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 Email: tahghighat@chmail.ir، ايالم، ايران.                 استاديار گروه فقه دانشگاه ايالم -1

 هاي مسؤوليت درباره اسالمي مذاهب يفقه هاي ديدگاه مقايسه
  پزشكي كادر كيفري و حقوقي

  1طاهر علي محمدي
 

  چكيده
اقدامات پزشكان در راستاي درمان بيماران نه تنها مشروعيت، بلكه ضرورت دارد و 

شود، در آن  كفايي است. گاهي بيمار در اثر معالجه، تلف و يا دچار ضرر ميواجب 
 سؤالآيد كه آيا پزشك، ضامن است يا خير. پاسخ به اين  به وجود مي سؤالصورت اين 

 دگاهيد ازموضوع هاي مختلف دارد. در اين پژوهش كه  نياز به بررسي موضوع از جنبه
مورد بررسي قرار به روش توصيفي تحليلي اهل سنت مذاهب چهارگانه  و هيفقه امام

توان پزشك را به طور مطلق ضامن دانست و  گرفته، چنين به دست آمده است كه نمي
يا رأي بر تبرئه او داد؛ بلكه در صورت عدم أخذ برائت، نداشتن تخصص كافي و يا 

  باشد؛ در غير اين صورت ضامن نيست. وقوع كوتاهي از او ضامن مي
  

  ، اذنمسؤوليت، معالجه، ، ضمانپزشك ان كليدي:واژگ
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  مقدمه
يكي از موضوعات مبتالبه، چالش برانگيز و كاربردي كه اهميت فراواني چه 
به لحاظ حقوقي و قضايي و چه به لحاظ اجتماعي دارد، مسأله ضمان پزشك است. 

 مسؤوليتبررسي اين كه از ديدگاه مذاهب پنجگانه پزشك معالج در چه صورتي 
حقوقي و كيفري خواهد داشت و در چه شرايطي ضامن نيست، در اين پژوهش 

همه جانبه و تحليل  يبازنگرنيازمند اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است. 
با  يهياز افراد جامعه (بيماران و پزشكان) و قوه قضا يجامع است؛ چرا كه بسيار

 است كلي سؤالاين ادن به پي پاسخ دتحقيق حاضر در مستقيم دارند.  يآن درگير
 مسؤوليتپزشك معالج در چه صورتي ضامن خواهد بود و با چه شرايطي  كه

 حقوقي و كيفري نخواهد داشت.
  ضمان پزشك از ديدگاه مذاهب

مدني پزشك ناشي از رفتار و كردار او با بيماران است. اگر در اثر  مسؤوليت
مداواي پزشك، بيمار بميرد و يا عضوي از او تلف شود، ميان فقهاي مذاهب 

آور بودن اقدام او اختالفاتي چند وجود دارد كه در ادامه  مسؤوليتپنجگانه در 
  آيد:  مي

  ضمان پزشك از ديدگاه فقهاي اماميه -الف
ده برخي از فقها اگر پزشك افراط و تفريط كند و مريض متضرر به عقي

شود، ضامن خواهد بود، حتي اگر رضايت مريض و يا ولي مريض را اخذ كرده 
باشد؛ زيرا رضايت و اذن در معالجه به معناي اذن در تلف كردن نيست، بلكه اذن 

اهي به معالجه مجوز شرعي براي معالجه است و اين با ضمان در صورت كوت
  منافاتي ندارد.

درباره در پاسخ به استفتايي ) 149، ص1375، يحجت، طلعت(اهللا اراكي آيت 
ضمان و عدم ضمان پزشك، فتوا به ضمان او در يكي از سه فرض عدم تخصص، 
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پزشك با دارا بودن  مسؤوليتنبودن داده و قائل به عدم  مأذونكوتاهي كردن و 
  ن از بيمار يا ولي او شده است. سه شرع تخصص، عدم كوتاهي و داشتن اذ

، شهيد )44ص  42، ج هـ1400( پيش از ايشان نيز فقهايي چون صاحب جواهر
طبيب را در فرض ) 596ص 2، جهـ1404(و صاحب رياض ) 49ص 2، جهـ1419(ثاني 

  اند. از طرف مريض بوده، ضامن دانسته مأذونكوتاهي، حتي اگر 
امام خميني از اين فراتر رفته و پزشك را با وجود برخورداري از تخصص 

بودن از طرف بيمار يا ولي او ضامن دانسته است حتي اگر كوتاهي  مأذونكافي و 
  )488، هـ1405و  560ص 2، جهـ1390( .نكرده باشد

در مقابل برخي ديگر از فقها صرف اذن را كافي ندانسته و اخذ برائت را 
  )49ص 1، جهـ1408(مدني كاشاني،  .اند دم ضمان تلقي كردهمؤثر در ع

مطابق با اين ) 1369، (گلدوزيان و همكاراناز قانون مجازات اسالمي  25اده م
  باشد. در اين ماده آمده است:  فتوا مي
هايي كه شخصا انجام  هرگاه طبيبي اگرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه«

كند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث  دهد يا دستور آن را صادر مي مي
تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است مگر اينكه قبل از شروع 

ص ، 1369گلدوزيان و همكاران، ( .»به درمان از مريض يا ولي او برائت حاصل نمايد
29(  

ان نيز بر همين مطلب اذع )29، ص 1369(گلدوزيان و همكاران،  28و  27مواد 
هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در « دارد: بيان مي 27دارند. ماده 

معالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است 
  »كه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد. مگر اين
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طبيب يا هرگاه «آمده است:  )29، ص 1369(گلدوزيان و همكاران،  28در ماده 
بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان 

  »دار خسارت پديده نخواهد بود. برائت حاصل نمايد، عهده
صرف اذن را كافي در عدم ) 373ص 3، جهـ1401(ادريس  برخي ديگر مانند ابن

تعدي، اشهر  اند و برخي نيز ضامن نبودن پزشك را جز در صورت ضمان دانسته
اند؛ ضمان جز در صورت تعدي و تفريط نيست و يد وي هم يد  دانسته و گفته

ضمان و غصب نيست كه مطلقاً ضامن باشد، بلكه يد اماني است و با اذن مالك 
 1تا، ج و سبزواري، بي 284صهـ، 1409، اصفهاني، 125، ص1385 ،آقابابايي( كند. تصرف مي

 2، ج1387() و فخرالمحققين 280ص ،7تا، ج (بي ؛ اما محقق كركي)664-665ص
حتي در صورت اخذ برائت نيز در عدم ضمان طبيب شك و ترديد ) 287ص

  اند. كرده
بنابراين در صورتي كه مريض در اثر معالجه تلف شود و ما قايل به عدم 
ضمان باشيم بايد اولياي دم او قبالً ابراء كرده باشند؛ البته با توجه به رجحان 

بيمار بر نفس خويش، چنان كه وي در كمال عقل باشد اگر پزشك را واليت 
پيش از معالجه و درمان ابراء كند، در سقوط ضمان پزشك كفايت خواهد كرد. 

  )561ص ،2، جهـ1390، و خميني 48ص ،42، جهـ1400(نجفي، 
  
  پزشك مسؤوليتاماميه بر  ي بررسي ادله -1

  استدالل شده احاديث ذيل است:ها  از جمله رواياتي كه به آنسنت: 
من تطبب أو «امام صادق(ع) از امام علي(ع) نقل كرده كه فرموده است:  -

كسي ) 260ص 19ج هـ، 1401(حر عاملي،؛ تبيطر فليأخذ البراءه من وليه، و الا فهو له ضامن
كه به پزشكي يا به بيطاري بپردازد بايد از ولي مريض و صاحب حيوان برائت 

  »ه ضامن خواهد بود.بگيرد و گرن
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أن علياً (ع) «امام صادق از پدرش امام باقر (ع) نقل نموده كه فرموده است:  -
گري كه  علي (ع) ختنه) 260، ص19هـ، ج 1401(حر عاملي،؛ ضمن ختّاناً قطع حشفه غلام

  »حشفه كودكي را قطع كرده بود، ضامن گردانيد.
تطّبب و لم يکن بالطّّب معروفاً من «از پيامبر (ص) نقل شده كه فرموده است:  -
كسي كه به پزشكي بپردازد و به طبابت )15ص ،10، جهـ1312(متقي هندي، ؛ فهو ضامن

  »شناخته شده نباشد، ضامن است.
بر امام و «امام باقر (ع) از امام علي (ع) روايت كرده كه فرموده است:  -

كان متقلب و حقه حاكم اسالمي واجب است كه دانشمندان بي مباالت فاسق، پزش
  )221ص ،18، جهـ1401(حر عاملي، » بازان و كالهبرداران تهيدست را زنداني كند.

توان پزشك را در هر شرايطي ضامن دانست؛ بلكه  بر اساس اين روايات نمي
ضمان او منوط به اين است كه بدون أخذ برائت يا بدون داشتن تخصص كافي 

داشتن اين شرايط كوتاهي كرده باشد؛ اما اگر اقدام به معالجه نمايد و يا با وجود 
اي از او سر  با داشتن تخصص الزم، اخذ برائت كرده و در معالجه مريض كوتاهي

  نزده باشد، ضامن نخواهد بود.
است، » يجب اسقاط ما لم«اگر گفته شود، الزمه عمل به ظاهر روايت اول، 

مه تا مجبور باشيم از اين حكم مستند به روايت است نه قواعد عا خواهيم گفت
نيز اگر اشكال شود  )124ش، 1385، آقابابايي(يجب پاسخ بدهيم  اشكال اسقاط ما لم

عليه غيربالغ يا مجنون باشد، اما  كه اين روايت اختصاص به جايي دارد كه مجني
در صورتي كه وي عاقل مكلف باشد و پزشك را به انجام عملي امر كند و 

وي دست به ارتكاب آن عمل بزند، به دليل اصل پزشك هم بر اساس دستور 
، هـ1401برائت، ضامن نيست، چه اخذ برائت كند و چه نكند. (ابن ادريس حلي، 

با توجه به رجحان واليت بيمار بر نفس  دهيم كه اوالً ) پاسخ مي373ص، 3ج
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كند، و  كه در كمال عقل باشد، ابراي او در سقوط ضمان كفايت مي خويش، چنان
  وقتي روايت هست، نوبت به اصل عملي نخواهد رسيد. ثانياً

به نقل از اصفهاني،  125-126، ص1385 ،آقابابايي(كه گفته شده است  چنان ضمناً
مراد از برائت در اين جا، اذن در معالجه هم نيست زيرا اراده ، )284، صهـ1409

  . ويل داردأويل و نيز دليل بر تأمعناي اذن از واژه برائت، نياز به ت
شهيد ، )44ص ،42، جهـ1400(برخي از فقها، از جمله صاحب جواهر اجماع: 

 مسؤوليتبر  )596ص 2،، جهـ1404(و صاحب رياض ) 49ص ،2، جهـ1419(ثاني 
از طرف  مأذونحتي اگر  اند، پزشك در صورت كوتاهي به اجماع استناد كرده

 مريض باشد. البته اين اجماع ارزش استناد ندارد چون اجماع مدركي است.
تر از مباشر باشد، سبب  بر اساس اين قاعده اگر سبب قوي قاعده تسبيب:

كند؛ مانند آن  ضامن است. اين قاعده در برخي موارد با كار پزشك مطابقت مي
و پرستار آن را اجرا نمايد جايي كه دستور تزريق آمپولي را به مريض صادر كند 

و بيمار در اثر تزريق فلج شود يا بميرد، كه در چنين فرضي، طبيب كه سبب 
  است، ضامن خواهد بود نه پرستاري كه مباشر است. 

  اند: گفته) 1385(بجنوردي، در همين خصوص برخي محققان 
را اگر دكتر دارويي تجويز كند و اين دارو سم كشنده باشد و پرستار آن «

به مريض بدهد و آن سم مريض را تلف كند، در اين مورد استناد جنايت به سبب 
خصوص در جايي كه مباشر (پرستار) ه تر از مباشر (پرستار) است ب (دكتر) قوي

جاهل باشد و سبب (دكتر) عالم باشد به اين كه آن دارو سم كشنده است. بله، 
كشنده است و آن را به بيمار بدهد، اگر پرستار آگاه باشد به اين كه اين دارو سم 

  )22ص 1(ج .»در اين صورت او ضامن و گناهكار است
تواند ضمانت پزشك را به صورت مطلق  رسد كه اين قاعده هم نمي به نظر مي

ثابت كند. در واقع اثبات سببيت پزشك و ضمانت تسبيبي او فرع بر اين است كه 
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گاه  شرايطي ضامن است؛آنمستفاد از روايات ثابت شود كه پزشك در هر 
هم باعث تلف و يا ضرر شود  خواهيم گفت طبق قاعده تسبيب اگر پزشك تسبيباً

ضامن است؛ اما اگر ضمانت او محدود به قيود و شرايطي باشد در آن صورت اگر 
شرايط ضمانت حاصل نشود، پزشك ضامن نخواهد بود خواه مباشرتا موجب تلف 

  .باًو يا ضرر شده باشد، خواه تسبي
لاضرر و لاضرار في «: مفاد اين قاعده كه بر اساس حديث مشهور قاعده الضرر

ساخته شده، آن است كه اگر كسي بر ديگري ضرر و زياني وارد كند، » الاسلام
ضامن است و بايد جبران كند. از مصاديق اين قاعده ضرري است كه از جانب 

 1، ج1385(بجنوردي، است  شود در اين مورد گفته شده پزشك بر بيمار وارد مي
محتمل است حديث (الضرر و الضرار) نفي ضرري كند كه همان ورود « :)22ص

نقص به مال، اعتبار و بدن انسان و ضرار به معناي نفي هرگونه حكمي كه موجب 
  »مكروه، مشقت و حرج بر مسلمين باشد.

، از آن كند؛ زيرا اوالً رسد كه اين قاعده هم چيزي را ثابت نمي به نظر مي
جايي كه پزشك تعمدي در اضرار به غير ندارد، حكم قصاص هم موضوعيت 
نخواهد داشت مگر آنكه بدون داشتن دانش الزم اقدام به معالجه كرده باشد. بحث 
ديه هم منتفي است وقتي كه مريض يا ولي مريض، پزشك را برئ كرده باشند. 

كند كه از روايات  ابت ميبنابراين قاعده الضرر در اين جا همان چيزي را ث
  شود. استنتاج مي

بر اساس اين قاعده، اتالف كننده جان يا مال به طور مطلق  قاعده اتالف:
اين قاعده مقيد به قصد و عدم قصد بلوغ و عدم بلوغ و علم و جهل  .ضامن است

نيست لذا اگر طبيب باعث تلف يا فوت و يا نقص عضو مريض شود، ضامن است 
، 1، ج1385(بجنوردي،  .باشد قصد اتالف ندارد، مصداق شبه عمد مي جا كه و از آن

  )22ص
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كه  چنان اين قاعده هم مثبت ادعاي ضمانت به طور مطلق نيست؛ زيرا اوالً
كيفري و حكم  مسؤوليتگفته شد، پزشك تعمدي در اتالف ندارد. بنابراين 

يض يا قصاصي هم وجود نخواهد داشت. بحث ديه هم منتفي است وقتي كه مر
  ولي مريض، پزشك را برئ كرده باشند. 

طبق اين قاعده اگر پزشك، دارويي براي بيمار تجويز نمايد و قاعده غرور: 
مريضي كه جاهل به ضرر مترتب بر فعل است با اعتماد به او آن را مصرف كند 
و در اثر مصرف، فلج شود يا فوت كند و يا دچار نقص عضو گردد، ضامن است. 

پاسخ به استدالل به اين قاعده از پاسخ ما به قواعد ) 273ص ،1، ج1385(بجنوردي، 
شود و نيازي به تكرار نيست. البته اگر علم به مضر و يا كشنده  قبلي فهميده مي

  بودن دارو داشته باشد و با فريب به مريض تجويز كند، قطعاً ضامن است.
  
  ضمان پزشك از ديدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت - ب
چه پزشك متخصص و حاذق به مداواى بيمارى به  چناندر مذهب حنفيه:  -1

اذن بيمار يا ولي او بپردازد و او را درمان كند، ولى بيمار بر اثر مداواي او جان 
بارى براى بيمار در پى داشته باشد، پزشك  سپارد و يا اقدام پزشك، نتايج زيان

گويند در صورتي  در اين مورد ميبرخي از فقهاي حنفي شود.  ول شناخته نمىؤمس
باشد، اما با اين  مأذونكه پزشك وظيفه خود را انجام دهد و كوتاهي نكند و 

) 305ص ،7، جهـ1409. (كاساني،وجود تلف واقع شود، پزشك ضامن نخواهد بود
گويد اگر  نيز بر همين عقيده است. فقيه ديگري مي) 48ص ،1تا، ج (بيبغدادي 

(طوري،  .منجر به تلف شود ضمان بر عهده او خواهد بودپزشك اشتباه كند و 
 )56ص ،2، جهـ1418
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و ابن همام،  499و450ص ،5، جهـ1405(زحيلي، كه گفته شده است  بنابراين چنان
علماي حنفي مذهب پزشك حاذق و ماهر را به دو دليل  ،)68-67ص ،9، جهـ1388

  دانند: زير ضامن نمي
 برئ مسؤوليتولي او به پزشك، او را از  رضايت و اذن بيمار يا دليل اول:

كند لذا اگر پزشكي به مقررات پزشكي و علمي پايبند باشد و بر آن اساس  مي
  بيمار را معالجه كند و بيمار بميرد، پزشك ضامن نيست.

ضرورت اجتماعي؛ بسياري از جامعه به عمل پزشك نياز دارند و  دليل دوم:
از او باعث تشويق پزشكان به درمان و  مسؤوليتعدم ضمان پزشك و رفع 

  رسد. شود وگرنه به جامعه زيان مي معالجه مي
ظاهر مدعاي اينان آن است كه اذن مريض يا ولي او در رفع ضمان كفايت 

كند و نيازي به اخذ برائت نيست. البته اين در صورتي است كه پزشك در  مي
  ا در هر صورت ضامن است.طبابتش اشتباه نكند و الّ

از ديدگاه فقهاي مالكيه در صورتي كه پزشك، در در مذهب مالكيه:  -2
كار خود تخصص داشته باشد و دوايي را به مريض بدهد كه بر اثر آن دوا بميرد، 

ا اگر اشتباه كند و به سبب اين اشتباه تلف ام ضماني بر وي يا عاقله وي نيست
لف شده كمتر از ثلث ي عضو ت واقع شود ضامن است به اين صورت كه اگر ديه
شود و اگر از ثلث بيشتر باشد بر  ديه كامل باشد، از مال خود پزشك پرداخت مي

 )355ص ،4تا، ج و ابوالبركات، بي 188ص ،2، جهـ1415رشد،  .(ابنعهده عاقله خواهد بود
  گويد:  ميتا)  (بي دسوقي
اگر پزشك ماهر نباشد و طبابت كند و تلف واقع شود در ضمان وي يا «

عاقله دو قول وجود دارد: قول اول قول امام مالك است كه ضمان را بر عهده خود 
داند و قول  داند. قول ديگر قول ابن قاسم است كه عاقله را ضامن مي طبيب مي
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» شود. مالك ارجح است. همچنين در اين صورت پزشك تعزير و زنداني نيز مي
  )28ص 4(ج

الم به طبابت نباشد خود وي ابن رشد معتقد است در صورتي كه پزشك ع
ضامن است نه عاقله و در اين رأي به روايتي كه از پيامبر(ص) نقل شده است 

من تطبب و لم یعلم منه قبل ذلک طب « كه فرمود:) 347ص ،2، جهـ1415(كند استناد مي
هر كس طبابت كند و پيش از آن به  )1148ص 2، جهـ1369(ابوداود، ؛ فهو ضامن

  .»شد، ضامن استپزشكي شناخته نبا
وجود  - 1دانند مگر با وجود دو شرط:  بنابراين مالكيه پزشك را ضامن مي

وجود اذن از طرف ولي بيمار يا از طرف خود بيمار. چون  -2اذن از طرف شارع 
شود و اذن ولي  اذن شارع موجب مباح بودن و مشروعيت اشتغال به طبابت مي

ب هر چه به صالح بيمار است انجام بيمار يا خود بيمار سبب خواهد شد كه طبي
ي بر عهده پزشك نخواهد بود مشروط به مسؤوليتدهد. با جمع بودن اين دو، 

(محمدبن  .كه طبيب با اصول علمي طبابت مخالفت ننمايد و در معالجه خطا نكند اين
بنابراين از ديدگاه مالكيه پزشك در صورت داشتن تخصص  )129، ص4تا، ج علي، بي
  كه در طبابتش اشتباه كند. ضامن نخواهد بود مگر آنو اذن، 
گويند در صورتي  : فقهاي شافعيه در اين خصوص ميدر مذهب شافعيه -3

كه پزشك حاذق باشد و با اذن كسي كه اذن وي معتبر باشد به امر معالجه 
 بپردازد، اما تلف شود و پزشك در عمل طبابت كوتاهي نكرده باشد ضامن نيست.

  ) 202ص ،4تا، ج و شربيني، بي 391ص ،3تا، ج (نووي، بي
در صورتي كه پزشك در امر طبابت «گويد:  مي) 197ص ،9تا، ج (بيشرواني 

اشتباه كند و تلف شود ديه بر عهده وي خواهد بود. نيز پزشكي كه عالم به طبابت 
 »نباشد در صورت وقوع اتالف ضامن است.

از پزشك آن است كه عملش را با اذن بيمار انجام دهد  مسؤوليتعلت رفع 
و قصد وي اصالح و بهبود مريض و نه اضرار باشد. هرگاه اين دو شرط اجتماع 
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ي ندارد البته اين مسؤوليتشود و در قبال تلف  كنند، عمل و معالجه بر او مباح مي
با نظر افراد  دهد موافق چه طبيب به عنوان معالجه انجام مي در صورتي است كه آن

  ) 62ص ،1، جهـ1403(شافعي، متخصص در علم طبابت باشد. 
بنابراين به نظر شافعيه در صورتي كه بيمار تلف يا دچار نقص عضو شود او 

توانند قصاص پزشك را بطلبند و يا درخواست ديه كنند، چون  يا اولياي او نمي
ز بيمار يا ولي او پزشك مقررات اصولي پزشكي و علمي را رعايت كرده و اذن ا

گرفته و قصدش بهبود يافتن مريض بوده است بنابراين در قبال خطاي خود 
  )61و  62، ص1هـ، ج1403(شافعي،  .ول نيستؤمس

به عقيده فقهاي حنابله در صورتي كه پزشك ماهر  در مذهب حنبليه: - 4
معالجه  باشد و اذن در مداواي بيمار داشته و تعدي نيز نكرده باشد اما در بر اثر

تلف واقع شود ضامن نيست، هرچند درد و بيماري سرايت كند. حكم اين مورد 
جايي است حاكم دست سارق را قطع كند كه در آن صورت اگر بيماري  مانند آن

سرايت نمايد و تعدي نشده باشد حاكم ضامن نيست، اما اگر پزشك حاذق باشد 
ابن ) 124ص 6، جهـ1406بن قدامه، (ا .ولي خطا كند يا تعدي نمايد، ضامن خواهد بود

  گويد:  مي) هـ1400(مفلح 
اگر پزشك داراي مهارت و تخصص الزم باشد و عمل و معالجه منجر به «

ول نيست؛ چون فعل مباحي را انجام داده اين همانند ؤتلف يا نقص عضو شود مس
آن است كه شخص محكوم بر اثر اجراي حد بميرد كه در آن صورت مأمور 

  مجري حكم ضامن نيست. 
آنان معتقدند كه اگر پزشك حاذق و داراي مهارت باشد و خطايي كند كه 

انجام منجر به تلف يا نقص عضو مريض گردد ضامن نيست؛ چون فعل مباحي را 
   )110و  111، صهـ1400ابن مفلح، (داده است. 
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  قواعد فقه اهل سنت و ضمان پزشك - ج
بر اساس اين قاعده كه  :»ضمان الآدمی لا یجب بالعقد بل بالجنایه«قاعده  -1

قرار گرفته است ) 103ص ،1تا، ج (ابن غانم بغدادي، بيمورد توجه فقهاي حنفي مذهب 
به نفس و يا به عضوى از اعضاى بدن انسان وارد هايى كه  پزشك در قبال زيان

آورد، ضامن نيست، مگر آن كه زيان ديده، خطاى او را ثابت كند. بنابراين  مى
نياز به اثبات خطاي او در طبابت دارد. پس در  و ضمان پزشك صرفاً مسؤوليت

باشد ضامن محسوب  مأذونصورت وقوع اشتباه پزشك معالج هر چند حاذق و 
  شود. مي

به عقيده فقهاي اهل سنت بر اساس اين قاعده تا زماني قاعده ال ضرر:  -2
شود  كه نتيجه اعمال حق، ضرر رساندن به ديگران باشد ضرر تبديل به ضمان مي

از سوي شارع تعيين شده باشد خواه با عقد ثابت شده باشد  خواه آن حق مستقيماً
ها محترم است.  زيرا اعمال حقوق مقيد به شرط سالمت است و اموال و خون انسان

ها شود تبديل به ضمان خواهد شد.  بنابراين ضرري كه متوجه اموال و خون انسان
لت زماني است كند كه يكي از آن دو حا اما اين قاعده در دو حالت مطابقت نمي

كه اجتناب از اعمال حق ممكن نباشد مانند طبيبي كه عمل جراحي را بر مريض 
كه تعدي و تفريط از جانب وي صورت گرفته باشد عمل  دهد و بدون اين انجام مي

(زحيلي، شود كه ضامن نيست.  جراحي منجر به تلف عضو يا مرگ بيمار مي
  )396ص، 4، جهـ1405

ذهب در استدالل بر عدم نياز به اخذ اذن از بيمار يا برخي از فقهاي حنبلي م
ولي او در صورت عدم امكان استيذان و خطرناك بودن بيماري به همين قاعده 

غير از اين فقيه و برخي فقهاي حنفيه كه با ) 30، صهـ1425(مشيقح،  .اند استناد كرده
 ،اند محجور كردهاستفاده از اين قاعده، پزشك جاهل را به خاطر دفع ضرر از مردم 
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ساير مذاهب از اين قاعده در ضمان پزشك  )147ص ،25، جهـ1415(ابن عابدين، 
  اند. بجث نكرده

اگر پزشك بدون اذن ولي بيمار به مداوا بپردازد جمهور قاعده احسان:  -3
اما در  ،دانند زيرا از ديدگاه آنان چنين پزشكي متعدي است فقها او را ضامن مي

َما «فرمايد:  سوره توبه كه مي 91قيم جوزي به دليل آيه  ر مثل ابنمقابل، برخي ديگ
دانند و معتقدند كه اگر پزشك كوتاهي  او را ضامن نمي» َعَلى الُْمْحِسِنيَن ِمن َسِبيلٍ 

، هـ1425(مشيقح، شود و محسن ضامن نخواهد بود.  نكرده باشد محسن محسوب مي
  )30و29ص

  گويد: مي) 1425(مشيقح  قاعده اتالف: - 4
در صورتي كه مداواي پزشك منجر به تلف عضو يا نفس شود و پزشك «

حاذق نباشد ضامن است. اما در صورتي كه پزشك حاذق باشد و تعدي و تفريط 
قول اول قول مالك بن انس است كه پزشك را  نكرده باشد دو قول وجود دارد:

(انتقام و) تجاوز  ؛ا َعَلى الظَّالِِمينَ َفلا ُعْدواَن إِلَّ « بقره: 193داند به دليل آيه  ضامن نمي
پزشك در صورتي كه حاذق باشد و تعدي و  و »جز از ستمگران جايز نيست

دليل ديگر حديثي  شود پس ضامن نيست. تفريط نكرده باشد ظالم محسوب نمي
كند كه  است كه عبداهللا بن عمر از پيامبر(ص) در مورد ضمان پزشك نقل مي

؛ هركس به فن من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن« فرمايد: پيامبر(ص) مي
و (در فرض ما) طبيب حاذق  »طبابت آگاه نباشد و طبابت كند، ضامن است

دليل  نسبت به طبابت علم دارد و بدون تعدي و تفريط وي تلف واقع شده است.
ديگر آن است كه طبيب نسبت به بدن مريض امين است و امين فقط در صورت 

  )27(ص .فريط ضامن استتعدي و ت
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 دانند اگر در مقابل قول مالك، مشهور فقهاي اهل سنت پزشك را ضامن مي
استناد آنان در اين ) 27و28هـ، ص 1425(مشيقح،  .چه تعدي و تفريط نكرده باشد

  خصوص داليل ذيل است:
  فرمايد:  سوره نساء مي 92دليل اول خداوند در آيه  -
ْؤِمَنٍة َو ِدَيٌة َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن أَن يَ « َّ َخَطئاً َوَمن َقَتَل ُمْؤِمناً َخَطئاً َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ ْقُتَل ُمْؤِمناً إِلا

ُقوا دَّ َّ أَن َيصَّ َسلََّمٌة إِلَى أَْهلِِه ٕاِلا  از مگر بكشد را ديگري مؤمن كه نسزد را مؤمني هيچ ؛مُّ
 و كند آزاد را مؤمني برده كـه بايد كشت خطا به را مؤمني كه كسي. خطا روي

  .»گذرند در آنان كه اين مگر بپردازد كشته كسان به هم خونبهايي
  با وجودي كه قتل خطايي است اما خداوند ديه را واجب كرده است.

دليل دوم: جنايت پزشك اتالف است و اتالف چه عمدي باشد چه  -
  خطايي، يكسان است و در هر حال متلف ضامن است.

در ادامه قول مالك بن انس را به دليل امين دانستن ) 28، صهـ1425( ايشان
  دهد. پزشك و عدم كوتاهي در معالجه ترجيح مي

  
  هاي مذاهب چهارگانه مقايسه ديدگاه - د

آيد كه از ديدگاه  هاي فقهاي مذاهب اهل سنت به دست مي از تطبيق ديدگاه
از علم ميان پزشك متخصص و ماهر با پزشك غير متخصص و ناآگاه آنان 

پزشكي تفاوت وجود دارد. پزشك جاهل نه تنها ضامن نتايج اقدامات خود است 
مجاز نيست كه به طبابت بپردازد و حاكم بايد از باب امر به معروف و  بلكه اصوالً

نهى از منكر و در راستاي حفظ مصالح عمومي از اشتغال اين گونه افراد به مداواي 
، 5هـ، ج1405(زحيلي،  .ان و مال مردم در خطر بيفتدبيماران جلوگيرى كند تا مبادا ج

  )499-450ص
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چنانچه پزشك متخصص و حاذق به مداواى بيمارى بپردازد و او را به اذن 
بيمار يا ولي او درمان كند و بيمار بر اثر فعل پزشك جان سپارد و يا اقدام پزشك 

شود با  شناخته نمىول ؤنتايج زيان بارى براى بيمار در پى داشته باشد پزشك مس
 مسؤوليتكه معلوم شد، فقيهان سنى در توجيه و بيان علت عدم  اين همه چنان

  چنين پزشكى با يكديگر اختالف دارند.
پزشك از ديدگاه اهل سنت، منوط  مسؤوليترسد كه عدم  بنابراين به نظر مى

رعايت اصول  -متخصص و حاذق بودن پزشك ب -به حصول اين شرايط است: أ
 بودن از سوي بيمار يا ولي او مأذون -ررات فنى و اخالقى حرفه پزشكي جو مق

  خطا نكردن در مداواي بيمار.  -د
به جز فقهاي حنبلي باقي مذاهب، اشتباهي را كه منجر به تلف شود موجب 

اند. اين ديدگاه با نظر آن دسته از فقهاي اماميه مانند امام خميني كه  ضمان دانسته
خصص اگر خطا كند و موجب تلف شود ضامن خواهد بود، معتقدند پزشك مت

ضمن آنكه ديدگاه حنبليه در عدم ضمان پزشك متخصصي كه در  .يكي است
اش اشتباه كند و موجب تلف شود موافق دسته ديگري از فقهاي اماميه  معالجه
  است.

اي به شرط اخذ برائت از  در اين ميان، هيچ يك از مذاهب چهارگانه اشاره
اند. اين قول موافق با آن دسته از فقهاي اماميه است كه تنها  يا ولي او نكردهبيمار 

اند و مخالف است با نظريه آن دسته از فقهاي  اذن را كافي در رفع ضمان دانسته
  اند.  اماميه كه عالوه بر اذن، اخذ برائت را هم شرط كرده

 ،انهحاصل اين قسمت از بحث آن است كه به عقيده همه مذاهب پنجگ
پزشك در صورت داشتن تعمد در اتالف و اضرار يا كوتاهي يا عدم تخصص الزم 

  نبودن ضامن خواهد بود. مأذونو يا 
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مطالبي كه در مورد ضمان پزشك گفته شد از ديدگاه اماميه:  ضمان دندانپزشك
در باره دندانپزشك كه يكي از مصاديق آن است جاري خواهد بود به اين معنا كه 

در صورت كوتاهي يا عدم داشتن تخصص الزم و يا عدم أذن مريض و يا  صرفاً
فتاوايي در  )137و72، ص1375(حجت، طلعتي، اهللا أراكي ت باشد. آي ولي او ضامن مي

اين خصوص دارد كه مؤيد اين ادعا است. البته براي رفع ضمان اخذ برائت نيز 
  شرط است.

گرچه فتاوايي در اين خصوص از ضمان دندانپزشك از ديدگاه مذاهب اهل سنت:
اهل سنت يافت نشد، اما با توجه به ديدگاه تقريبا يكسانشان در مورد شرايط عدم 
ضمان پزشك و از آنجايي كه دندانپزشكي زير مجموعه پزشكي است، به نظر 

  رسد عقيده آنان در اين خصوص همان است كه گفته شد.  مي
دارو روي افراد، تزريقات، خون  مواردي چون آزمايشضمان در موارد ديگر: 

ها  گرفتن، فروش دارو و ختنه وجود دارد كه برخي از فقهاي اماميه در مورد آن
اند كه در ادامه خواهد آمد با اين توضيح كه به جز ابن مفلح  فتاوايي صادر كرده

حنبلي كه در مورد ضرر و تلف ناشي از حجامت و ختنه فتوا دارد از ساير مذاهب 
رسد به دليل آن كه اين امور در  حكمي به دست نيامد اما به نظر مي اهل سنت

حيطه وظايف پزشك و از مصاديق كار او است حكم آنان در اين خصوص همان 
  پردازيم: اند. در اينجا به بيان اين موارد مي چيزي است كه در ضمان پزشك گفته

، انجام آزمايش اهللا اراكي تمطابق فتواي آيضمان در علوم آزمايشگاهي:  -1
ها اگر موجب  داروها روي افراد داوطلب به منظور ارزيابي اثرات و عوارض آن

كند كه موجب هالك شود يا  ضرر به بدن انسان باشد، جايز نيست و فرقي نمي
سبب انحراف مزاج و يا موجب تعطيل بعض قواي ظاهري يا باطني گردد. اگر 

(حجت، طلعتي،  .طبيب ضامن است چه مريض ابراء نكند موجب ديه شود، چنان
  )152و  151، ص1375
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اگر تزريق آمپول با اجازه بهداري باشد و موجب  ضمان در تزريقات: -2
آور است. در صورتي كه عمدي باشد موجب قصاص  فوت مريض شود، ضمان

شود؛ با اين  خواهد بود و اگر خطاي محض و يا شبه عمد باشد موجب ديه مي
خطا، ديه بر عهده عاقله و در فرض شبه عمد بر عهده خود تفاوت كه در فرض 

  )212ص ،3تا، ج (گلپايگاني، بي .تزريق كننده است
: به عقيده برخي فقيهان، هرگاه خون گيرنده به ضمان در خون گرفتن -3

مريض ضرر وارد سازد، اگر از حدي كه اجازه داشته تعدي كرده باشد، هرچند 
شته، ضامن است ولي اگر طبق معمول و مقداري كه قصد ضرر رسانيدن را هم ندا

اجازه داشته عمل كرده و اتفاقاً به شخص ضرري وارد شده، در اين صورت اقوي 
 به نقل از يزدي، عروه الوثقي، 105ش، 1375، و همكاران (حجتعدم ضمانت وي است. 

گويد:  در اين خصوص مي) 424ص ،2تا، ج (يزدي، بي اهللا گلپايگاني تآي )424ص، 2ج
دانسته با خون گرفتن يا ختنه كردن و ... به شخص ضرر  اگر خون گيرنده مي«
  » رسد اقوي ضمان است مگر اين كه بيمار وي را تبرئه كند. مي

اگر «گفته است: )136ص ،6ق، ج1406(از علماي اهل سنت، ابن قدامه حنبلي 
اند، انجام  امر شدهچه را كه به آن  حجامت كننده، ختنه كننده و طبابت كننده آن

ـ از آنچه كه بايد 2ـ در كارشان حاذق باشند 1باشند:  دهند با دو شرط ضامن نمي
  ».بريده شود تجاوز نكنند

و  (حجتاهللا اراكي  تطبق فتواي آيضمان فروشنده دارو و داروساز:  - 4
اگر مريض در معرض خطر مرگ باشد و داروساز ) 149ش، ص1375، همكاران

كه تجويز دارو به  را با دادن دارو نجات دهد، مجاز نيست به بهانه اينتواند او  مي
  باشد، از اعطاي دارو خودداري كند و در صورت تقصير، عقوبت دارد.  عهده او نمي
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  كيفري پزشك مسؤوليت - ه
در مواردي كه پزشك در اقدام به معالجه، تعدي و تجاوز كند عالوه بر 

ه او خواهد شد. از مصاديق اين قضيه موارد ذيل كيفري نيز متوج مسؤوليتضمان، 
  است: 
ـ در صورتي كه پزشك بتواند از مريض و يا ولي او اذن بگيرد اما با اين 1

وجود، رضايت نگيرد و بدون اذن مريض اقدام به عمل جراحي كند و در نتيجه 
ضرري به مريض وارد شود. نيز مانند آن جايي كه مريض كه قابل عالج نباشد و 
اميدي به بهبوديش نرود و پزشك به قصد راحت كردن مريض او را با سم و يا 

  چيزي ديگر بكشد.
ـ در صورتي كه پزشك علم داشته باشد كه عمل جراحي براي مريض 2

شود ولي با اين وجود اقدام كند. در اين جا حتي  ضرر دارد و باعث بهبودي او نمي
  شود. تفاوتي حاصل نمي اگر خود مريض از او بخواهد، در حكم مسأله

ـ اگر بيمار نياز فوري به معالجه و عمل جراحي داشته باشد، ولي پزشك از 3
ي او خودداري كند و مريض تلف شود. در اين مورد، اظهار  اقدام به معالجه

خستگي، عدم پرداخت اجرت و هزينه درمان از سوي مريض و يا همراهان او و يا 
ي او بدهد، پذيرفته  ي كه رضايت به معالجههوشي مريض و نداشتن همراه بي
  شود.  نمي

قانون مدني جمهوري اسالمي، هرگاه طبيبي هرچند حاذق و  319بنابر ماده 
كند،  دهد يا دستور آن را صادر مي هايي كه شخصاً انجام مي متخصص، در معالجه

باعث تلف جان يا نقص عضو و يا خسارات مالي شود ضامن است هرچند با اذن 
كيفري خواهد داشت  مسؤوليتدر اين گونه موارد پزشك مريض يا ولي او باشد. 

در اين خصوص تفاوتي ميان مذاهب پنجگانه نيست؛ زيرا كوتاهي و سهل  و ظاهراً
دسوقي نقل شد كه پزشك غير  قبال از انگاري در انجام كار از او مشهود است.
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بايست پزشك  دانست و معتقد بود كه در صورت تلف، مي متخصص را ضامن مي
  متخلف تعزير و زنداني شود. 

  
  عدم ضمان پزشك ي بررسي ادله -و

كه گفته شد، در صورتي كه پزشك حاذق باشد و با اذن بيمار يا ولي او  چنان
و مقررات علمي پزشكي و اخالقي را  و اخذ برائت اقدام به معالجه كند و اصول

شود. براي عدم  مدني و كيفري از او ساقط مي مسؤوليترعايت نمايد، ضمان و 
  پردازيم: ها مي ضمان ادله متعددي وجود دارد كه در اين جا به ذكر و بررسي آن

ها استناد كرد،  توان به آن : برخي از رواياتي كه در اين خصوص ميسنت -1
  اند: به شرح ذيل

گويد؛ به امام صادق (ع) عرض كردم: مردي دارويي  يونس بن يعقوب مي -
رود از آن دارو و يا بريدن رگ  برد و احتمال مي كند و يا رگي را مي را تجويز مي

نتيجه مثبت به دست بياورد و يا اين كه بيمار تلف شود، حكم چيست؟ فرمود: 
واند رگ را ببرد و دارو را تجويز ت مي )53ص ،6ش، ج1362(كليني، يقطع و يشرب؛ «

از اجازه حضرت به معالجه بيمار با اين كه احتمال اضرار و يا اتالف » كند.
اي به  شود كه ضمانتي در كار نيست. در اين حديث اشاره رود، فهميده مي مي

 ضرورت اخذ اذن و برائت نشده است.
جراحي گويد من فرزندي داشتم سنگ داشت، گفتند جز با  شخصي مي -

شود. زماني كه او را جراحي كردم فوت كرد. بعضي گفتند: تو شريك  معالجه نمي
اي به امام عسكري (ع) نوشته و ماجرا را براي او توضيح  قتل فرزندت هستي، نامه

يا احمد ليس عليک في ما فعلت شي ٕانما التمست الدواء و کان اجله «دادم. امام پاسخ داد: 
اي احمد، بر تو چيزي نيست؛ زيرا قصد تو ) 53ص ،6، ج1362(كليني، ؛ في ما فعلت

صراحت اين حديث » ي او بوده، و اجل او در همان بود كه تو انجام دادي. معالجه
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از روايت قبل بر عدم ضمان بيشتر است گرچه از اين كه خود سائل آن را نزد 
  شود كه اذن در معالجه هم داده است.  پزشك برده فهميده مي

گويد به امام صادق (ع) عرض كردم:  ه نام اسماعيل بن حسن ميفردي ب -
من مردي از عرب هستم و به علم پزشكي آشنايم و طبابت عربي بلدم و در مقابل 

كنيم. حضرت  شكافيم و با آتش داغ مي گيرم. ما جراحت را مي طبابت پول نمي
الفاريقون، قال: لا بأس، قلت إنه لا بأس، قلت و سقي هذه المسموم الا سمحيقون و «فرمود: 

مانعي ندارد. عرض كردم: براي ) 53ص ،6، ج1362(كليني، ؛ ربما مات قال: و إن مات
كنيم؟ فرمود: اشكالي ندارد. سؤال كردم: احتمال  بيماران داروهاي سمي تجويز مي

اين روايت هم عالوه بر » است مريض تلف شود و بميرد، فرمود: گرچه بميرد.
اي به لزوم اذن و  باشد و البته اشاره ابت، گوياي عدم ضمانت پزشك ميجواز طب

  اخذ برائت هم نكرده است.
اگر پزشك با اجازه و «از حضرت علي (ع) نقل شده است كه فرمود:  -

كسب اذن از بيمار و يا از ولي و بستگان او به معالجه و درمان بپردازد و در اثر 
ول نيست؛ ؤسنگيني شود، پزشك ضامن و مس آن بيمار بميرد و يا متحمل زيان

و  284و  285، صهـ1409(اصفهاني،  »زيرا با اذن بيمار به درمان اقدام كرده است
اين روايت به صراحت اخذ اذن را در رفع ضمانت ) 520و  521، صهـ1404مامقاني، 
  اي به لزوم اخذ برائت ندارد. داند و اشاره كافي مي

كسي كه طبابت «امام علي(ع) نقل شده است: مفهوم اين روايت كه از  -
كند يا بيطاري نمايد بايد از ولي او اخذ برائت نمايد و اگر اخذ نكند ضامن 

  ) 60ص19ق، 1401(حر عاملي، » است.
دو حديث آخر يكي با منطوقش و ديگري با مفهومش مقيد ساير روايات 

توان استنباط كرد  شني ميها به رو اي كه از مجموع آن دال بر عدم ضمانند، به گونه
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كه پزشك در صورت اذن و اخذ برائت با دارا بودن ساير شرايط، ضامن 
  تا) بر اين دليل اشكال كرده و گفته است:  هاي وارد شده نيست. مراغي(بي خسارت
اذن و رضايت به معالجه و درمان، اذن به تلف كردن نيست، و عرف نيز «

بيند. اذن هيچ گاه مسقط ضمان  اتالف نمي اي ميان اذن به درمان و هيچ الزمه
نيست چون ماهيت اذن، رخصت در تصرف است اعم از اين كه به طور ضمان 

  )514و  513(ص »باشد يا به طور عدم ضمان
  گويد:  نيز مي) هـ1419(شهيد ثاني 

بيمار اذن به معالجه و درمان داده و نه بر اتالف خود، و منافاتي ميان جايز «
  )327، ص 15(ج .»آور بودن آن وجود ندارد مسؤوليتبودن يك فعل و ضمان و 

رسد اين اشكال وارد نباشد زيرا استدالل به عدم مالزمه بين اذن در  به نظر مي
اتي دال بر اين مطلب وجود درمان و اذن در اتالف زماني صحيح است كه رواي

اي ميان اذن در درمان و اذن در  نداشته باشد. ضمن اين كه گرچه عرف مالزمه
  بيند. يابد ولي ميان اذن در درمان و عدم ضمان مالزمه مي اتالف نمي

: در صورتي كه پزشك حاذق باشد و اصول پزشكي، فني و قاعده احسان -2
ي مريض اقدام به درمان كند محسن  هاخالقي را رعايت كند و به قصد معالج

آيد كه بتوان گفت  ا الزم ميشود و به همين دليل ضامن نيست و الّ محسوب مي
چنين گفته  )1385(توان مؤاخذه كرد. در اين مورد بجنوردي  نيكوكاران را مي

  است:
اند و دليل عدم ضمان  در موارد كثيري فقهاي ما حكم به عدم ضمان كرده«

دانند كه طرف محسن است ... و محسن امين است و يد او از طرف  را آن مي
ه است. كلمات فقها همگي در بيان خود به يك نكته عنايت مأذونشارع مقدس يد 

هل جزاء «و » ... ليس علي المحسن الضمان و ليس علي المحسن الا اليمين«دارند كه 
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است، نبايد به او اسائه  كند به اين كه هر كس محسن حكم مي» الاحسان الا الاحسانُ 
  )37ص ،1(ج» كرد.

  گفته است: ) هـ1401(ابن ادريس حلي
باشد و نسبت به حصول نتيجه  پزشك شرعاً موظف به درمان بيمار مي«

بلكه الزم است در حد متعارف براي معالجه بيمار تالش ، بهبودي تعهدي ندارد
بابت و امتناع كند، در غير اين صورت ضامن دانستن پزشك، موجب سد باب ط

گردد. عالوه بر آن پزشك در فعل خويش محسن بوده و با  پزشكان از درمان مي
ول ؤتوان مس كند و نيكوكار را نمي باره بيمار نيكي ميرماني خود دراقدامات د

بنابراين ضمان به ». ما علي المحسنين من سبيل و هل جزاء الاحسان الا الاحسان«شمرد: 
  )373ص ،3(ج» گردد. مشروعيت فعل طبابت ساقط ميدليل وجود اذن و 

  رسد اين قاعده منافاتي با لزوم اجازه و اخذ برائت نداشته باشد. البته به نظر مي
  

  ي عرفي بين جواز شرعي و عدم ضمان مالزمه -3
بين حكم تكليفي كه اينجا عبارت است از جواز درمان بيمار و حكم وضعي 

الزمه وجود دارد به اين معنا كه چون درمان كه عبارت است از سقوط ضمان م
بيمار شرعاً و عقالً جايز است، لذا نبايد در صورت فوت بيمار يا نقص عضو براي 

  گويد:  در اين خصوص مي) هـ1390(آور باشد. امام خميني  پزشك ضمان
است تلف ناشي از آن ضمان ندارد، و هرچه  مأذونهرچه شرعاً مجاز و «

ت، داراي ضمان است در صورتي كه تلف شود. اين زماني است نيس مأذونمجاز و 
اش با اجازه مريض يا  كه پزشك، از مهارت و دانش الزم برخوردار بوده و معالجه

ها باشد و در اين زمينه با رعايت مقررات و اصول  ولي او و اخذ برائت از آن
بر اقدام  علمي پزشكي افراط و تفريط نكند. در مواردي كه نجات مريض متوقف

فوري پزشك است و از طرفي امكان كسب اجازه و اخذ برائت و اذن نيست، 
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شود و نيازي به اذن و اخذ برائت نيست. در اين  معالجه بر پزشك واجب مي
  )565ص ،2(ج» .صورت به طريق اولي ضمان منتفي خواهد بود

  گفته است: به نقل از تحريرالمجله)  هـ1380، حبيبي( الغطاء در اين خصوص كاشف
ي عرفي با سقوط ديه دارد. در  كند و مالزمه جواز شرعي، ضمان را نفي مي«

باب تزاحم و تقدم اهم بر مهم، عقل، حكم به لزوم نجات جان مسلمان و وجوب 
 ي كند و وجوب نجات نفس محترمه مالزم با حكم شرعي است و مالزمه آن مي

ي ضمان و سقوط ديه يك أمر حكم شرعي وجوب نجات انسان مسلمان با حكم نف
ي عضو  تر از اذن دهنده عرفي است زيرا در اين موارد تأثير اذن شارع اگر بيش

  ) 139(ص»تر از آن هم نيست. نباشد، الاقل كم
اذن شرع و ضمان با هم «گويد:  مي) 60ص ،1، جهـ1304(سليم رستم باز، ديگري 

  »شوند. جمع نمي
اصل چنين است كه بگوييم اگر پزشك  استناد به اين نحوه اصل برائت: - 4

حاذق باشد و اصول علمي را در معالجه بيمار رعايت كند و با كسب اذن و برائت 
از بيمار و يا ولي او به درمان بپردازد و بيمار بميرد يا دچار نقص عضو شود و ما 

پزشك  مسؤوليتشك در ضمان او داشته باشيم طبق اصل برائت، حكم به عدم 
  د.خواهيم كر

رسد كه استدالل به اين اصل صحيح نيست؛ زيرا اصل برائت  اما به نظر مي
آيد كه دليل  يك اصل عملي است و اصل عملي زماني به عنوان دليل به حساب مي

اجتهادي وجود نداشته باشد و در ما نحن فيه رواياتي وجود دارد كه بر ضمان 
  رسد. ميپزشك داللت دارند، لذا نوبت به اجراي اصل برائت ن

  
  ضرورت اجتماعي و عسر و حرج -5
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روشن است كه جامعه به كار و عمل پزشك نياز دارد و اين ضرورت تا 
رود. اگر بنا باشد پزشكي را  جايي است كه گاه تا حد وجوب عيني هم پيش مي

كه بنابر وظيفه ديني و انساني خود و بر اساس اصول و مقررات پزشكي اقدام به 
شود كه  كوتاهي هم نكرده است ضامن بدانيم، اين خود باعث ميدرمان نموده و 

پزشكان از درمان بيمار خودداري كنند و جامعه دچار اختالل شود و عسر و حرج 
  به وجود آيد.

البته اين به معناي آن نيست كه به بهانه احتمال خودداري پزشك از معالجه و 
به وجود آمدن عسر و حرج در جامعه و متضرر شدن بيمار در همه حال از پزشك 

شود خير، در موارد مختلفي چون افراط و تفريط، عدم اخذ  مسؤوليترفع ضمان و 
پزشك حق خودداري از معالجه  اذن و برائت و... ضامن خواهد بود. گذشته از اين

و نيز سوءاستفاده و اجحاف در تعيين قيمت ويزيت ندارد در غير اين صورت 
اي براي معاينه و  دولت وظيفه دارد كه او را به كار مجبور كرده و قيمت عادالنه

  معالجه او قرار دهد.
، به دليل آن كه از )145و  146، ص1385، طاهري( بنابر عقيده برخي نويسندگان

آور است هرچند  يك سو تلف يا نقص عضو به وجود آمده در اثر معالجه، ضمان
داشتن در قبال تلف و  مسؤوليتپزشك معالج حاذق و محتاط باشد و از ديگر سو 

سازد و در نتيجه جامعه دچار  خسارات حاصله موضوع درمان را با مشكل روبرو مي
بخشي به جامعه پزشكي نياز به ارائه طريق در  شود براي اطمينان عسر و حرج مي

خصوص سقوط ضمان است و راه حل آن، اخذ برائت است كه امروزه در 
  باشد. ها رايج مي بيمارستان

اين نظر و استدالل قابل قبول نيست زيرا مبتني بر اين فرض است كه هيچ 
ر از نظر ت دليلي نقلي بر عدم ضمان پزشك وجود نداشته باشد. به عبارت روشن

حتي در صورتي كه حاذق باشد و تمام تالش خود  -مستدل پزشك به طور مطلق
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را در معالجه مريض با رعايت اصول و مقررات علمي پزشكي و اخالقي بكار 
ضامن است اما  - بگيرد و از بيمار يا ولي بيمار اخذ برائت و اذن گرفته باشد

او در صورت اخذ برائت شود از  ضرورت اجتماعي و رفع عسر و حرج سبب مي
ضمانت برداشته شود. اين در حالي است كه ما از روايات زيادي به وضوح نتيجه 
گرفتيم كه پزشك به طور مطلق ضامن نيست و استدالل ما به دليل مذكور 
(ضرورت اجتماعي و عسر و حرج) به عنوان يك دليل ديگر عالوه بر سنت 

ن از پزشك به طور مطلق باشد قابل است. ضمن آن كه اگر مراد ايشان رفع ضما
  كه گفته شد پزشك در برخي صور قطعا ضامن خواهد بود. قبول نيست و چنان

  
  گيري نتيجه

آيد، به  نتايجي كه از مجموعه مباحث و بررسي اقوال و داليل به دست مي
  ترتيب به شرح ذيل است:

صورتي كه  به عقيده برخي از فقهاي اماميه و فقهاي مذاهب چهارگانه در -1
پزشك، متخصص باشد و از مريض يا ولي او اذن بگيرد و در معالجه كوتاهي 
نكند و بيمار تلف شود يا ضرري ببيند ضامن نخواهد بود و نيازي به اخذ برائت 

  نيست اما به عقيده برخي از فقهاي اماميه اخذ برائت در رفع ضمان ضرورت دارد.
هزينه نداشته باشد و يا اگر دارد به هر در صورتي كه بيمار توان پرداخت  -2

دليلي هنگام مراجعه به پزشك جهت معالجه امكان پرداخت برايش نباشد در اين 
صورت اگر پزشك از معالجه خودداري كند و بيمار تلف گردد و يا ضرري بر او 

بايست پزشك اقدام به معالجه كند در  وارد شود ضامن است. در چنين مواردي مي
ي معالجه هم تا هنگام  كند. هزينه صورت دولت او را ملزم به درمان ميغير اين 

ماند و اگر معسر بود حكومت اسالمي متولي پرداخت  ي مريض مي پرداخت بر ذمه
  المال خواهد بود.  آن از بيت
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توان پزشك را به طور مطلق ضامن دانست و يا رأي بر تبرئه او داد  نمي -3
نوط به اين است كه بدون أخذ برائت يا بدون داشتن بلكه به طور كلي ضمان او م

تخصص كافي اقدام به معالجه نمايد و يا با وجود داشتن اين شرايط كوتاهي كرده 
باشد اما اگر با داشتن تخصص الزم اخذ برائت كرده و در معالجه مريض 

  اي از او سر نزده باشد ضامن نيست. كوتاهي
رد. اذن، تنها موجب اباحه و جواز فعل بين اذن و برائت تفاوت وجود دا -4

شود و به تبع آن  پزشك به عنوان معالجه بوده و متوجه نتيجه به وجود آمده نمي
اي كه ممكن است از معالجه و درمان  مانع از ضمان نسبت به نتيجه ناخواسته

حاصل شود، نخواهد شد. بنابراين براي عدم ضمان پزشك عالوه بر اذن در درمان، 
  ائت نيز الزم است.اخذ بر
اذن بيمار اذن در تلف نيست و اخذ اذن و برائت به تنهايي كافي در عدم  -5

ها داشتن تخصص و دانش الزم و نيز عدم  ضمان نخواهد بود بلكه عالوه بر آن
افراط و تفريط ضروري است. بنابراين اگر پزشك مهارت عملي و علمي مطلوب 

مهارت در اقدام به معالجه كوتاهي كند و در نتيجه را نداشته باشد و يا با دارا بودن 
بوده و اخذ برائت  مأذونباعث ضرر و يا تلف گردد ضامن خواهد بود هرچند 

حال اگر پزشكي با وجود اذن در معالجه و اخذ برائت و با رعايت  كرده باشد.
رغم دقت و عدم كوتاهي موجب  مقررات و موازين علمي پزشكي اقدام كند و علي

توان او را ضامن دانست زيرا از يك سو، پزشك شرعاً  و يا ضرري شود، نمي تلف
موظف به درمان بيمار و تالش در حد متعارف بوده و در اين رهگذر نسبت به 
حصول نتيجه بهبودي متعهد نشده است و ضامن دانستنش در چنين شرايطي موجب 

و حرج و در نتيجه گردد كه اين خود باعث عسر  امتناع پزشكان از معالجه مي
اختالل در نظم جامعه و يا اجحاف در حق جامعه پزشكي خواهد شد و از ديگر سو 

باشد زيرا پزشك با شرايط ياد شده در عمل خود محسن  بر خالف قاعده احسان مي
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توان  كند و نيكوكار را نمي بوده و با اقدامات درماني خود به مريض احسان مي
  ول دانست.ؤمس

ظر كساني كه معتقدند اگر اخذ برائت قبل از درمان موجب بر خالف ن -6
سقوط ضمان شود در واقع اسقاط حقّ قبل از ثبوت آن بوده و از مصاديق اسقاط 

يجب است و بر اين اساس ابراء قبل از معالجه را مؤثر در سقوط ضمان  ما لم
تي كه از امام دانند به عقيده ما اخذ برائت پيش از معالجه به استناد مفاد رواي نمي

توان براي ناديده  صادق (ع) نقل شد، در سقوط ضمان مؤثر است. عالوه بر آن مي
  گرفتن قاعده عدم اسقاط حقّ قبل از ثبوت آن به ضرورت طبابت استناد كرد. 

در موارد اورژانسي كه اجازه گرفتن ممكن نباشد پزشك ضامن نيست و  -7
و اختالل در نظم جامعه و متضرر شدن  اال امتناع پزشك، تلف بيمار، عسر و حرج

گفتيم ضامن نخواهد  مردم را بدنبال خواهد آورد بديهي است با شرايطي كه قبالً
  بود.

كوتاهي پزشك گاهي از روي خطا و اشتباه است و گاهي از روي عمد  -8
مدني و  مسؤوليتدر مواردي كه از روي خطا و اشتباه باشد و زياني به بيمار برسد 

كيفري متوجه  مسؤوليتضمان آن به عهده پزشك است و اگر از روي عمد باشد 
و داشتن تخصص و اذن (مطابق ديدگاه سه مذهب حنفيه، مالكيه و  شود پزشك مي

شافعيه و برخي از فقهاي اماميه) و ابرا (بنابر عقيده برخي ديگر از فقهاي اماميه و 
شود زيرا چنين اذن و  نمي سؤوليتممطابق برداشت نويسنده) موجب سقوط 

  اذن در معالجه است. ابرايي، اذن و ابراء در تلف نيست بلكه
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