ّ
گردد ،بايد از عهده ضرر برآيد .بنابراين ميان فقها بر سر اين که آيا در تحقق معنای غرور،
 .1حسينی شيرازی ،الفقه ،ص.77
 .2حرعاملی ،مفتاح الکرامه فى شرح قواعد العالمه ،ص.912
 .3طباطبايی ،ریاض المسائل فى بیان االحکام بالدالئل ،جزء ،13ص.333
ّ
الفقهیة ،ص.225
 .4بجنوردی ،القواعد
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علم و آگاهی غار شرط است يا نه ،مورد اختالف است .در معنای لغوی غرور و غار
علم غار محقق شده يا خير .اما برمبنای
نمیتوان فهميد که غرور در حالت جهل يا عدم ِ
عقالء ،حکم به ضمان غار (فريب دهنده) شده است؛ چراکه سبب اقوی از مباشر است

1

تصور کنيد پزشک ماهری ،نسخهای برای بيمار مینويسد و اعتقاد به مؤثر بودن آن دارد ،اما
هنگامی که بيمار به نسخه ،عمل مینمايد ،خالف نظر پزشک روی میدهد .لذا در باب
پزشکی ،پزشک و بيمار از وقوع اين خطاء و غرور بیاطالع هستند .اين مسأله ،ما را در
ضمان غار نادان،
مورد استفاده از قاعده غرور با مشکل روبهرو میکند؛ چرا که در مورد
ِ

تشکيک وارد شده است.

 .5مقررات اعمال جراحی در ارتباط با ضمان پزشک
گاهی اتفاق میافتد که جراح ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نيز صورت گرفته
جراحاتی به مريض وارد میآورد که عواقب خطرناک داشته يا منجر به مرگ بيمار میشود.
در اين حالت آيا میتوان جراح را به علت ارتکاب قتل تحت تعقيب قرار داد يا خير؟
از اين حيث بين قوانين موضوعه جهان با قوانين اسالم تفاوت وجود دارد .زيرا قوانين
موضوعه کار پزشکی را بعنوان حق محسوب میکنند .در حالی که در شريعت اسالم کار
پزشکی امری واجب است و پزشک ملزم میباشد تا اندوختههای علمی خود را در خدمت

جامعه قرار دهد 2.بر اين اساس قانون مجازات اسالمی دو نوع مقررات خاص در زمينه
اعمال جراحی توسط پزشک تعيين نموده است.
 .1 .5اخذ برائت قبل از درمان

مستفاد از ماده  435ق.م.ا جديد« :هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب
 .1فاضل لنکرانی ،القواعد الفقهیة ،ص.223
 .2عوده ، ،التشریع الجنائى االسالمى ،ج ،4ص.211
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تلف يا صدمه بدنی گردد ،ضامن ديه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و
موازين فنی باشد يا اين که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصيری هم نشود و
چنان چه أخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او ،معتبر نباشد و يا تحصيل
برائت از او به دليل بيهوشی و مانند آن ممکن نگردد ،برائت از ولی مريض تحصيل

میشود» .بسيار واضح است که در اين مواد ،مراد ،اخذ برائت از ضمان است 1.در
ً
خصوص اخذ برائت قبل از درمان ،غالبا با اشکاالتی مواجه خواهيم بود .در اين مورد دو
نظر متفاوت وجود دارد :عده ای ،مخالف برائت قبل از درمان بوده و معتقدند آنچه که
موجب برائت پزشک میشود ذمهای است که در صورت فوت مريض حاصل میشود .حال
تا زمانی که مريض فوت نشده دينی ايجاد نشده تا شخص بتواند ديگران را از پرداخت آن
بری سازد و مريض مجاز نيست که پزشک را از حقوق ديگران بری الذمه کند و در مقابل
ً
برخی نيز معتقدند که :اوال اشکال اول زمانی پيش میآيد که معتقد باشيم مريض جای
اوليای دم به صورت فضولی طبيب را از پرداخت ديه مبری میسازد .حال آنکه میتوان
برائت پزشک را به صورت شرط ضمن عقد تلقی کرد .بدين نحو که بيمار به پزشک بگويد
که من را در ازای فالن مبلغ ،مداوا کن و ضمن آن شرط کند که اگر در اثر جراحی تلف شدم
هيچ گونه مسؤوليتی برای شما نخواهد بود و پزشک هم با توجه به اين شرط درمان او را
ً
میپذيرد .ثانيا الزامی نيست که دينی بر عهده کسی مستقر شود تا بتوان او را بری الذمه کرد
بلکه میتوان کسی را از دين احتمالی نيز بری الذمه ساخت.
 .2 .5اخذ رضایت قبل از درمان
مبانی اخذ رضايت قبل از درمان هم در ماده  313ق.م.ا قديم و هم در ماده  435ق.م.ا
جديد پيشبينی گرديده است .در هر دو ماده قانون قديم و جديد اصل حاذق و متخصص
بودن پزشک مبنا بوده و کسب برائت از مريض يا ولی آن الزام گرديده است مگر موارد
 .1مرعشی شوشتری ،شرح قانون حدود و قصاص ،ص.921
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ضروری که تحصيل برائت ممکن نباشد (ماده  437ق.م.ا جديد) .حجة االسالم مرعشی
با استفاده از روايتی در اين زمينه میگويد :آنچه شهيد ثانی در مسالک به ديگران فرمودهاند:
«بيمار اذن به درمان خود داده و نه بر اتالف خود» و نص ديگری که در «ما نحن فيه» آمده
معتبر سکونی است از امام صادق که فرمود« :اميرالمؤمنين فرموده است کسی که طبابت يا
بيطاری نمايد بايد از ولی او اخذ برائت نمايد که در غير اين حال ضامن است» .بنابراين از
حديث داللت میتوان گفت مراد از اخذ برائت از ولی ،برائت از ضمان نيست بلکه مراد از
آن اذن در درمان مريض است به نحوی که همراه با ضمان نباشد .بنابراين اگر مريض يا
اوليای او قبل از درمان به پزشک اذن نداده باشند ولی پزشک در انجام عمل جراحی مرتکب
خطا شود ،ضامن است ،و اگر بيمار تلف شود بايد ديه او را بپردازد.
 .6فرجام سخن
يافته های پژوهش گواه آن دارد که از ديدگاه علمای فقهی و حقوقی ،چنانچه پزشک ماهر به
واسطه خطا و مباشرت موجب تلف جان يا نقص عضو گردد ،ضامن پرداخت ديه است .در
شرع اسالم ،هدر و تلف جان مسلمان ،با توجه به قاعده «اليبطل دم امرء مسلم»،
نارواست .از ديدگاه شريعت يک پزشک برای حفظ جان مسلمان تالش میکند و به عنوان
ِ
مکلف ،امر واجبی بر گردن وی بوده که میبايست به نتيجه مطلوب برساند .لذا عمل
پزشک میتواند شبيه عمد باشد ،هر چند همراه با احتياط و جديت و همراه با رضايت بيمار
باشد .در اين رابطه مسؤوليت پزشک نسبت به پرداخت ديه ثابت میگردد که در حاالت
مختلف ،مقدار ديه ممکن است متغير باشد.
در مجموع میتوان جهت پاسخ به سوأالت مطرحه در مقاله حاضر و اثبات و يا رد
فرضيات ارائه شده و از حيث جمعبندی مطالب مورد بحث ،موارد زير را استنباط نمود.
 .1فقهای شيعه ،پزشکانی که مهارت الزم برای طبابت ندارند را به طور مطلق ضامن
دانستهاند و عنوان داشتهاند که هرگاه پزشک ماهر باشد ،اما مأذون نباشد ،پزشک ضامن
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میباشد؛ چرا که مصداق بارز فضولی و تعدی محسوب میشود .عالوه بر اين داليل،
رواياتی که در باب جنايات شبه عمد آمده ،ضمان وی را ثابت میکند؛ چرا که اگرچه فعلی
ً
انجام داده است که عادتا موجب تلف نمیشود ،اما قصد انجام فعل را داشته است ،لذا
ضمان از گردن طبيب خارج نمیشود.
 .2در خصوص کسب رضايت از بيمار نيز بايد گفت اگرچه پزشک ماهر و بدون خطا
را از مسؤوليت مبرا میکند ،ولی پزشک ماهر خطاکار به موجب مبانی فقهی و حقوقی
مسؤوليت دارد .طبق اجماع فقهای شيعه حاذق بودن و دانايی شرط اول و رکن رکين طبابت
است ،و اگر پزشک بدون آگاهی الزم باشد و اين عدم آگاهی باعث خطای پزشکی و مرگ
يا ضايعهای در عضو يا قوهای از قوای انسان گردد ،بطور مطلق ضامن خواهد بود.
 .3در خصوص اين مسأله که :در هنگام اضطرار و خطر مرگ بيمار که امکان کسب
برائت و رضايت نيست ،مسؤوليت پزشک چيست؟ نيز ،يافتههای پژوهش نشان از آن دارد؛
اجماع فقها در اين است که پزشک در اين موارد به واسطه قاعده احسان از مسؤوليت مبری
است.
 .4در خصوص جراحات وارده به صورت عمدی قصاص ثابت است و به نظر میرسد
آسيب ديده میتواند با توجه به اينکه قصاص حق فرد میباشد ،از حق خود صرف نظر کند و
يا به کمتر از آن نيز رضايت دهد .در جراحت غير عمدی يا از روی خطا که منجر به فوت
گردد ،ديه نفس ثابت است که در شبه عمد بر عهده جانی و در خطای محض بر عهده عاقله
جانی است.
 .5در خصوص مسؤوليت کيفری پزشکان يافتههای تحقيق نشان میدهد که ديه با
مجازاتهای مالی به رغم برخی اشتراکها و شباهتها ،تفاوتهای زيادی دارد که نمیتوان
کيفری صرف برای ديه معتقد شد و آن را مجازات محض
آنها را ناديده انگاشت و به جنبۀ
ِ
ّ
تلقی کرد .لذا بايد گفت در خصوص جنبۀ کيفری داشتن ديه ترديد وجود دارد .جبران
خسارت صرف انگاشتن و قبول ّ
ماهيت مدنی برای ديه نيز نمیتواند اقناعکننده باشد؛ چرا
ِ
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که قواعد جبران خسارت و مسؤوليت مدنی با نهاد ديه به طور کامل ،منطبق و سازگار
ً
نيست .بعالوه ،اينکه در مواردی ،برخی ويژگیهای ديه ،کامال آن را به مجازات بودن نزديک
ّ
جدی وارد بر ديدگاههای فوق ،تنها ديدگاهی که در باب ّ
ماهيت
میکند .با توجه به ايرادهای
ديه صحيح مینمايد ،جمع ميان جنبۀ کيفری و مدنی در ديه و پذيرش ّ
ماهيت دوگانه برای
آن است.
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مظفر ،شيخ محمدرضا ،اصول فقه ،جزء يک ،چاپ چهارم ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی
حوزه علميه قم93۷1 ،ش.
نجفآبادی ،حسين علی منتظری ،مجازاتهای اسالمى و حقوق بشر ،قم ،ارغوان دانش1423 ،ق.
نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکالم ،تصحيح و تعليق علی اآلخوندی ،جزء  ،2۷تهران ،دارالکتب
االسالمة1334 ،ش.
همو ،جواهر الکالم فى شرح شرایع االسالم ،ج42و ،43چاپ ششم ،تهران ،مکتبه االسالميه1434 ،ق.
هاشمی شاهرودی ،سيد محمود ،فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السالم ،چ ،1قم ،موسسه
دايرة المعارف فقه اسالمی1347 ،ش.

