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مسئوليت مدني ناشي از شكايات بيمورد عليه كادر درماني


سيدمهدي ميرداداشي

(تاريخ دريافت1931/12/80 :؛ تاريخ پذيرش)1931/12/28 :

چکيده
شكايات بي مورد عليه كادر درمان ،ممكن است حسب مورد موجب ايراد خسارت مادي يا معنوي شوود .اگور ادومام موذكور موجوب ايوراد
خسارت مادي گردد مطابق دواعم عمومي مسئوليت ممني ،شخصِ عامل زيان ،ملزم به جبران خسارات وارده خواهم بود ولي اگر شكايات
بيمورد عليه كادر درمان ،موجب ايراد خسارات ناشي از عمم النفع يا خسارت معنوي شود ،اين بحث را پيش مويكشوم كوه يوا خسوارات
ناشي از عمم النفع يا خسارات معنوي از نظر فقهي و حقودي دابل جبران است؟ و چنان كه جواب مثبت باشم چگونه و به چه كيفيتي؟ بوه
عبارت ديگر يا خسارات ناشي از عمم النفع يا جبران مالي خسارات معنوي از نظر فقهي و حقودي امكان پذير است يا خير؟ رسوالت ايون
دلم ،يافتنِ پاسخي درخور به اين پرسش محوري است.

کليدواژگان
جبران خسارات ،خسارات معنوي ،مسئوليت ممني.

 استاد يار گروه فقه و مبانی حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ايران.
رايانامهmirdadashim@yahoo.com :
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مقدمه
در حقوق خصوصی ،لزوم جبران خسارتی که برخالف حق به ديگرري وارد آمرده اسر

يکری از

قواعد مسلم حقوقیمیباشد که در تمام نظامهراي حقروقی پذيرفتره شرده اسر  .ترا آنارا کره در
نظريههاي جديد ،به جاي «حقوق مسؤولي » از «حقوق جبران خسارت» صحب

به ميرانمریآيرد.

اين گرايش جديد ،با قاعده فقهی «ال ضرر» بنابراين مفهوم که هيچ ضرري نبايد بدون جبران براقی
بماند ،هماهنگی کامل دارد .در حوزه بحث ما براساس آمار موجود ،نزديک به  06درصد شرکايات
مطروحه عليه جامعه پزشکی منار به تبرئه ايشان میشود و درواقع حدود دوسروم ايرن شرکايات
بیاساس اس  .حال سوال اين اس

که قانون چه ضرمان

اجرايری برراي احقراق حرق و حقروق

پزشک تبرئه شده قائل میشود؟ متاسفانه در سير قضايی فعلی ،دادگاههراي جررايم پزشرکی ،هريچ
حقی براي شکاي

متقابل پزشک از بيمار و نيز هيچ حقی براي در خواس

همچنين تقاضاي اعاده حيثي

ضرر و زيران از وي و

در نظر نگرفتهاند! حال فرض کنيد پزشرکی کره بره علر

شرکاي

بیمورد يک بيمار يا همراهان وي براي ماهها درگير يک پرونده میشود و اجباراً مراجعرات مکررر
به دادسرا ،پزشکی قانونی و دادگاه داشته و روزهاي زيادي از شغل خرود وامانرده و مسرلما ضررر
مادي متوجه وي شده(خسارات ناشی از عدم النفع ) و از طرف ديگر از نظر روحری و روانری نيرز
دچار آسيب شده(خسارات معنوي )  ،حال که از اتهرام مطروحره تبرئره شرد ،چررا نبايرد حرق در
خواس

ضرر و زيان داشته باشد و چرا نبايد سير قضايی ،چنين وحدت رويرهاي اياراد کنرد کره

پزشک نيز مانند ساير آحاد جامعه از چنين حقی برخوردار باشد؟ بسيار مناسب به نظر میرسد کره
در دادسراي جرايم پزشکی چنين روالی بنيان گذاشته شود که به بيمراران شراکی از کرادر درمرانی
تفهيم شود در صورت تبرئه کادر درمانی و شکاي
اين افراد خواهد بود .اهمي

متقابل ايشان ،ماازاتهراي خاصری در انتظرار

اين بحث از آن جا روشن تر میشود که توجه داشرته باشريم کره برا

وجود منشور حقوق بيماران در ايران ،اساساً چيزي به نام منشور حقوق پزشکی وجود ندارد.
روش بررسي
با عناي

به لزوم تحقق ارکان سه گانه مسؤولي

مدنی(ضرر ،فعل زيانبار و رابطره سرببي ) برراي
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ايااد مسؤولي

مدنی ،در اين نوشته با توجه به اين که قوام مسؤولي

به گونهاي که با انتفاي ضرر و زيان ،مسؤولي

مدنی به وجود ضرر اسر ،

مدنی ،سالبه به انتفاي موضوع اس

در حوزه بحث

از عنصر ضرر ،به دو موضوع محوري خسارات ناشی از عدم النفع و خسارات معنوي -کره باعرث
ايااد بحثهاي جدي در ميان فقهاء و حقوقدانان شده اس  -خواهيم پرداخ .
الف) خسارات ناشي از عدم النفع

ضرري که به شخص وارد میشود ،ممکن اس
تقسيم میشود :نوع اول ،از دس

مادي يا معنوي باشد .ضرر مادي خود بره دو نروع

رفتن مال موجود يا خسارت مثب

و نوع دوم ،تفوي

منرافع يرا

خسارت منفی که همان عدم النفع اس  .برخی مؤلفان حقروقی در تعريرف عردم النفرع گفترهانرد:
ممانع

از وجود پيدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده اسر ؛ ماننرد توقيرف غيرر قرانونی

شاغل به کار که موجب حِرمان او از گرفتن مزد شده باشد ،به عبارت ديگر ،عدم النفرع عبرارت از
آن اس

که شخصی از فايده متوقّع و مورد انتظار ،محروم شود ( .جعفري لنگرودي /بي تا )444/به

نظر میرسد که قانونگذار ايران در اين خصوص دچار نوعی تعارض شده اس ؛ چره ايرن کره از
سوئی در تبصره  2ماده  414ق .آ .د .م مصوب  1731/1/12میگويد :خسارت ناشی از عدم النفرع
قابل مطالبه نيس

و خسارت تأخير تأديه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشرد .و از سرويی ديگرر

در بند  2ماده  1ق .آ .د .ك مصوب 1732/0/22در مقام بيان خسارات قابل مطالبه مریگويرد. . .« :
 .2منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ،مدعی خصوصی از آن محروم و متضررر
میشود » .با توجه به فاصله زمانی اندك (پنج ماه و نيم)  ،بين تاريخ تصويب دو قانون فوقالرذکر،
اين پرسش مطرح میشود که آيا قانون آيين دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امرور مردنی،
قانون آيين دادرسی در امورکيفري را در اين ارتباط نسخ نموده و در نتياه خسارت عردم النفرع در
هيچ حالتی قابل مطالبه نيس

يا اين که آن قانون ،همچنان به اعتبار خود باقی اس

و قرانون آيرين

دادرسی در امور مدنی فقط ناظر به عدم النفع ناشی از غير جرم اس  ،تفکيکری کره اعتقراد بره آن
هيچ مبناي منطقی ندارد .اگر عدم النفع قابل مطالبه اس

فرقی نمیکند ،که منشا آن جرم باشرد يرا

نقض قرارداد .اگر منظور اين باشد که عدم النفع مطلقا قابل مطالبه نيس  ،بايرد گفر  :چره امرري
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پيش آمده اس

که مطالبه خسارت عدم النفع که پنج ماه و نيم قبل در زمان تصرويب قرانون آيرين

دادرسی در امور کيفري مخالف با شرع نبوده اس  ،در زمان تصرويب قرانون بعردي غيرر شررعی
اعالم شده اس .
عبارت «منافع ممکن الحصول » مذکور در بند  2ماده  1قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی
و انقالب در امور کيفري تا حدودي ابهام دارد و تفاسير مختلف از آن در عمل اشکاالتی را اياراد
کرده اس ; زيرا اگر اصطالح ممکن الحصول را در مقابل ممتنع الحصول قرار دهيم دامنه اين نروع
ضرر و زيان به نحو غير معقولی گسترش میيابد و شامل مواردي هم میشرود کره هريچ فقيره يرا
حقوق دانی قائل به جبران آن نيس

و اگر اصطالح ممکن الحصول را در مقابرل اصرطالح محقرق

الحصول قرار دهيم ،توجيه فقهی ندارد.
آينده را میتوان به دو نوع تقسيم کرد :قسم اول منافعی اس

منفع
موجوداس

کره مقتضری آن در عرين

و اگر مانعی ايااد نشود به حکم عادت در آينده ايااد میگردد ،مثل منافع آينده خانره

و اتومبيل .اين نوع منافع را منافع محقق الحصول گويند .قسم دوم ،منافعی اس

که مقتضی قريرب

آن موجود نبوده و در نظر عرف و شررايط متعرارف ،امکران حصرول آن ضرعيف اسر
حصول منفع

و اگرچره

غير ممکن نبوده و با وقوع حادثه ياجرمی غير ممکن شده باشد اما معلوم نيس

در صورت عدم وقوع اين حادثه يا جرم ،آن منفع

که

حاصل میگش  .قسم اخير را میتروان منرافع

محتمل الحصول ناميد .در فقه اماميه گرچه برخی عدم النفع را ضرر نمیداننرد ماننرد مرحروم مرال
احمد نراقی که میگويد« :چنانچه (مالک) را از فروش متاعش باز دارند ،اين عمل اضرار نمیباشد،
بلکه منع از تحصيل نفع اس

و همين طور اگر کسی ملک بدون نفع ،مانند يک قنات براير داشرته

باشد و اراده نمايد که آن را اصالح و داير کند ولی ديگري او را از اين کرار مرانع شرود ،ايرن هرم
ممانع

از تحصيل نفع اس

و ضرر نيس  (» .نراقی1413/ه .ق  )46/ولی همين فقيره برا ايرن کره

عدم النفع را ضرر نمیداند ،تشخيص ضرر را مبتنی بر فهم عرف میداند و حتی عنوان میکند کره
شناخ

ضرر ،نسب

به اشرخاص ،امروال ،مکانهرا و زمانهراي مختلرف ،متفراوت اسر ( .همران)

همانگونه که فقيه مزبور گفته اس  ،تشخيص مفهوم ضرر ،يک امر موضوعی اس

کره مبتنری برر
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فهم عرف اس

و نه يک امر حکمی .از اين رو ،میتوان گف  :اظهرار نظرر فقيهران و حقوقردانان

نمیتواند ،بيش از برداش
اس

آنان از معنا ،حايتی داشته باشد ( .اسرماعيلی )21/1733 /واقعير

که در صدق ضرر ،بر تفوي

منفع

ايرن

مسلم نزد عرف رايج ،هيچ ترديدي وجرود نردارد و بره

همين دليل بسياري از فقيهان صراحتاً عدم النفع را ضرر دانستهاند .ميرزاي نائينی ،در معنراي ضررر
میگويد« :ضرر عبارت اس

از فوت آنچه انسان واجرد آن اسر  ،خرواه نفرب باشرد يرا مرال يرا

جوارح؛ بلکه عدم النفع نيز چنانچه مقتضی آن کامل باشرد ،ضررر محسروب مریشرود (» .ميررزاي

نرايينی1737 /ه .ق /ج )111/2مرحوم بانوردي در معناي ضرر مینويسد« :ضرر عرفاً عبارت اسر
از نقص در چيزي از شؤون انسان بعد از اين که وجود يافته اس

يا مقتضی قريرب پديردار شردن

آن ،وجود دارد ،به طوري که عررف ،آن را موجرود مریدانرد (» .بانروردي1411 /ه .ق  /ج)214/1
برخی از فقهاي معاصر در بحث از قاعده الضرر و طرح اين پرسش که آيا قاعده الضرر ،شامل امر
عدمی نيز میشود يا خير؟ مینويسند« :به موجب قاعده الضرر ،ضرر مستند به شارع يا مردم يا هر
دو نفی شده اس  .حال هر گاه به واسطه عدم جعل ،در موردي به کسی زيان برسد ،میتوان گف
که شارع به او ضرر زده اس

و يا مثالً حبب کننده به محبوس زيران رسرانيده اسر  .اگرر قاعرده

الضرر را شامل اين مورد هم بدانيم ،ضرر او جبران میشود و به عبرارت ديگرر ،اسرتناد ضررر بره
شارع يا مکلفان ،منحصر به امر وجودي نيس  .در عدمیها نيز استناد و انتساب صدق مریکنرد(» .
مکارم شيرازي1411 /ه .ق  /ج ) 31/1به هر حال در مورد امکان مطالبره خسرارت عردم النفرع سره
ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اول؛ مربوط به مشهور فقها اس

که خسارت عدم النفع را بره طرور کلری قابرل مطالبره

نمیدانند ( .حسينى1411 /ه .ق / ،ج1224؛ نافی /ج71/73؛ شرهيد ثرانی1417 /ه .ق /ج146/12؛
محقق حلی1462 /ه .ق/ج /7ص124؛ ؛ عالمه حلی 1416 /ه ق /ج444/1؛ فاضل لنکرانری1424 /
ه ق /ج  /7مسأله  )1121عالمه حلی مینويسد :هرگاه صنع

گري را حبب کنرد و از او انتفراعی

نبرد ضامن اجرت او نيس  .عالمه حلی 1417/ه ق /ج )227/2محقق ثرانی در مقرام اسرتدالل برر
عبارت عالمه میگويد :منافع حر به تبع خود او مملوك کسی و تح

يد ديگري قررار نمریگيررد
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(پب مال محسوب نمیشود) و تفوي

حاصل نشده اس ( .محقرق ثرانى1414 /ه .ق /ج)222/ ،0

بنابراين قول ،هرگاه شخصی انسان کارگر يرا صرنع

گرري را بازداشر

و يرا بره نحروي او را از

کارکردن باز بدارد بدون اين که از او بهرهگيري کند خسارتی به عهده او نيس
انسان آزاد ،از اموال محسوب نمیشود و منافع او تابع وجرود او اسر

بره ايرن دليرل کره

و مرالی مسرتقل بره شرمار

نمیآيد و همانگونه که انسان را نمیتوان غصب کرد ،اين عنوان در تسلط بر منرافع او نيرز تحقرق
نمیيابد پب منافع انسان آزاد تح

استيالي ديگري واقع نمیشود و هرگراه بردون اسرتفاده تلرف

شود در تصرف خود او از بين رفته و ضمان آن بر عهده ديگرري قررار نمریگيررد ( .بحرانرى/بری
تا/ج : )01/17در اين زمينه استفتائاتی از محضر مراجع عظام تقليد به عمل آمده اس

که در واقرع

تمايل به ايرن قرول از آنهرا فهميرده مریشرود(گلپايگرانی/بری ترا /ج /120/2مسرأله 721؛ صرافی
گلپايگانی/بی تا /ج /734/1مسأله 1244؛ فاضل لنکرانری/بری ترا /ج/423/2مسرأله 1121؛ موسروي
اردبيلی/بی تا /ج/727/1مسأله )40
ديدگاه دوم؛ دسته ديگري از فقها مانند محقق اردبيلی ،قائل به ضمان چنين فردي شدهانرد .وي
میگويد :قول به ضمان از ضرر و فساد بزرگی جلوگيري میکند .چون اگر چنين کسری را ضرامن
اين ضرر و زيان ندانيم ممکن اس

آن فرد محبوس و افراد تح

تکفّل او از گرسنگی تلف شوند

عاْيَتُن ا
عاْيَ تنُْ تفافَ ت
با اين که حابب نسب به او تااوز و تعدي نموده و در قررآن آمرده« :فَ َمنِ ت
تََْنىَ َ
اعََْ َنى َ
تاعََْ َىعاْيَُْ اف ( » .بقره )114/و ميفرمايد «َاجزعء ٍ
اسُئَةٌامثتني َهنت (» .شوري )46/و در جاي ديگر
ام ت
ِبثتل َ
اسُئَة َ
َ ََ َ
َت ت
امتاْنوقتبنَ تفاِن ا (» .نحل )120/که طبق اين آيات در برابر متاراوز بايرد
میفرمايدََ « :اإ تن َ
اْتقَنتبنَ تفافَن َعتقبوعاِبثتل َ
مانند او رفتار نمود و جزاي بدي ،بدي اس

و تقاص نسب

به کسی که ظلم نمروده جرايز اسر .

(اردبيلى1467 /ه .ق/ج )417/ /16به نظر اين دسته از فقها هرچند عنوان غصب بر کسی که شخص
آزاد را حبب کرده و يا جلو کار او را گرفته صدق نمریکنرد چرون منرافع انسران آزاد مررتبط بره
شخصي

و اراده او اس

و تح

استيالي ديگري قرار نمریگيررد ولری از نظرر ايرن کره حرابب

موجب ورود ضرر بر اين فرد شده و بر او تااوز و ستم نموده ضرامن خسرارت وارد شرده برر او
میباشد.
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ديدگاه سوم؛ قول به تفصيلاس

محقق الحصول را قابل مطالبه دانسته اما منفعر

يعنی منفع

محتمل الحصول را قابل مطالبه نمیدانند ( .عاملی /ج12/14؛ نرايينی /پيشرين؛ بانروردي /پيشرين/
ج132/1؛ امام خمينی (ره)  1421 /ه ق/ج26/1؛ خويی /ج)70/7
محقق خويی (ره) در اين مورد میگويد« :هرگاه شخص آزاد ،پرکار باشد و شغل خاصی داشته
باشد که همه روزه بدان اشتغال دارد مانند بنايی و درودگري و خياطی و مانند اين هرا ،اگرر کسری
مانع کار او شود عمل او موجب ضمان اس
امام خمينی (ره) نيز میفرمايد« :ظاهر اين اس
نزد عقال موجب پرداخ

حرفه اس

به دليل سيره قطعی عقرال برر آن( » .خرويى /ج)70/2
که حبب نمودن شخص آزادي کره داراي شرغل و

خسارت اس

برخالف شرخص آزادي کره داراي کسرب و

پيشه نباشد( » .امام خمينری (ره)  1421 /ه ق/ج )73/1آير
انصاف اين اس

که مالي

میپردازند و اما ملکي

عمل انسان ،مورد بحث و سخن نيس

چرون عقرال در مقابرل آن مرال

آن هرچند بالفعل موجود نباشد ولری برالقوه وجرود دارد و لرذا کسری کره

داراي شغل و حرفهاي اس

غنی محسوب میشود (هرچند فعال ثروتی نداشته باشد) و نمریتروان

احکام فقير را بر آن جاري نمود و بعيد نيس
می توان گف

اهلل مکرارم شريرازي نيرز مرینويسرد:

که استطاع

براي حج نيز به آن حاصل شود بلکره

که هرگاه کسی آن را تلف نمايد مانند اين که کسی را که داراي کسب و حرفه باشد

حبب نمايد ،حبب او موجب ضمان هم می باشد ( .مکارم شيرازى1424 /ه .ق )12/همچنين فقهاي
ديگري نيز عباراتی مشابه آن چه ذکر شد ،دارنرد کره بره جهر

رعاير

اختصرار ،از آوردن آنهرا

خودداري مینماييم ( .سبزوارى 4141 /ه ق /ج )192/14آن چه از عبارات مزبور استفاده میشرود
اين اس

که مانع شدن از کار و جلوگيري از آزادي کسی که داراي کسب و هنرري اسر

کره در

صورت آزادي ،تحصيل درآمد مینمايد موجب ضمان شخصی که مانع از کار او شده میگردد ،امرا
اگر فردي را که داراي شغل و حرفهاي نيس

حبب نمايد نسب

گفته شود اگر شخصی را که داراي شغل و حرفهاي نيس

به او ضمانی ندارد .ممکن اسر

بدون جه

قانونی حبب نمايند و مانع

آزادي او شوند آيا بر چنين شخصی تعدي و ستم نشده و کسی که مانع آزادي او گرديده مسرؤول
پرداخ

هيچ گونه خسارتی براي اين عمل نيس ؟ در پاسخ میتوان گف

که بحث فقهاء در مورد
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ضمان مالی اس  ،و پرداخ
اس

خسارت مالی بايد مستند به دليل باشد و ادله ضمان در جرايی ثابر

که شخصی به ديگري خسارت مالی وارد نموده باشد ،بنابراين اگرشخصی را که داراي شغل

و حرفه و درآمدي نيس  ،حبب نمايد اين عمل هرچند حرام بوده و جرم محسوب شده و حابب
ماازات خواهد شد ولی از نظر ضمان مالی چون سبب از بين رفتن مالی از فررد محبروس نشرده،
ضمان مالی ندارد ،اگر گفته شود که حابب در اثر سلب آزادي بره محبروس صردمه زده و از نظرر
روحی و عاطفی و چه بسا آبرويی به او زيان وارد نموده اس

و براي جبران اين زيانها بايد او را

ملزم به پرداخ

خسارت نماييم ،اين امر بستگی به اين دارد که ببينيم آيا خسارت معنوي برا پرول

قابل جبران اس

يا خير؟ که در عنوان بعدي مورد بحث واقع خواهد شد .يکی ديگرر از فروعراتی

که فقهاء متعرض آن شدهاند و به نوعی به همين مسأله مربوط اس  ،بحث ممانع
و تنزّل قيم

آن اس ؛ در اين فرض ،کسی از فروختن کرااليی ممانعر

از فروش کراال

و جلروگيري مریکنرد و

نمیگذارد صاحب کاال ،متاع خود را به فروش برساند و سپب بهاي آن در بازار تنزل ميکنرد و در
حکم همين فرض اس

جايی که فروشنده به تعهد خود در تحويل مبيع در وق

تعيين شده عمل

نکند و زمانی جنب را تحويل دهد که بهاي آن تنرزل نمروده باشرد ،صراحب ريراض مرینويسرد:
«بعضی از فقهاء در اين مورد گفتهاند :کسی که مانع فروش متاع شرده ضرامن زيران وارد شرده برر
صاحب کاال نيس ؛ زيرا آن چه از دس
به عبارت ديگر ،چيزي از دس

او رفته مال بر آن صدق نمیکند بلکه عدم النفع اسر

او نرفته ،بلکه چيزي را بدس

نياورده اس

و

چون در اثر تاخير در

فروش ،سود بيشتري که عايرد او مریشرد ،برراي او حاصرل نشرده اسر ( » .طباطبرايى 1412 /ه
ق/ج )2/14ايشان سپب میگويد« :ضعف اين گفتار روشن اس

چون کسی که مانع از فروش کاال

شده و در اثر آن بهاي آن تنزل کرده به صاحب کاال ضرر زده و اضرار به ديگري شرعا نفی شده و
دليلی ندارد که قاعده نفی ضرر را مخصوص به جايی بدانيم که شخصی مال موجود ديگرري را از
بين ببرد بلکه همين که عرفاً صدق کند که عمل او موجب ورود زيان شده ،ضامن خسارت و زيان
وارده بر او میباشد (» .همان ) برخی از فقهاي معاصر در جواب استفتائی ،به ضمان حربب کننرده
حکم نمودهاند:
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سؤال :اگر کسى ظالمانه مانع فروش متاعى شود ،به مدّتى که سربب تنرزّل قيمر
گردد ،آيا ضامن نقصان قيم

آن در برازار

اس ؟

« در صورتى که آن متاع در مسير فروش بوده و شخص مزبور مانع شرده اسر

ضرامن اسر .

(مکارم شيرازى1423 /ه .ق /ج)441/2
با عناي

به مباحث گذشته و در مقام نتياه گيري ،با توجه به بدوي بودن تعارض(غير مسرتقر

بودن تعارض) بين بند  2ماده  1قانون آيين دادرسری کيفرري برا تبصرره  2مراده  414قرانون آيرين
دادرسی مدنی میتوان به اين باور رسيد که؛ منظور از منافع ممکن الحصول مذکور در بند  2ماده 1
قانون آيين دادرسی کيفري منافع محقق الحصول اس  -هرچند اين تفسير خالف ظراهر اسر  -و
منظور از عدم النفع در تبصره  2ماده  414قانون آيين دادرسی مدنی ،منافع محتمل الحصرول اسر
و منافع محقق الحصول همانگونه که در بعضی از منابع معتبر فقهی تصريح شده اس

قابل مطالبره

اس  .با توجه به اين که قانونگذار در ادامه تبصره  2ماده  ،414خسارت تاخير تاديه را قابل مطالبه
دانسته اس  ،تفسير مزبور بيشتر تقوي

میشود؛ زيرا میتوان گف  ،خسارت تاخير تاديره ،خرود،

يکی از مصاديق خسارت عدم النفع اس  .گفتنی اس
که مبين آخرين اراده مقنن اس

ماده  14قانون آئين دادرسری کيفرري 1712

به نوعی بند  2ماده  1قانون آيين دادرسری کيفرري سرابق را احيرا

نموده اس  .نگارنده اين سطور بر اين باور اس  ،که از بين دو مفهوم عدم النفرع ذکرر شرده ،تنهرا
منافع محقق الحصول میتواند محل بحث و نرزاع باشرد و مفهروم دوم (منرافع محتمرل الحصرول)
اساساً قابل مطالبه نيس ؛ زيرا ،رابطه سببي

بين فعل و عدم پيدايش منفع

فرض هم که فعل ايااد میشد ،احتمال داش  ،منفع

موجرود نيسر

و برر

حاصرل نشرود .برر ايرن اسراس برخری از

حقوقدانان ،ضمن بيان قول به تفصيل از سوي برخی از فقها مبنی بر قابرل مطالبره برودن خسرارت
عدم النفع ناشی از حبب انسان کسوب ،به اين نکته اشاره نمودند که در حقوق امروز نيرز زنردانی
کردن فرد تنبل بيکاره ،مستوجب مسؤولي
زيرا فقط فوت منفع

مدنی نمیباشد هرچند داراي مسؤولي

کيفري اسر ؛

مسلم ضرر به شمار میآيد ( .صفايی و رحيمی )122/1721 /برا مراجعره بره

زندگی خردمندان و قطع نظر از دين آنها ،اين نکته مسلم به نظر میرسرد کره عقرال ،هنگرامی کره
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شخصی ،مبادرت به از بين بردن مال موجود ديگري میکند يا او را ،از تحصريل نفرع مسرلمی کره
مورد انتظار بود ،محروم مینمايد ،عامل زيان را مسؤول جبران خسارت وارده میدانند و شرايد بره
همين دليل باشد که در قوانين کشورهاي مختلف عدم النفع را قابل مطالبه دانستهاند کره بره عنروان
مثال ،میتوان به ماده  224قانون مدنی آلمان ،ماده  1141قانون مدنی و بند  1ماده  141قانون آيرين
دادرسی کيفري فرانسه (خسارت عدم النفع ناشی از توقيف متهم بی گناه)  ،قرانون متحرد الشرکل
تااري آمريکا ( )U.C.Cو رويه قضايی انگلستان ،اشاره کرد .ماده  34کنوانسيون بيرع برين المللری
کاال مورخ 1126نيز مقرر میدارد :خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسيله يکی از طرفين عبرارت
اس

از :مبلغی برابر زيان ،از جمله عدم النفعی که طرف ديگر بر اثر نقرض متحمرل شرده اسر .

برخی مفسرين کنوانسيون ،عل

اشاره ويژه به عدم النفع را برا ايرن کره خسرارت ناشری از نقرض

قرارداد ،منحصر به عدم النفع نيس  ،اين امر میدانند که در بعضی سيستمهاي حقوقی مفهوم ضررر
و زيان شامل عدم النفع نمیشود( .داراب پور /1734 /ج)22/7

ماده  3-4-2اصول کلی قراردادهاي بازرگانی برين المللری کره از سروي مؤسسره برين المللری
وحدت حقوق خصوصی  unidroitتنظيم شده نيز به لرزوم جبرران خسرارت ناشری از عردم النفرع
تصريح نموده اس  ( . .صفايی و رحيمی ) 122/1721 /چنان که ماده  162 :16از اصول مسرؤولي
مدنی اروپايی به مصداق عمدهاي از عدم النفع به عنوان يک زيان آينده اشاره دارد که همان اترالف
درآمد اس  .در رويه قضايی ايران هرچند به صورت کم رنگ ،به لزوم جبرران خسرارت ناشری از
عدم النفع اشاره شده اس  ،براي مثال میتوان به رأي هيأت عمرومی ديروان عرالی کشرور مرورخ
 1734/4/4اشاره نمود« :به دالل

اوراق محاکماتی ،عمل ارتکابی خواندگان ،ايرراد ضررب عمردي

منتهی به شکستگی استخوان ساق پاي مانی عليه اس
مانی عليه ،به جه

«تفوي

که عالوه برر صردور حکرم ديره ،در حرق

قواي کاري» دادگاه خواندگان را به پرداخ

ضررر و زيران محکروم

نموده اس  .نظر به اين که از احکام مربوط به ديات و فحواي مواد قانونی راجرع بره ديرات ،نفری
جبران ساير خسارات وارده به مانی عليه ،استنباط نمیشرود و برا عناير

بره ايرن کره منظرور از

خسارات و ضرر و زيان وارده ،همان خسارات و ضرر و زيان متداول عرفی اس  ،لرذا مسرتفاد از
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مدنی و با التفات به قاعده کلی الضرر و همچنين قاعرده تسربيب و

مواد 1و 2و  7قانون مسؤولي

اتالف لزوم جبران اين گونه خسارات بال اشکال اس ( » . . . .مهمان نوازان1722 /ش)142/

در اين رأي اگرچه صريحا به خسارت عدم النفع اشاره نشده اس

ولی با درج عبارت «تفوي

قواي کاري» که مصداقی از خسارت مذکور اس  ،با توجره بره مرواد و اصرول قرانونی خوانرده را
محکوم به جبران اين گونه خسارات نموده اس  .در حقوق مصر ،آقاي سنهوري ضمن بيران قابرل
مطالبه بودن خسارات ناشی از هرگونه اخالل در منفع
ضرر ،مینويسد؛ الزم اس

ضرر ،محقق الوقوع باشد به اين معنی که يا بالفعل واقع شده باشرد يرا

وقوع آن حتمی باشد ،آنگاه بين ضرر احتمالی و تفوي
ضرر احتمالی -که وقوع آن مسلم نيس
امري محتمل باشد -بايد از دس

فرص  ،تفکيرک قائرل شرده و مریگويرد

 -قابل جبران نيس

ولی تفوي

فرص

را  -حتری اگرر

دادن آن را امري مسلم قلمداد نمود و به جبرران آن اقردام کررد،

بنابراين اگر مأمور اجرا در ابالغ حکم بدوي غفل
اين که درخواس

مالی زيان ديده ،در ذيل شرط مسلم برودن

ورزد تا زمان پژوهش منقضری گرردد ،فرارغ از

پژوهش قبول يا رد میشد ،همين که فرص

نقرض حکرم يرا پيرروزي ،از وي

گرفته شده اس  ،خود ضرر محسوب شده و قاضی وظيفه دارد ميزان اين ضرر را تعيرين کنرد بره
اين صورت که درجه احتمال پذيرفته شدن دادخواس

پژوهش را سنايده و متناسب با آن ،حکرم

به جبران خسارت نمايد( .السرنهوري1112/م /ج )132/2بنابراين در حوزه بحث میتوان گف  :اگرر
پزشکی به عل

شکاي

بیمورد يک بيمار يا همراهان وي براي ماهها درگير يرک پرونرده شرود و

اجباراً مراجعات مکرر به دادسرا ،پزشکی قانونی و دادگاه داشته و روزهاي زيرادي از شرغل خرود
معطل بماند با توجه به شغل پزشکی ،مسلماً ضررر مرادي متوجره وي شرده اسر

و ايرن نروع از

خسارات ناشی از عدم النفع با اثبات از طرف زيانديده(پزشک)  ،قابل مطالبه خواهد بود.
ب) خسارت معنوي

در تعريف ضرر معنوي گفتهاند :ضرر معنوي عبارت اس

از جريحه دار شدن و لطمه خوردن بره

بعضی ارزشها که جنبه معنوي دارند( .ابوالحمد )1/1721 /ممکن اس
خسارتی اس

که تح

حواس واقع نمیشود و امکان رؤي

گفته شود ضررر معنروي آن

يا لمب آن وجود نردارد( ،العرامري/
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1121م )02/ولی نمیتوان اين معنی را مفهوم حقيقی خسارت معنوي تلقی کرد ،براي اينکه برخی
از ضررهاي محسوس مانند دردهاي جسمی ناشی از اصاب

يرک شری ،بره عنروان ضررر معنروي

شناخته شدهاند ولی اين تعريف ،شامل آنها نمی شود بره عبرارت ديگرر ايرن تعريرف جرامع افرراد
نمیباشد« .مازو» و «تنگ» از اساتيد مسؤولي

مدنی فرانسه ،ضرر معنوي را بره عنروان ضررر غيرر

مالی تعريف نمودهاند( .همان) و در طرح مشترك قانون مدنی ايتاليا و فرانسه گفته شده اسر
ضرر معنوي ،خسارتی اس

کره

که چهره مالی و اقتصادي ندارد و به حقروق مرالی و دارايری شرخص

صدمه نمیزند ،بلکه فقط باعث رنج اخالقی و لطمه به حقوق غير مالی اس ( .أبوالليل1410 /هرر.
ق )121/در دائره المعارف بين المللی حقوق تطبيقی ضرر معنوي عبارت از هرگونه خسارت غيرر
مالی اس

که در نتياه تااوز به حقوق مربوط به شخصي

پديد میآيد و انواع مختلرف آن ماننرد

درد جسمی و اندوه و رنج ناشی از برهم خوردن تعادل شخص يا تغيير قيافه يا تغيير شکل بردن و
اندامهاي آن و ناراحتی ناشی از اين تغيير يا ترس از تشديد درد يا ترس از مرر
هايگوناگون تااوز حقروقی بره حقروق شخصري
 ) 121/1721در اروپا ابتدا نسب

محسروب مریگردنرد ( .صرفايی و رحيمری/

به امکان جبران خسارت معنروي برا ايرن اسرتدالل کره اثبرات و

ارزيابی چنين خساراتی دشوار و غير ممکن اس  ،مقاوم
در کتاب ارزشمند مسؤولي

زودرس چهرره-

هائی صورت گرفته بود .ميشل لوراسرا

مدنی خود میگويد« :در فقدان يک متن قانونی خاص در مورد نحروه

جبران ضرر معنوي ،کسانی که اين نوع ضرر را قابل جبران نمیدانند به سه دليل استناد میکنند:
 -اوالً؛ از لحاظ نظري ،چون خسارت معنوي قابل تقويم به پول نيس  ،لذا پرداخ

غرامر

نمیتواند ضرر را از بين ببرد.
 -ثانياً؛ از نظر فنی تعيين غرام

به وسيله قاضی در مورد خسارت معنروي ،امرر فروق العراده

دقيق و مشکلی اس .
 -ثالثاً؛ از نظر اخالقی زننده اس

که کسانی کره عواطرف و احساساتشران جريحرهدار شرده

اس  ،براي تبديل اين تألمات به پول ،به دادگاه مراجعه کنند( » .لوراسا /ترجمره /اشرتري/
. )163/1734
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خود «لوراسا» داليل سه گانه فوق را رد نموده و میگويرد« :دليرل اول (دليرل نظرري) صرحيح
نيس ؛ چون هدف مسؤولي

مدنی ،زايل نمودن ضرر نمیباشد ،بلکه هدف آن اس

ديده امکان داده شود تا به جاي تحصيل عين شی از دسر
خسارت واقع شده را به دس

آورد و از اين راه رضاي

که بره زيران

رفتره ،الاقرل معرادل آنچره کره مرورد
خاطرش فراهم گردد ،عالوه بر اينکه در

مورد جبران ضرر معنوي ،در کنار وجه نقد ،میتوان راه حلهاي مناسبتري را پيش بينی کرد مثل
الزام به عذرخواهی و يا انتشار رأي محکومي
حدودي صحيح اس
تا حدي نسب

عامل زيان معنوي .اما دليرل دوم (دليرل عملری) ترا

ولی اين مشکالت غير قابل رفع نيس  ،و باالخره دليل سوم (دليل اخالقری)

به دو دليل ديگر جديتر اس

چه اينکه ممکن اس

اشخاصی که از نظرر روحری

لطمه ديدهاند با بهرهبرداري از موقعي شان يک هدف انتقام جرويی را تعقيرب کررده و در نتياره،
مسؤولي

مدنی را از هدف اصلی خود که درياف

غرام

اسر

منحررف سرازند(» .همران) ولری

امروزه ،خالف آن غير اخالقی تلقی میشود .به هر حال هرچند «لوراسا» معتقد اس

که در قوانين

فرانسه ،متن خاصی در مرورد خسرارت معنروي پريش بينری نشرده اسر ( ،همران) امرا برخری از
حقوقدانان عرب معتقدند که ماده  1722قانون مدنی فرانسه مطلق اس

به اين معنی که ايرن مراده

میگويد « :کسی که با تقصيرش باعث ضرر ديگري بشود ملزم به جبران خسارت خواهرد شرد .و
ضرر اعم اس

از ضرر مادي يا معنوي » .هرچند قانونگذار فرانسوي صراحتاً به خسرارت معنروي

اشارهايی نکرده اس  ،اين دسته از حقوقدانان براي تأييد نظريره خرود بره نطرق تاريبرل يکری از
اعضاي مالب قانونگذاري فرانسه در امر وضع قانون مدنی اشاره میکنند چه اين کره وي در ايرن
نطق آورده اس

که ماده  1722در شکل عام خود شامل انواع ضررر مریشرود ،و عرالوه برر آن از

استنباطات «برتراند دو کري» از قانون مدنی فرانسه نيز می توان پی برد که هر شخصی ضامن فعل
زي ان بار خود خواهد بود به شکلی که هر ضرري به ديگران از ناحيه آن فعل ايااد شود ،کننرده آن

1. Tarrible
2. Bertrand de Greuille
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فعل ،ملزم به جبران خسارت خواهد شد( .العامري1121 /م )34/بنابراين ديدگاه «لوراسا» مبنری برر
عدم وجود متنی در مورد خسارت معنوي را میتوان به عدم وجود متن صرريحی در قرانون مردنی
فرانسه حمل نمود .در واقع عدم ذکر صريح خسارت معنوي در قانون مدنی فرانسره بره معنراي آن
نيس

که قانونگذار فرانسه خواسته اس

آنها در وق

تنها خسارات مادي را قابل جبران بداند ،بلکره بره ذهرن

تقنين قانون مدنی ،مسأله خسارت معنوي خطور نکرده بود( .همان )30/لرذا مالحظره

می شود که قانونگذار فرانسوي از زمان تصويب قانون مدنی به بعد در چند قرانون ديگرر بره لرزوم
جبران ضرر معنوي اشاره نموده اس
 1221به کسی که از نسب

براي مثال ماده  24قانون مطبوعات فرانسه مصوب  21ژوئيه

ناروايی در جريدهاي متضرر شود اجازه داده اس

مطالبه نمايد ،يا در قانون ويژه مسؤولي

تا جبران خسارت را

آزاديهاي فردي مصوب  1177نيز به لزوم جبرران ضررر

معنوي اشاره شده اس ( .همان) در رويه قضايی فرانسه ،بعرد ازآنکره ،شروراي دولتری فرانسره در
برخی از آراء با استدالل به عدم قابلي

خسارت معنوي براي تقويم ،آن را غير قابل جبران دانسرته

بود ،بعدها به ضرر معنوي و لزوم جبران خسارت معنوي اذعان نمود و شوراي دولتری فرانسره در
مورد تااوز به حيثي

و معتقدات دينی و دردهاي جسمی و . . .حکم به جبرران خسرارت نمرود.

(همان )24/ماده  761 :16از اصول مسؤولي

مدنی اروپايی نيز بر جبران خسرارت معنروي تاکيرد

نموده اس  .تا قبل از تصويب قانون جديد مدنی مصر ،رويه قضايی آن کشور در حکم بره جبرران
ضرر معنوي مردد بود ولی با تصويب قانون مدنی به همه اين بحثها خاتمه داده شد بند اول ماده
 222قانون مدنی مصر تأکيد نموده اس

که ضرر معنوي نيز قابل جبران اسر « :يشرمل التعرويض

الضرر االدبی ايضاً. . .؛ يعنی .1 :جبران خسارت ،ضرر معنوي را نيز شامل اس  ،ولری انتقرال ايرن
حق به غير زيان ديده جز در صورت تعيين آن به موجب قرارداد يا مطالبره زيران ديرده از دادگراه،
امکان پذير نمیباشد .2 .در هر صورت ،حکم به جبران خسارت ناشی از انردوه حاصرل از فروت
مصدوم ،تنها در حق زن وشوهر و خويشاوندان نسبی تا درجه دوم امکان پذير اسر  » .مراده 174
قانون تعهدات و قراردادهاي لبنان نيز با صراح

خسارت معنوي را پذيرفته اس  .در عراق تا قبل

از تصويب قانون مدنی آن کشور در سال  1147ميالدي ،محاکم آن کشور به خسارت معنوي حکم
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نمیدادند چه اينکه در «ماله االحکام العدليه» که در عراق ماري بود تصريحی نسب

به خسارت

معنوي وجود نداش  ،ولی ماده  264قانون مدنی عراق رسماً لزوم جبران خسارت معنوي را مرورد
تأکيد قرار داد( .العامري1121 /م)12/
قانون مدنی افغانستان مصوب 1744ه .ش .نيز آن را پذيرفته اس  .در بنرد  2مراده  332مقررر
میدارد« :اگر به سبب وفات شخصی که مورد تعدي واقع گرديده ،ضرر معنوي بره زوج و اقرارب
وي عايد گردد ،محکمه می تواند براي زوج و اقارب تا درجه دوم به جبران خسارت حکم نمايد» .
در حقوق ايران ،عالوه بر مواد  1 ،2 ،2 ،1قانون مسؤولي

مردنی مصروب  ،1771بعرد از انقرالب

اسالمی ،اصل 131ق .ا .و ماده  42ق .م .ا مصوب  ،1736که در مورد اشتباه قاضی اس  ،بره قابرل
جبران بودن خسارت معنوي تصريح شده اس  ،هرچند اشارهاي به جبران مالی ضرر معنوي ندارد،
اما در ماده  16قانون مسؤولي

مدنی به امکان جبران مالی خسرارات معنروي ،قطرع نظرر از عامرل

ورود زيان ،تصريح شده اس  .در اين ماده آمده اس «« :کسی که به حيثي

و اعتبرارات شخصری

يا خانوادگی او لطمه وارد شود ،می تواند از کسی که لطمه وارد آورده اس

جبرران زيران مرادي و

معنوي خود را بخواهد .هرگاه اهمي

زيان و نوع تقصير ايااب نمايد ،دادگاه میتواند ،در صورت

اثبات تقصير ،عالوه بر صدور حکم به خسارت مالی ،حکم به رفع زيان از طريرق ديگرر ،از قبيرل
الزام به عذرخواهی و درج حکم در جرايد و امثال آن نمايد» .
هرچندماده  42قانون ماازات اسالمی در خصوص زيانهاي معنروي ،صررفاً اعراده حيثير
پيش بينی کرده اس
اس

و کيفي

آن و يا قابلي

ولی مواد  1تا  7قانون مسؤولي

ميزان زيان و طريقه و کيفي
ماده  16قانون مسؤولي

را

تقويم آن به وسيله مال و پول مورد توجه قرار نداده

مدنی ،ضمن تعميم ضرر ،به ضرر مادي و معنوي ،تشخيص

جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال به عهده دادگاه گذاشته اس .

مدنی ايران مصوب  1771را که ذکر آن گذشر

مریتروان صرريحتررين

موضع قانونگذار ايرانی در خصوص لزوم جبران مالی زيانهاي معنوي تلقی نمود.
با وجود اين مقررات ،کميسريون اسرتفتائات شروراي عرالی قضرايی در سرال  1702و شروراي
نگهبان در سال  1704جبرران مرادي خسرارت معنروي را منرع نمودنرد!! شروراي محتررم نگهبران
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دراظهارنظرخود راجع به طرح قرانون مطبوعرات گفتره اسر « :تقرويم خسرارت معنروي بره مرال
وامرمادي مغايرموازين شرعی اس  .البته رفع هتک وتوهين که به شخص شده به طريق متناسب با
آن درصورت مطالبره ذي حرق الزم اسر ( » .مردنی/ج )721/4کميسريون اسرتفتائات ومشراورين
حقوقی شوراي عالی قضايی(سابق) اعالم داشته که . . .« :مطالبره زيران معنروي فاقرد ماوزشررعی
اس ( » .روزنامه رسمی /1702/ج )71/1که البته جاي تأمل دارد؛ زيرا آنچه در اصرول  14و  14و
 10قانون اساسی به عنوان وظايف شوراي نگهبان آمده اسر

تشرخيص عردم مغرايرت مصروبات

مالب شوراي اسالمی با احکام اسالم و قانون اساسی اس

در بحث ما شروراي نگهبران حرداکثر

میتواند در مورد شرعی يا غير شرعی بودن جبران خسارت معنوي اظهار نظرر نمايرد نره آنکره در
کيفي

جبران خسارت که يک امر عرفی و موضوعی اس
و شخصي

در اسالم شراف

دخال

نمايد.

و آبروي افراد مومن فوق العاده مورد احتررام قررار گرفتره و هرر

عملی که موجب هتک و از بين رفتن شرف و حيثي

ديگران شود ممنوع و حرام شرمرده شرده و

مرتکب آن گناهکار بوده و مستحق تعزير میباشد که در قانون ماازات اسالمی در ضرمن مروادي
بيان شده اس ( .مواد 011 ،012 ،013 ،061 ،06و  366اين قانون ) اگر فرردي چنرين کنرد ،طبرق
روايات ،از تح
امام صادق

والي

نقل میکند :کسی که درباره مومنی مطلبی نقل کند و منظور او از برين برردن آبررو و

نابود کردن شخصي
تح

والي

الهی خارج شده و تح

والي

شيطان قرار میگيرد ،مفضل برن عمرر از

او باشد تا بدين وسيله او را از چشم مرردم بينردازد ،خداونرد تعرالی او را از

خود به سوي والي

شيطان خارج میکند و شيطان او را نمیپذيرد ( .کليني1463/ه.

ق /ج )742/2ابو بصير از امام صادق

نقل میکند که فرمود :هيچ مومن فقيرري را تحقيرر نکنيرد

کسی که مومنی فقير را تحقير کند يا او را سبک شمارد خداوند او را تحقير مینمايرد و پيوسرته او
را دشمن میدارد تا از آن تحقير برگردد و توبه نمايد( .عاملى1461/ه .ق  /ج )203/12روايرات در
اين باب بسيار اس

که براي نمونه به آن چه ذکر شد اکتفا میشود ،ولی در کتاب و سرن  ،دليلری

که بتوان از آن استفاده کرد که اهان

و بی احترامری و خدشره دار نمرودن احساسرات و عواطرف

ديگران سبب ضمان مالی شود به نظر نمیرسد هرچند برخی از نويسندگان حقوقی در مقرام لرزوم
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جبران خسارت معنوي به بحث انسان شناسی اسالمی و ضرورت پاسرداري از کرامر

و حرمر

بشر در تعاليم اسالمی و برخی مفاهيم اخالقی و تأثير آن در شرکلگيرري قواعرد فقهری و احکرام
فرعی شرعی استدالل نموده اند و در کنار اين همه به بناي عقاليی نيرز اسرتناد نمرودهانرد (نقيبری/
. )122/1720
در اين جا به دو رواي

اشاره مینماييم که امکان اسرتفاده و داللر

صرريح آنهرا برر جبرران

خسارت معنوي وجود دارد:
الف) محدث نوري در مستدرك از دعائم االسالم نقل میکند :از امام صادق سوال شد درباره
ديوار خانه شخصی که ساتر اس

بين خانه او و خانه همسايه .آن ديوار خراب شد و صراحب آن

از بازسازي آن خودداري میکند .امام فرمود :او را به ساختن آن اجبار نمیکنند مگر اين که برين او
و همسايه قرارداداي بر اين امر باشد و به همسايه میگويند تو اگر میخواهی ساتري برين خرودت
و خانه ديگري قرار بده .گفته شد اگر ديوار به خودي خود سقوط نکند بلکه صاحب آن به منظرور
ضرر زدن به همسايه آن را خراب کند بدون اين که نياز به خراب نمودن آن داشته باشرد؟ فرمرود:
نه ،او را رها نمیکنند؛ زيرا رسول خدا فرمود :الضرر و ال ضررار و اگرر خرراب نمرود ،او را وادار
میکنند که ديوار را بسازد( .نوري1462 /ه .ق /ج )112/13مالحظه میگردد اين رواير
ضرر عِرضی اس

در مرورد

و در صورتی که صاحب خانه به منظور ايراد زيان به همسايه اقردام بره خرراب

نمودن ديوار خانه اش نموده ،امام میفرمايد :او را وادار مینمايند تا اين خسارت را جبران نمايد
و ديوار خراب را بازسازي کند .ممکن اس

کسی ايراد نمايد به ايرن کره ،احاديرث کتراب دعرائم

االسالم مرسلهاند ،فلذا قابل استدالل نمیباشند .هرچند اين کتاب از مصادر مهم کتابهاي حرديث
به شمار میآيد و فقها در کتب خود به روايات آن استدالل میکنند و عالمه محقق شريخ شرريع
در کتاب خود ،آن را کتابی متين و جليل و مولف آن را از اماميه اثنی عشريه میداند و گفته اسر :
به برک

اين کتاب من به تصحيفاتی که در کرافی وجرود دارد ،واقرف شردم( .اصرفهانى1416 /ه.

ق)76/
ب) محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل میکند که رسول خدا (ص) خالرد برن وليرد را برراي
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دعوت به اسالم به سوي قبيله بنی جذيمه فرستاد و بين قبيله خالد و اين طايفه در زمران جاهلير
عداوت بود و عموي او در اين دشمنیها به قتل رسيده بود .وقتی خالد به آن جا رسيد آنها نزد او
آمده و گفتند :ما نامهاي از رسول خدا درياف

نموده و فرمران آن حضررت را پذيرفترهايرم .خالرد

دستور داد ،اذان گفتند و هنگامی که جمعي

براي نماز صبح (بدون سالح) جمع شدند دستور داد،

لشگريان مسلح به آنها حمله کرده و آنها را مورد قتل و غارت قرار داد .آنها نامه رسول خردا را
برداشته و حضور آن حضرت آمده و رفتار خالد را گزارش دادند .رسول خدا رو به قبلره ايسرتاد و
فرمود :پروردگارا من از رفتاري که خالد اناام داده بيزارم پب از مدتی مقداري اموال براي رسرول
خدا آوردند .ايشان اميرالمومنين (ع) را با آن اموال به سوي آن قبيله فرستاد و فرمرود :يرا علری بره
سوي قبيله بنی جذيمه برو و رضاي
زمان جاهلي

آنها را از آن چه خالد اناام داده بره دسر

را زير پا بگذار .علی (ع) به سوي آنها رف

نمود .هنگامی که برگش

آور و قضراوت

و درباره آنهرا بره حکرم الهری عمرل

رسول خدا فرمود :يا علی ما را خبر ده بره آن چره انارام دادي .عررض

کرد يا رسول اهلل براي هر خونی که از آنها ريخته شده برود ديرهاي پرداخر

کرردم و برراي هرر

جنين ،بردهاي و در برابر هر مالی که از بين رفته بود مالی دادم .مقداري مرال نرزذ مرن براقی مانرد
قدري از آن را براي ظروف سگها و ريسمان چوپانها دادم .مقدار ديگرري براقی مانرد ،مقرداري
ازآن را براي ترس و ناراحتی زنان و کودکان دادم و مقداري را دادم تا آنها از شما راضری شروند.
رسول خدا از اين عمل اميرالمومنين اظهار خرسندي نمود و فرمود :يا علی خدا از تو راضی باشرد
تو براي من به منزله هارون از موسی هستی جرز ايرن کره بعرد ازمرن پيغمبرري نباشرد(صردوق /
ج. )437/2
در آن حادثه ،رسول اکرم ص خالد را با نهی از برخورد و نبرد به سوي آن قبيلره فرسرتاد ،امرا
وي طبق ميل خود آنان را بس

و تعردادي از آنهرا را کشر

اکرم(ص) با شنيدن اين خبر ،از عمل خالد برائ

جس

و اموالشران را غرارت نمرود .پيرامبر

 -که اين خرود بره نروعی عرذر خرواهی

محسوب میشود -و به دنبال آن علی (ع) را با مقداري پول و اموال به عنروان خرون بهرا و تراوان
خسارات مادي و معنوي نزد آنان فرستاد .حضرت علی (ع) خون بهاي کشرتگان را از همران پرول
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پرداخ

و خسارات مالی آنان ،حتی ظرف آبخوري سگ هايشان را هم بره حسراب آورد و تراوان

آن را داد و مازاد بر آن را به مردم آن قبيله بخشيد .رسول اکرم (ص) با تاييد اين کار ،از علری (ع)
اظهار خشنودي نمود .ولی اين که بتوان از اين رواي  ،الزام بره جبرران مرالی خسرارت معنروي را
استنباط نمود خيلی مشکل اس  ،بله حداکثر دالل

اين رواي

آن اس

که اين عمل (جبران مالی

خسارت معنوي)  ،امر شايسته و مستحب اس  .در اين خصوص استفتائی نيرز از محضرر مراجرع
معاصر به عمل آمده ،که تماماً از اين رواي  ،استحباب را اسرتفاده نمرودهانرد (گناينره اسرتفتائات
قضايی (نرم افزار) /سؤال . )204
نتياهاي که از اين مباحث میتوان گرفر  ،آن اسر

کره اگرر کسری بره شخصري

و آبرروي

شخصی لطمه وارد کند ،بايد زيان وارده را جبران نمايد .ولی اين که ضرورتاً بتوان هر زيرانی را برا
مال جبران نمود ،حرف ديگري اس

که پذيرفتن آن از منظر فقهی بسيار مشکل اس  ،چه اين کره

بسياري از افراد کريم النفب حاضر نيستند آبرو و شخصي

خود را با مال و پول ،مقابلره کننرد .در

واقع لطمه به آبروي آنها را هيچ گاه نمیشود با دادن مبلغی پول جبران نمرود ،عالمره مالسری از
رسول خدا (ص) رواي

میکند که فرمود؛ هرکب مومنی را غمگين کند سپب (برراي جبرران آن)

همه دنيا را به او بدهد کفاره گناه او ،نخواهد شد و چنين بخششی اجر و ثوابی هم ندارد( .نروري/
ج )11/1طبق روايات بسياري که در کتب حديث وارد شده ،غيب  ،تهم  ،بری احترامری و هترک
ديگران جزء گناهان بزر
گناهان منوط به گذش
بايد رضاي
رضاي

بوده و حق الناس می باشند و آمررزش خداونرد نسرب
صاحب حق اس

صاحب حق را بدس

بره ايرن گونره

و اگر انسان بخواهد اين گونه گناهان او آمرزيده شرود،

بياورد که با عذر خواهی و تکرذيب گفتره و نوشرته مریتروان

آنان را تحصيل نمود .لذا بيشتر فقهراي معاصرر در جرواب اسرتفتائی ،جبرران مرالی ضررر

معنوي را نپذيرفتهاند (حسينی مراغی 1413 /ه ق /ج. )764/1
باوجود همه اين مطالب ،به نظر میرسد که بتوان از قاعده الضرر ،امکان استفاده جبرران مرالی
خسارت معنوي را استنباط نمود ،بويژه اين که از رواي

«سمره برن جنردب» بره خروبی اسرتنباط

میشود که صدور حکم بيشتر براي رفع ضررهاي معنويی (مزاحم هرايی) بروده کره «سرمره» بره
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شخصي

و آزادي و اعتبار «مرد انصاري» وارد میآورده اس  ،همانگونه که برخی از فقيهران نيرز

به آن اشاره نمودهاند( .همان)
مرحوم حسينی مراغی در مقام بيان انواع ضررهاي وارده ،بعد از ذکر ضرر بر مال ،حق ،نفب و
بدن به ذکر ضرر بر حيثي
لطمه بزند و مقام و موقعي

و عِرض میپردازد و مینويسد :هر عملی که به حيثي
کسی را در جامعه پايين بياورد ،مانند تهم

و غيب

و شرف کسری
و سبّ و شتم يرا

افشا نمودن اسراري از کسی که راضی به آشکار شدن آنها نباشد ،هتک عِرض اس

و عرفاً ايرراد

ضرر بر ديگري میباشد و روايات باب ضرر ،بر نفی هر آن چه ضرر محسوب گردد داللر

دارد.

يعنی هرچه در نظر عرف ،ضرر محسوب شود ،در دين وجود ندارد .چره در مرال باشرد (عرين يرا
منفع ) يا حق يا بدن يا عرض و آبرو و الزمه اين امر اين اس

که اگر کسی در هرر يرک از ايرن

امور ،ضرري بر ديگري وارد نمود ،بايد آن را مرتفع سازد و زيان وارده را جبرران نمايرد( .همران)
آنگاه ايشان ادعاي انصراف ضرر ،به ضررهاي مادي را رد مینمايد( . .همان) حال که ضرر برودن
خسارت معنوي مسلم شد و عرف عقالي امروز ،هيچ ابائی از پذيرفتن مال ،به عنوان جبران ضررر
معنوي ندارند ،پب به کمک آن کبراي کلی «الضرر و الضرار» میتوان بره جبرران مرالی خسرارت
معنوي حکم نمود ،به عالوه در متون فقهی مواردي ياف

می شود کره در آن بره جبرران خسرارت

معنوي از طريق مالی حکم داده شده بدون اين که به آن تصريح شرده باشرد ،برراي مثرال ،هرگراه
مادري به ادعاي داشتن وکال

از پسرش ،دختري را بره عقرد او درآورد و بعرداً معلروم شرود کره

وکالتی نداشته و پسر نيز عقد را تنفيذ نکند ،در فرض عدم دخول ،مادر مکلف به دادن نصف مهرر
و به قولی تمام مهر آن دختر میباشد( .شهيد ثانى 1416 /ه ق /ج )141/4پرداخ

مهر به دختر در

اين مورد نه از آثار عقد اس (چون عقد صحيحی منعقد نشده) و نه خسارت مادي بره دخترر وارد
شده اس

چون دخولی نيز صورت نگرفته اس  ،بلکه باب

شده اس  ،از همين روس
مشروعي

خسارت معنوي اس

که برخی از اساتيد حقوق مسرؤولي

کره بره او وارد

مردنی ،ضرمن بيران داليلری برر

جبران مالی خسارت معنوي ،بر عدم مغرايرت و تعرارض آن برا فقره اشراره نمرودهانرد

(صفايی و رحيمی .) 174/1721 /نگاهی به رويه قضايی نشان میدهد که هرچند محاکم با وجرود
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برخی مواد از جمله ماده 16قانون مسؤولي

مدنی دادگاهها با استناد به نظريه شوراي عالی قضرايی

سابق و شوراي نگهبان -که جبران خسارت معنوي با وجه نقد را خالف موازين شرعی مریداننرد،
توجهی به جبران خسارت معنوي نداشتند و قرار رد دعوي يا عدم استماع را صادر مریکردنرد ،برا
اين حال در سال  1727رايی از دادگاه عمومیشعبه  1606تهرران در جبرران خسرارت معنروي برا
استناد به ماده 11قانون مسؤولي

مردنی مصروب سرال  1771و قاعرده فقهری الضررر و اترالف و

تسبيب و ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی مصوب  1744شمسی که در اجراي ماده  1قانون
مدنی در حکم قانون اس  ،صادر شده و بر اساس آن ،زمينهاي را برراي جبرران خسرارت معنروي
بوجود آورد .تالشهاي همه جانبه شعبه 1606دادگاه عمومیتهران در تاريخ  27/4/24راي تاريخی
جبران خسارت مادي و معنوي  113تن از بيماران هموفيلی را صادر کرد که راي بر مبناي عبرارت
پايانی ماده  11قانون مسؤولي

مدنی در الزام دول

به جبران خسارت و عذرخواهی صادر شد که

در نوع خود جالب اس  ،زيرا که اقدام دادگاه دريچرهاي را بره سروي جرامع نگرري در مطالعرات
تطبيقی آراي قضايی باز میکند که میتواند در موارد مشابه مورد عناير

دادگراههراي ديگرر قررار

بگيرد تا بدين وسيله گره از کار فرو بسته خسارت ديدگان معنوي باز گشايد .بره هرحرال ،در ايرن
رأي به جبران خسارت معنوي توجه نشان داده شده و با عناي
محرومي

و محدودي

ويروسی ،محرومي

از خدمات پزشکی ،صردمه بره حيثير

به محرومي

از حق داشتن فرزند،

و بردنامی ناشری از آلرودگیهراي

و محدودي هاي شغلی و لطمات تحصيلی با استناد به حکرم عقرل و قاعرده

الضرر و قاعده تسبيب و اتالف و از همه مهمتر تکليف شرعی منبعث از دين اسالم و ارزشی کره
قرآن کريم براي کرام

انسانی قائل گرديده اس  ،اگر چه به دليل ماهي

خسارات و عدم امکان ارزيابی دقيق از آن ،دادگاه محدودي

غير مادي برخی از ايرن

قابل تروجهی در احقراق حرق کامرل

خواهانها به عمل آورد .علیايحال دادگاه لزوم جبران خسارت معنوي را قطعی دانسته و برا تأکيرد
بر اين اصل مهم عقلی و فقهی که هيچ ضرر نامشرروعی نبايرد بردون جبرران براقی بمانرد ،ميرزان
حداکثر و حداقل خسارت معنوي را برابر با خسرارت مرادي پريشبينری شرده در نظريره سرازمان
پزشکی قانونی ارزيابی و ارزش آن را محدود به حداقل  %2ديه انسانی و حداکثر يرک ديره کامرل
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بری مرورد بيمرار يرا کسران وي از پزشرک،

اعالم نمود .در حوزه بحث ما چنان که در اثر شکاي

نامبرده از نظر روحی و روانی دچار آسيب شود يعنی متحمّل خسارات معنوي گرردد ،دادگراههراي
پزشکی میبايس

نسب

به جبران خسارات وارده حکم نمايند.

نتيجه
اگر پزشکی به عل

شکاي

بیمورد يک بيمار يا همراهان وي براي ماهها درگير يک پرونده شرود

و اجباراً مراجعات مکرر به دادسرا ،پزشکی قانونی و دادگاه داشته و روزهاي زيادي از شغل خرود
معطّل بماند با توجه به شغل پزشکی ،مسلماً ضررر مرادي متوجره وي شرده اسر
خسارات که در واقع از قبيل عدم النفع محقق الحصول اس

و ايرن نروع از

با اثبات از طرف زيانديده(پزشرک) ،

قابل مطالبه خواهد بود .چنان که در اثر شکاي

بی مورد بيمار يا کسان وي از پزشرک ،نرامبرده از

نظر روحی و روانی دچار آسيب شود يا منزل

شغلی وي ملکروك شرود يعنری متحمّرل

و شراف

خسارات معنوي گردد ،دادگاههاي پزشکی میبايس

نسب

به جبران خسارات وارده حکم نمايند.
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