محمد روشن
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چکیده
حق درمان يكي از اجزای مهم حق حيات است؛ بنابراين از حقوق اساسي است و
دولتها موظف به تأمين آن در حدود امكانات و با هدف حفظ حيات انساني ميباشند؛
در قانون اساسي ايران اين حق ملهم از بندهای  9و  11اصل سوم بوده و براساس اصل
 19برخورداری از تأمين اجتماعي ،از وظايف دولت است .نظام تأمين اجتماعي در ايران
به مرور ترميم و تكميل شد و در مواد  12اعالمية جهاني حقوق بشر ،ميثاق بينالمللي
حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي و بند ب ماده  11اعالمية اسالمي حقوق بشر تأمين
همگاني تأمين اجتماعي از وظايف اساسي هر دولت شناخته شده است .در قوانين عادی
مانند قانون مجازات اسالمي ،سلب مسؤوليت از پزشكان و پيشبيني مسؤوليت در قبال
مستنكف و قانون طرز جلوگيری از بيماریهای آميزشي و واگيردار و الزام به درمان و
در صورت مسامحه و يا استنكاف جرمانگاری شده است.

واژگان کلیدی
حق حيات ،تكليف به درمان ،تأمين اجتماعي و حق اساسي

 .1استاديار پژوهشكدة خانواده ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
Email: m-roshan@sbu.ac.ir
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انسان به عنوان خليفة برتر خدا در زمين( 1بقره03/؛ انعام162/؛ تين )4/دارای حقوق و
متعاقب ًا تكاليفي است که هيچ يک از مخلوقات الهي به آن ميزان از آن بهرهمند
نبوده و در يک نگاه کلي و کالن همة مخلوقات در خدمت انسان (نحل )2/و البته
وسيلهای برای رسيدن او به اهداف واال (دخان )03/ميباشند.
انسان دارای حقوقي است که اين حقوق از اساس امتيازات او محسوب است که
وی نيز حتي با اراده و خواست خود نميتواند آن را در معرض تفويت و يا تضييع
کلي يا جزيي قرار دهد و چه بسا برخي ديگر از حقوق فرعي او به عنوان مقدمة
واجب الزمالرعايه و يا بهعنوان مقدمة حرام بنابر يک ديدگاه منهيعنه خواهند بود.
حق حيات انسان مهمترين حقي است (مائده )01/که در بين همة اديان الهي
شناخته شده است تا جايي که مالک تن و جان رأس ًا نميتواند در مورد آن تصميم
گرفته و تمامت يا برخي از آن را در معرض تهديد يا تقويت قرار دهد ،حق
حيات با تصور آن تصديق ميشود.
از آنجايي که انسان بما هو انسان مكرم است 1و نفس او خارج از هر لون و
تلبسي بما هي هي محترم است ،احترام به آن نيازی به جعل شارع نداشته و به حكم
حجت باطني و عقل بوده و اوامر شارع ارشاد تلقي ميشود.
شاطبي معتقد است مصالحي وجود داشته که اين مصالح ضروری بوده و هيچ
مصلحتي باالتر از آنها نيست ،از نظر وی مصالح پنجگانه حفظ دين ،نفس ،نسل،
عقل و مال از آن جمله ميباشند (شاطبي؛  ،1410ج  ،1ص1؛ العالم؛  ،1994ص.)3
يكي از مهمترين حقوق انسان حق حيات بوده (حسيني؛  ،1036ص133؛ بسامي؛

 ،1036ص  )113که الزمة آن حفظ الصحه ،رعايت اصول بهداشتي و حرمت اضرار

محمد روشن

(بسامي ،1036 ،صص133-139؛ دباغ ،1036 ،صص )42-61و جامعة عقال به رسميت
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نميتوان نفس خود را در معرض تهلكه قرار داد (مكارم شيرازی ،بيتا ،ج ،1ص  )11و
در همين راستا جامعه نسبت به سالمت وی وظيفهمند خواهد بود که در همين
راستا نه تنها انسان موجود و حاضر حقوق مسلم و شناخته شدهای خواهد داشت که
نسلهای آينده نيز به همين ميزان بايد حقوقشان مراعي بوده و از همين منظر
حقوق زيستمحيطي و امثالهم معنادار ميشود ،و به دليل جنبة عمومي آن دولتها
بايد آن را در زمرة حقوق عمومي پاس داشته و برای آن برنامهريزی و اقدامهای
مناسب به عمل آورند (سند چشمانداز.)1031 ،

درمان؛ در کشاکش حق و تكلیف

اکنون حق درمان به عنوان عاملي برای بقاء و دوام انسان زنده مطرح است که
به عنوان پيش نياز سالمت اقدامات پيشگيرانه ،توسعة بهداشت عمومي ،توجه
ويژه به بيماران خاص و درمان آنان نيز مطمحنظر دولتها بوده و ميباشد( .سند

چشم انداز .)1031 ،اين حق که به شرافت انساني بازگشت دارد دارای چنان اهميتي
شده است که دولتها ناچارند برای جلب آرای عمومي برنامههای عملياتي خود را
قبل از عهدهداری مسئوليت تبيين نموده و راههای وصول به آن و کيفيت آن را و
توجه خاص به استانداردهای جهاني را اعالم نمايند (قانون توسعه پنجم؛ .)1039

حق درمان در قوانين مختلف با ابتنا بر اوامر شارع در راستای کرامت انساني و
لزوم صحت جسماني آمده که در اين مجال آن را در قانون اساسي ،برنامههای
توسعهای اول تا پنجم و قوانين عادی بررسي خواهيم کرد.
روش تحقیق
اين تحقيق با توجه به آنكه در حوزه علوم انساني است ،به شكل نظری و با
گردآوری اطالعات به روش کتابخانهای از راه مطالعه و فيشبرداری منابع صورت
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رعايت اصول استنباط اسالمي تاسيس اصل شده است.
بند اول :حمايت از حق حیات
براساس قاعده اليبطل دم امرء مسلم (بخاری؛  ،1431ج ،3ص 40؛ بيهقي؛ بيتا ،ج  ،3ص

4؛ حر عاملي؛ ،1093ج  ،19ص 139؛ صدوق؛  ،1434ج  ،4ص )99و نظرية کارکردگرايي
در دولت (شاکری گلپايگاني ،1032 ،ص  )130حق حيات از حقوق اساسي و بنيادين
انساني است .قاعدة اليبطل دم امرء مسلم يک قاعدة غيرامتناني است و مبين حق
حيات آحاد انساني و وظيفة حكومت حمايت از آن است.
تهديد اين حق بنابر مبنای علل مشروعيت کارکردگرايي دولت باعث ترديد
اصول ديگر حاکم است ،اين قاعدة برتر و ناظر به مباني مشروعيت حكومت و
تنظيمکنندة رابطة متقابل بين حاکم و رعيت است.
بين حق حيات و حمايت از آن از يک سو و ميزان مشروعيت کارکردگرايي
دولت و اعتبار و اقتدار آن از سوی ديگر رابطة علّي و معلولي موجود است.
همچنانکه حمايت از مصلحتهای پنجگانه ضروری ،قيام به امر حكومت را
موجهسازی ميکند که از جمله آنها حق حيات و حفظ نفس و ضرورت حمايت
از آن است (شاکری گلپايگاني؛  ،1032ص.)191

اين قاعده از اصل بنيادين کرامت ذاتي انسان سرچشمه ميگيرد و اين اصل بر
غايت حيات انساني اشعار دارد تا جايي که پس از خلق و اعطای حيات ،ذات
اقدس الهي خود را ستود( 0مومنون .)14 /

محمد روشن

در مشروعيت حاکميت خواهد بود .اين قاعده بر اطالق يا عموم ساير قواعد و
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در مواد  12اعالمية جهاني حقوق بشر ،مادة  9ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادی،
اجتماعي و فرهنگي و بند ب ماده  11اعالمية اسالمي حقوق بشر ،تأمين همگاني
تأمين اجتماعي از وظايف اساسي هر دولت شناخته شده است.
در اين اسناد يكي از شاخصهای مهم تأمين اجتماعي بهداشت و درمان مناسب
و مورد نياز انساني است.
موضوع تأمين اجتماعي که در بسياری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته،
امروز به عنوان يكي از مباحث حقوق بشر در سطح بينالمللي مطرح ميباشد و
درمان؛ در کشاکش حق و تكلیف

تاکنون دهها اعالميه ،ميثاق ،مقاولهنامه و توصيهنامه بينالمللي در اين خصوص به
تصويب رسيده است (هاشمي.)1/009 ،1033 ،

بند سوم :حق درمان در قانون اساسی
در قانون اساسي ايران اين حق ،ملهم از بندهای  9و  11اصل سوم ميباشد .بر
اساس اصل  19برخورداری از تأمين اجتماعي همانا ايجاد بستر مناسب نيز برای
درمان است که دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومي و
درآمدهای حاصل از مشارکتهای مردم ،خدمات و حمايتهای ملي فوق را برای
يک يک افراد کشور تأمين کند.
اصل سوم قانون اساسي:
دولت جمهوری اسالمي ايران موظف است برای نيل به اهداف مذکور در اصل
دوم همة امكانات خود را برای امور زير به کار برد:
9ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه برای همه ،در تمام زمينههای
مادی و معنوی ...
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تغذيه و مسكن و کار و بهداشت و تعميم بيمه.
اصل بيست و نهم قانون اساسي:
برخورداری از تامين اجتماعي از نظر  ...نياز به خدمات بهداشتي و درماني و
مراقبتهای پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني.
دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومي و درآمدهای حاصل از
مشارکت مردم ،خدمات و حمايتهای ملي فوق را برای يک يک افراد کشور
تأمين کند.
حقوق اساسي ايران ،تأمين اجتماعي را به عنوان يک حق مسلم و همگاني نه به
عنوان يک حق ناشي از قرارداد اعالم مينمايد که در حدود قوانين خدمات و
بيست و نهم قانون اساسي دولت را موظف ميسازد تا از طريق برقراری يک
مشارکت هماهنگ ،نظام تأمين اجتماعي را بهطور مستمر در خدمت افراد و
خانوادهها قرار دهد (هاشمي.)1/041 ،1033 ،

بند چهارم :حق درمان در اسناد توسعهای ملی
در برنامههای توسعة اول تا پنچم يكي از محورهايي که در هر دوره پر رنگتر
شده و تعميق يافته است بحثهای مربوط به بهداشت و درمان و حتي توجه به
بيماران مبتلي به بيماریهای خاص است که با مالحظة اين اسناد حق درمان برای
کلية ايرانيان حقي مسلم و شناخته شده است (برنامه های توسعة اول تا پنجم).

براساس ماده  34قانون توسعة اول با هدف گسترش سالمت همگاني شورايي
با نام شورايعالي سالمت تاسيس ميشود و براساس ماده  23همين قانون مقرر

محمد روشن

حمايتهای مالي را برای تمام افراد کشور تأمين کند (وکيل .)103 ،1031 ،اصل
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مخاطرات تهديد کنندة سالمتي را تهيه و به مجلس شورای اسالمي تقديم کند و در
مواد بعدی تا ماده  94موارد متعددی را به عنوان تأمين سالمت و بهداشت آحاد
جامعه احصاء و دولت مكلف به اجرای آن ميشود و بهطور مشخص در ماده 91
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلّف به درمان فوری و بدون قيد و
شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي ميشود.
اين مهم در برنامه تقديمي وزرا برای اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسالمي در
هر دوره به خوبي مشهود و کمابيش چندين محور را در برنامههای وزرای بهداشت و
درمان؛ در کشاکش حق و تكلیف

درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي را به خود اختصاص ميدهند.
بند پنجم :حق درمان در نظام تأمین اجتماعی
نظام تأمين اجتماعي در ايران به موجب قوانين مربوطه از سال  1024ايجاد و در
سالهای  1023و  1069ترميم و تكميل شد ،اکنون با توجه به انتقال تعهدات
قراردادی به تعهدات تكليفي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در قبال تامين
هزينههای درمان به شكل مناسبي اين حق هم به رسميت شناخته شده است و هم
به نحو بهتری در سياستهای اجرايي عملياتي شده و ميشود.
براساس فصل پنجم از قانون تأمين اجتماعي (مصوب  1024و اصالحيههای بعدی

آن) بيمهشدگان و خانوادههای آنان مشمول اين مقررات بودند ولي در حال حاضر
با توجه به تصويب قوانين توسعهای که در مطالب پيشين آمده است نظام تأمين
اجتماعي از مسؤوليتهای بيشتری برخوردار شده است .شايان توجه است
نظريههای اخير در مورد دولت پاسخگو و رسيدن به دولت رفاه نيز در حال حاضر
مروج توسعه و تعميق تأمين اجتماعي نه به افراد عضو صندوق بيمههای تأمين
اجتماعي که به يكايک آحاد کشور است و به نظر ميرسد توصيههای ائمة
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برخورد ايشان با کارگزاران حكومتي که در مورد غير مسلمانان از خود سلب
مسؤوليت مينمودند نشان از وجوب اهتمام به امور مسلمين بدون استثنا داشته و
دارد و بديهي است که انسان در بيماری و حوادث انتظار بيشتری به ياری از سوی
همنوعان به نحو اعم و از حكومت به عنوان مسؤول تأمين مردم را دارد.
بند ششم :حق درمان در قوانین عادی
براساس مواد  29و  63قانون مجازات اسالمي ،سلب مسؤوليت از پزشكان ،مكمل اين
حق اساسي انساني است و از سوی ديگر مواد  1و  4آييننامة اجرايي قانون مجازات
خودداری از کمک به مصدومين ،مطلعين و مراکز درماني در قبال مصدوم
براساس مادة  2قانون طرز جلوگيری از بيماریهای آميزشي و واگيردار و
اصالحات بعدی ،در مواردی که بيماری مسری باشد مرکز درماني ميتواند بيمار
را الزام به درمان نمايد و در صورت حجر ،سرپرست وی براساس مادة  6قانون
مزبور مكلّف به درمان وی بوده و در صورت مسامحه و يا استنكاف بايستي به
جزای مقرر در قانون برسد.
از سال  1024اين قبيل ترک فعل ،جرمانگاری شده و در قوانين بعدی مستمراً
تا سال  1064همين شيوه دنبال شده است و با تصويب آييننامه اجرايي مصوب
هيأت وزيران ،مراکز درماني و اشخاص حقيقي که به نحوی از انحاء از وجود
مصدوم مطلع شدهاند و کساني که به اقتضای حرفه خود ميتوانستهاند کمک
مؤثری بنمايند در صورت مسامحه و يا استنكاف ،حسب مورد مسؤول شناخته شدهاند.

محمد روشن

مسؤوليت دارند.
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معصومين (ع) به ويژه اوامر حضرت علي (ع) در ايام کوتاه زمامداری وی و
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درمان به عنوان حقي در ذيل حق حيات شناسايي و دولت ،جامعه و متخصصين
درمان در قبال آن مسؤول شناخته ميشوند تا جايي که در صورت مسامحه و يا
استنكاف مرتكب يا مرتكبين مجازات ميشوند.

درمان؛ در کشاکش حق و تكلیف
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نتیجه
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فهرست منابع
قرآن مجيد.
اعالمية اسالمي حقوق بشر.
اعالمية جهاني حقوق بشر.
آييننامة اجرايي قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومين ،مطلعين و مراکز درماني.
بخاری ،محمد ابن اسماعيل .)1431( .صحيح بخاری .بيروت :دارالفكر.
بسامي ،مسعود .)1036( .اتانازی از ديدگاه اخالق و اديان ،فصلنامة اخالق پزشكي ،سال اول ،شمارة دوم.
حر عاملي ،محمد بن الحسن .)1093( .وسايل الشيعه .بيروت :دار احياء التراث العربي.
حسيني ،سيدمحمد و زهرا هاشمي و سيد محمدجواد مرتضوی .)1036( .بررسي ديدگاه اسالم و غرب در
زمينة قتل ترحمآميز .فصلنامة حقوق پزشكي ،سال اول ،شمارة دوم.
دباغ ،سروش .)1036( .بررسي اتانازی داوطلبانه غيرفعال از منظر اخالق ،فصلنامة اخالق پزشكي ،سال
اول ،شمارة اول.
سند چشمانداز جمهوری اسالمي ايران.
شاطبي ،ابواسحاق .)1410( .الموافقات .بيروت :المكتبه العصريه.
شاکری گلپايگاني ،طوبي .)1032( .سياست جنايي اسالمي .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي .چاپ .1
صدوق ،محمد بن علي بن الحسين .)1434( .من اليحضره الفقيه ،قم :جامعه مدرسين.
العالم ،يوسف حامد .)1994( .بيجا :الدار العالميه للكتاب االسالمي .چاپ .1
قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران.
قانون برنامة اول توسعة اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران.
قانون برنامة پنجم توسعة اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران.
قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران.
قانون برنامة دوم توسعة اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران.

محمد روشن

بيهقي ،احمد ابن حسين ابن علي( .بيتا) .السنن الكبری .بيروت :دارالفكر.
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پینوشتها

ناک خَ لیفَه ِفی إْلأ ْرضِ.
ک لِ ْل َملائِ َک ِه إن ّی َجا ِع ٌل ِفی إ ْلأ ْر ِ
ض خَ لِی َف ًه؛ دإود؛ إن ّا َج َع ْل َ
َ .1و إ ْذ َقا َل َر ُّب َ
 .2لَ َق ْد ك ََر ّمنا َب ِني إ َد َم.
قین.
َ .3ف َت َبا َر َ
ک إلل ُه إَ ْح َس َن إإلْخَ الِ َ
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قانون تأمين اجتماعي مصوب سال .1024
قانون تأمين اجتماعي مصوب سال .1023
قانون تأمين اجتماعي مصوب سال .1069
قانون طرز جلوگيری از بيماریهای آميزشي و واگيردار و اصالحات بعدی آن.
قانون مجازات اسالمي.
مكارم شيرازی ،ناصر و ديگران( .بيتا) .تفسير نمونه .تهران :دارالكتب االسالميه .چاپ اول.
ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي.
هاشمي ،سيدمحمد .)1033( .حقوق اساسي جمهوری اسالمي ايران .تهران :انتشارات بنياد حقوقي ميزان.
چاپ .9

درمان؛ در کشاکش حق و تكلیف

وکيل ،اميرساعد؛ عسكری پوريا .)1031 (.قانون اساسي در نظم حقوقي کنوني .تهران :انتشارات مجد.
چاپ .1

يادداشت شناسة مؤلف
محمد روشن :استاديار پژوهشكدة خانواده ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
نشاني الكترونيکm-roshan@sbu.ac.ir :
تاريخ دريافت مقاله1036/4/13 :
تاريخ پذيرش مقاله1036/6/14 :
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قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران.

