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of rulings (Jame al- ahkam) [23] The answers to the questions (Ajvabat al-estefta’at) [24] 
Collector of issues (Jame al-masa’el) [25] Documentary of Shia (Mostaned al-shi’a) [26] Civil 
rights [27] The compensated of tools (Mostadrak al-wasael) [28] Earnings of the days 
(Ava’ed al-’ayyam) [29] Sales Professions (Makaseb al- bay’) [30] The rules of jurisprudence 
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nemooneh) [33] The light commentary (Tafsir-e noor)

Aims One of important and considerable topics in medical jurisprudence, the amount of money 
is that the physician receives for his or her medical treatment; But an important issue when 
is that the physician or other medical staff misuses does misuse from the patient and forbids 
that he/she selects in a manner freely and consciously and become the relationship between 
the physician and the patient to the amoral and emergency relationship; The unpleasant and 
ominous phenomenon that is seen today in the name of stealthy; Therefore, in order to protect 
the rights of the patient, This article seeks to answer the question of what are the consequences 
and legal effects of the unofficial payment, and what are the remedies and solutions to combat 
this problem in the just Islamic system?
Methods In this study, in order to answer the research questions, it were described and analyzed 
based on the jurisprudents of Imamiya jurisprudence and internal rules and regulations.
Findings Individuals dominate their property; so according to the narrative of ‘it is not 
permissible for a Muslim to have money except for oneself’, domination and capture of the 
person’s property without their satisfaction is forbidden. 
Conclusion The challenging phenomenon of receive informal payment with any motivation 
will be accompanied by the spread of injustice and disorder in human society that is not in 
accordance with the Justice-centered system of Islam. Therefore, the right of claim for material 
and spiritual damages for patient or the patient’s parents will be provided as rule of ‘any money 
has void’. In the light of measures such as loyalty to covenant, promotion of economic culture 
and ethics, awareness of citizenship rights, it is possible to direct the health system on the path 
of correct growth and training.
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  چکيده
 كه است پولی پزشکی، فقه عرصه در تحلیل و تامل قابل مباحث از يكی: اهداف
 موجب به مواردی در که كندمی دريافت بیمار از درمان و معالجه بابت پزشك
 آن، از ترمهم و شود تلقی نامشروع تواندمی واجبات" بر اجرت اخذ "حرمت قاعده
 خابانت و شده واقع سوءاستفاده و گراییانتفاع مورد مساله این که است زمانی
 یهزینه اخذ عنوان با امروزه که ایپدیده کند؛ سلب بیمار از را آگاهانه و آزادانه
 منظوربه رو این از. شودمی گزارش و مشاهده وفوربه) زیرمیزی( تعرفه بر مازاد

 امدهاپی که است پرسش این به پاسخ پی در نوشتار این بیمار، حقوق از حمایت
 اب مبارزه کارهایهرا و تمهیدات و چیست تعرفه بر مازاد هزینه اخذ حقوقیِ  آثار و

   کدامند؟ اسالم عادالنه نظام در معضل این
 محتوی تحلیل و توصیف روش از استفاده با که مطالعه این در :هاروش و مواد
 و امامیه فقیهان دیدگاه ،)ع(معصومین روایات کریم، قرآن آیات از شد، انجام
  .شد استفاده پژوهش هایپرسش به پاسخ در داخلی مقررات و موازین
 تروای به استناد با پس دارند؛ سلطه خویش اموال بر اشخاص که آنجا از :هایافته
 بر نفس طیب فاقد تصرِف  و تسلط نفسه"، طیب عن اال مسلم امرئ مال "الیحل
  . است حرام غیر مال
 که انگیزه هر با تعرفه، بر مازاد هزینه اخذ چالشیِ  و پرتنش پدیده :گیرینتیجه
 دبو خواهد همراه بشری جامعه در نظمیبی و عدالتیبی گسترش با شود، انجام
 مطالبه حق رو، این از نیست؛ همسو اسالم محورعدالت نظام با نتیجه در که

 باطل" به مال "اکل عنوان با وی اولیای یا بیمار برای معنوی و مادی خسارت
 قاخال و فرهنگ ارتقای عهد، به وفای نظیرِ  تمهیداتی پرتو در که شودمی فراهم

 سیرم در را سالمت نظامِ  توانمی شهروندی، حقوق به نسبت آشنایی و اقتصادی
  .نمود هدایت صحیح پرورش و رشد
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  مقدمه
تر از پیش بر گستره حقوق یکی از مباحث مهمی که امروزه مهم

بیمار سایه افکنده است، رعایت اصل عدالت در ارتباط پزشک با بیمار 
ی آزاد و آگاه به پزشک مورد ااست؛ چرا که از یک سو، بیمار با اراده

ترین ابعاد وجودی او، یعنی سالمت دهد که با مهمنظرش اجازه می
اط، دنبال این ارتباش در ارتباط باشد و از دیگر سو، بهیجسمی و روان

ان ای که در این میشود؛ به گونهحقوق و تکالیف طرفین ترسیم می
الزحمه در قرارداد درمان عنوان حقبیمار ناگزیر به پرداخت مبلغی به

  کردن بیماری و کسب سالمت خویش است. برای برطرف
است رابطه مالی میان بیمار و پزشک اما متاسفانه آنچه باعث نگرانی 

یا دیگر کارکنان جامعه پزشکی است که برخی اوقات در معرض 

تنها انتخاب آزادانه و گیرد؛ لیکن نهآسیب و سوء استفاده قرار می
نماید، بلکه آن را در مسیر اضطرار و حتی آگاهانه را از بیمار سلب می

 دهدشده، سوق میمعین هایاكراه در پرداخت مبلغی مازاد بر تعرفه
نام ای ناخوشایند و معضلی بهرویه پدیدهکه منجر به رشد بی

شك از مصادیق فساد در پرداخت غیررسمی یا زیرمیزی شده كه بی
  نظام سالمت است.

های شهر کرمان، ای در یكی از بیمارستاناز این رو، طی مطالعه
د پرداخت شدگان اطالعات کافی در مور مصاحبه %۷۰نزدیک به 

غیررسمی یا پول زیرمیزی داشتند. از دیدگاه این افراد، اگر بیمار با 
ه ای برضایت خویش و بدون درخواست قبلی پزشک، پول یا هدیه

پزشک تقدیم کند، مورد قبول است و در عوض، مطالبه پول از سوی 
ویژه قبل از ارایه خدمت از دید عموم آنان غیرقابل قبول پزشک، به

صالح رسیدگی به شکایات مردم در مردم از مراجع ذی %۸۷بود. 
آنان به  %۱۸/۷خصوص پول زیرمیزی اطالعی نداشتند و فقط 

  .[1]اثربخشی شکایات امیدوار بودند
رایی های اجنامهساله ششم توسعه و آیینبراساس قانون برنامه پنج

گونه  قرارداد و هر عقد، ۷۰آن، با استناد به بند "ت" و "ث" ماده 
شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین

یمه های بو درمانی مشمول بسته بیمه پایه سالمت توسط شرکت
های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تجاری و صندوق

کلیه پزشکان و 	اعالم شده است. افزون بر آن،هر عنوان ممنوع 
دهنده خدمت، دارو و کاالهای ز ارایهپیراپزشکان، موسسات و مراک

سالمت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، 
های مصوب دولت از خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه

های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشیطخ
گونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت،  تبعیت نمایند. دریافت هر

دهنده شخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارایهتوسط ا
خدمت، دارو و کاالهای سالمت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی 

  است.مربوطه 
های اما از آنجا که زیرمیزی (پرداخت غیررسمی و نامتعارف) با انگیزه

ر و تکنندگان (دریافت خدمات باکیفیتمختلفی از سوی پرداخت
ن بودکنندگان (پایینهایی از سوی دریافتانهغیره)، و نیز با به
های ساختاری و ها و غیره)، همچنین ضعفدستمزدها و تعرفه

گیرد و در نتیجه با عواقب نظارتی نظام سالمت صورت می
نظمی در جامعه همراه عدالتی و بیناپذیر و نیز گسترش بیجبران
مایان خوبی نبهحاضر اهمیت پژوهش  و ضرورت سانبدین ،است
از ُبعد فقهی یا اخالقی و اندکی  تحقیقات متعددی البته .شودمی

 سامان یافتهاجرت پزشک و پدیده زیرمیزی در خصوص  حقوقی
 پژوهش نشان از آن دارد که پرداختن به پیشینه خأل اما، 2]‐[5است

حمایت از حقوق بیمار در خصوص هر گونه پرداخت هزینه  موضوع
ویژه ضمان ناشی از آن، به شکل غیررسمی و مازاد بر تعرفه، به

مطلوبی تبیین نشده و تنها به حکم زیرمیزی بسنده شده است و 
تری منظور آشنایی بیمار با حقوق خویش واکاوی افزونتردید بهبی

  .طلبدرا در این زمینه می
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صورت یک مطالعه پژوهشی و با روش به نوشتار پیش روین بنابرا
رت صوتوصیف و تحلیل محتوای کیفی بوده که اطالعات الزم به

آوری و به شیوه واكاوی و تحلیل منابع و نظریات اسنادی جمع
معتبر فقهی، حقوقی و اخالقی انجام پذیرفته است و در پی پاسخ 

 های دینی، دیدگاه فقیهانهبه این پرسش است که با استناد به آموز 
امامیه و موازین و مقررات داخلی، پیامدها و آثار حقوقِی پدیده اخذ 

کارهای مبارزه با این ههزینه مازاد بر تعرفه چیست و تمهیدات و را
  محور اسالم کدامند؟ معضل در نظام عدالت

 اشخاص بر اموال این نوشتار معطوف به بازپژوهی این مهم است که
مسلط هستند؛ لیکن تسلط و تصرف بر مال غیر تنها با وجود  خویش

پذیر است و در غیر این صورت به لحاظ شرعی طیب نفس امکان
بنابراین دریافت هر گونه وجه غیرقانونی از بیمار، حتی  حرام است؛

با رضایت وی نامشروع است و در برخی موارد از مصادیق رشوه 
عنوان "اکل مال به باطل و  شود، اما در مجموع تحتمحسوب می

دریافت مال نامشروع" بوده؛ لیکن پزشک یا دیگر فعاالن امر پزشکی 
در مقابِل بیمار یا اولیای او ضامن هستند، ضمن آن که گستره 

تنها نسبت به عین مال، بلکه به منافع مستوفات و حقوق بیمار نه
عهد  فای بهیابد؛ از این رو، در پرتو وغیرمستوفات آن نیز تسری می

و ارتقای فرهنگ و اخالق اقتصادی و آشنایی تدریجی به حقوق 
توان نظاِم سالمت را در مسیر رشد و پرورش صحیح شهروندی می
  هدایت نمود.

 یابد؛ ابتداسان، چارچوب بحث در ذیل چهار قالب استقرار میبدین
عنوان سنگ به معرفی و تبیین اجمالی اجرت در امور پزشکی به

یده شود. سپس پدرابطه مالی میان پزشک و بیمار پرداخته میبنای 
نوظهور و رو به پیشرفت اخذ هزینه مازاد بر تعرفه (زیرمیزی) و نیز 

منظور گاه بهشود؛ آندالیل و پیامدها و آثار حقوقی آن تحلیل می
کارهایی کارآمد و جلوگیری و مقابله با این معضل، تمهیدات و راه

  شود.های اسالمی ارایه میآموزهمنسجم، بر پایه 
  

  حکمی اخذ اجرت در امور پزشکی گستره
های اسالمی مورد توصیه موکد قرار گرفته، یکی از اصولی که در آموزه

لزوم حفظ حیات و مراقبت از سالمتی انسان است که امری واجب 
ای که انگاری و غفلت از آن نهی شده است؛ به گونهبوده و سهل
فرماید: "َو الُتْلُقوا ِبَأیِدیُكْم می ۱۹۵وره مبارکه بقره آیه خداوند در س

ْهُلَكة؛ خود را با دست خود به هالکت میفکنید". از این رو، به  ِإلَى التَّ
تبعیت از آیه شریفه، درمان بیمار نیز از جمله مشاغلی است که با 

شود؛ لیکن با هدف محافظت از انسان، حکم وجوب بر آن حمل می
تواند واجب عینی یا کفایی باشد. در به شرایط مختلف میتوجه 

واقع برخی موارد نجات جان بیمار منحصر به درمان توسط پزشک 
خاصی است یا پزشک دیگری در زمینه بیماری او وجود ندارد. 
بنابراین انجام عملیات پزشکی بر پزشک، واجب عینی است. در حالی 

رت عام بر همه پزشکان واجب صوکه برخی موارد نجات جان بیمار به
است و اگر یک نفر این مسئولیت را به انجام برساند از عهده دیگران 

. البته شایان [6]شود؛ یعنی این مهم واجب کفایی استساقط می

ذکر است که مواردی نیز سالب حکم وجوب هستند، نظیرِ زمانی که 
ود خبیمار تمایل به عمل زیبایی نسبت به عضوی از اعضای بدن 

  دارد.
الزحمه بوده و در اما از آنجا که بعضی اعمال مستلزم دریافت حق
شود، فقیهان در عین حال حکم وجوب نیز بر آنها حمل می

الزحمه نسبت به این دسته با استناد به قاعده مشهور گرفتن حقتعلق
و معروف فقهی "حرمت اخذ بر واجبات؛ یعنی هر آن چیزى كه 

است، اكتساب به آن نیز حرام است" دیدگاه فعلش بر مكلف واجب 
ای که جمع زیادی معتقدند گرفتن اند؛ به گونهمتفاوتی ارایه داده

 المسایل" واجرت بر واجبات مطلقًا جایز نیست. حتی مولف "ریاض
المقاصد" بر عدم جواز گرفتن اجرت بر واجبات ادعای نیز "جامع
باورند که در برابر انجام  ای بر ایناند. در مقابل عدهاجماع کرده

واجبات، گرفتن اجرت مطلقًا جایز است. برخی دیگر نیز بین واجب 
تعبدی (با قصد قربت) و توصلی (بدون قصد قربت) یا بین واجب 

ر اند. در مقابل، دیگر فقیهان بشده کفایی و عینی قایل به تفصیل
و  تاین باورند که در واجب کفایی توصلی، گرفتن اجرت جایز اس

  . [6]در غیر آن جایز نیست
هایی نظیرِ طبابت که قوام شود که حرفهسان اشکال مطرح میبدین

نظام جامعه به آنها وابسته است، واجب کفایی هستند، چون اقامه 
ها هنگامی که منحصرًا نظام جامعه واجب است، بلکه بعضی حرفه

که ا این بدر توان یک نفر باشد، بر برخی مکلفین واجب عینی است؛ 
 آیدجواز اخذ اجرت بر آنها جای بحث و شبهه ندارد؛ همچنین الزم می

که اخذ اجرت بر طبیب در مقابل طبابت حرام باشد؛ چرا که بر او 
  واجب کفایی یا عینی است.
اند که بر پایه شهرت ای از فقیهان اظهار كردهدر مقام حل اشکال، عده

واجبات نظامیه (واجباتی که گرفتن اجرت بر  (ع)معصومین و سیره
ها به آنها بستگی دارد و اگر چنین برپایی و نظام شهرها و انسان

اموری که حفظ نظام متوقف بر آنهاست، واجب نباشند، اختالل در 
افتد) جایز است. در واقع ها و اخالل در نظام اتفاق میزندگی انسان

اند و مانعی لیتمام واجبات نظامیه، جز در موارد شاذ و نادر، توص
از اخذ اجرت در برابر آنها نیست. افزون بر آن، بنای عرف متشرعه 
نیز بر اخذ اجرت و پرداخت آن در مقابل انجام عمل پزشکی و درمان 
است، البته نه در حضور پزشک، بلکه با حضور او اجرت بیشتر خواهد 

  . 6]‐[8شد
  

  تحلیل ماهیت پدیده اخذ هزینه مازاد بر تعرفه
گونه كه برابری در مقابل قانون و رعایت حقوق یكدیگر در پرتو  همان

یابد، نقطه مقابل آن، یعنی حق دیگری عدالت اجتماعی تحقق می
دادن یا حق دیگری را گرفتن و به را گرفتن و به خود اختصاص

گرفتن از عدالت شدن، فاصلهدیگری دادن و نیز تبعیض قایل
یری شود. امروزه یکی از مصادیق اجتماعی است که باید از آن جلوگ

نقض عدالت اجتماعی، پدیده اخذ هزینه مازاد بر تعرفه است که 
عنوان مسایل مهم و پرتنش در رابطه مالی پزشکان یا دیگر فعاالن به

یی هاحیطه پزشکی و پیراپزشکی با بیماران مطرح است و با نام
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از آن یاد  های غیررسمی یا نامتعارف و زیرمیزی نیزنظیر پرداخت
نده کنشود. در واقع هر گونه پرداخت به اشخاص یا موسسات ارایهمی

های رسمی خدمت در قالب پول نقد یا هدیه خارج از مجاری پرداخت
یا پرداخت بابت خرید دارو و تجهیزات پزشکی توسط بیماران یا 
اعضای خانواده آنها که تهیه آن بر عهده سیستم مراقبت سالمت 

کننده خدمت باشد. البته شایان توجه است که حد ارایهدولتی و وا
خرید داوطلبانه دارو و تجهیزات از بخش خصوصی در زمره 

  .[9]گیردهای غیررسمی قرار نمیپرداخت
های خصوصی به پزشکان، از این رو، باید اذعان داشت كه پرداخت

پرستاران و دیگر کارکنان بهداشتی، اساسًا یک بازار غیررسمی و 
 هایهای بهداشتی است که در داخل شبکهنامتعارف برای مراقبت

ها نیز این هزینه	گیرد.درمانی عمومی صورت می -خدمات بهداشتی
گزاری و ممیزی مشی سیاستهای مالی، خطخارج از کنترل

و پیامدهای نامناسبی  [9]های مراقبت از سالمت کشور استسیستم
  .را هم در پی دارد

شود که برخی با زیرمیزی در زمره مبالغی محسوب میافزون بر آن، 
خواهی و سوء استفاده از جایگاه حساس خویش و در عین زیاده

کنند و معموًال حال خارج از چارچوب قانونی، از بیماران مطالبه می
های صورت پنهانی و بدون دریافت رسید و خارج از دریافتبه

. نکته شایان توجه این شودهای مصوب انجام میمتعارف و هزینه
بودن آن به مرور زمان کمرنگ شده و در که متاسفانه قبح و پنهانی

شود و به وضوح مشاهده میزمان حاضر بدون هیچ ابایی به
افتد. معمول بیماران هدفشان این است های مختلفی اتفاق میبهانه

منظور جلوانداختن نوبت، دریافت خدمات که پرداخت غیررسمی را به
شتر تر به خدمات، مراقبت بیبهتر و با کیفیت باالتر، دسترسی راحت

مین منظور تضو ایجاد رابطه با پزشکان یا کارکنان دیگر سالمت به
موقع کارکنان در صورت نیاز به خدمات در آینده انجام دهند. پاسخ به

دهنده سالمت و حقوق های ارایهاز دیگر سو، بودجه پایین سازمان
گاه بخشد، آنن نیز زمینه تحقق این معضل را تسهیل میکم کارکنا

های سالمت آوری بودجه اضافی برای سازمانعنوان یک ابزار جمعبه
از این رو، هرچند در  .[10]طور خاص استطور عام و پزشکان بهبه

ایران اطالعات دقیقی در مورد پرداخت زیرمیزی وجود ندارد و مطالعه 
نبودن رت نپذیرفته است، اما واقعیکاملی در این زمینه صو

ها، زمینه اعمال های ناکافی بیمههای پزشکی و پرداختتعرفه
  .[2]ها فراهم نموده استسلیقه پزشکان را برای افزایش تعرفه
تواند تاثیرات منفی متعددی گفتنی است پرداخت زیرمیزی می

ترسی دسای که باعث کاهش عدالت در دنبال داشته باشد؛ به گونهبه
به خدمات، کاهش استفاده از خدمات سالمت، حس ناامیدی در 

درآمد نسبت به تقاضای خدمات بهداشتی، کاهش انگیزه در افراد کم
 هایهزینه برابر در باکیفیت خدمات ارایه برای خدمت دهندگانارایه

 که بهداشت کارکنان در نفساعتمادبه دادنازدست قانونی،

 رد فساد ایجاد هستند، شاهد دیگران به را زیرمیزی پول هایپرداخت
 ایهار  و مالی ناسالم روابط ایجاد و کاریمخفی دنبالبه سالمت بخش

  .11]‐[13است بیماری هایهزینه مورد در نادرست اطالعات و تصویر

منظور رفع و ممانعت از تداوم آن و گسترش فساد از این رو، به
شود که در پرسش مطرح می اخالقی میان جامعه پزشکی، این

بینش فقهی و حقوقی، پدیده مزبور چه عنوانی دارد و از چه قلمرو 
  مصداقی برخوردار است؟ 

های شریعت اسالمی ارایه شده و احکام باره در آموزهآنچه در این 
سازی ارتباط مالی میان روشنی تبیین شده است، سالمآن به

سوره مبارکه بقره  ۱۸۸آیه توان به اشخاص است. در این میان می
ُكلُوا َأْموالَُكْم َبیَنُكْم اشاره نمود، آنجا که خداوند می فرماید: "َو التأ

ِباْلباِطل؛ اموال یكدیگر را در میان خود به باطل و ناحق نخورید". در 
واقع معیار تصرف و داراشدن در اسالم، تصرفی است که حالل و 

داراشدن خارج از این محدوده مباح شناخته شده باشد و تصرفات و 
را باطل معرفی نموده است که با الهام از آیه شریفه، در فقه اسالم 

شود. حال واژه ای با عنوان "اکل مال به باطل" استنباط میقاعده
  .[14]شناسی به معنی خوردن غذا است"اکل" از حیث لغت

آن است  در واقع مراد از "اكل"، گرفتن اموال مردم یا مطلق تصرف در
شود، براى این ای مجازی، خوردن مال مردم نامیده مىكه به گونه

كه آدمى از نخستین روز پیدایشش، اولین حاجتى كه احساس 
شود، تغذیه است. پس كند و اولین عملى كه بدان مشغول مىمى

كند، همان خوردن است و نخستین تصرفی كه در مال احساس مى
ویژه در مورد اموال، گرفتن و به همین جهت هر قسم تصرف وبه 

  .[15]خوردن مال را در بر دارد
واژه "اموال" جمع "مال" است و به معنى هر چیزى بوده كه مورد 

ها قرار بگیرد و بخواهند مالک آن شوند. در واقع به رغبت انسان
لحاظ رغبت یا احتیاج، بتوان آن را مورد داد و ستد قرار داد. گویا 

در "میل" گرفته شده، چون مال، چیزى است كه دل این واژه از مص
	.[15]آدمى به سوى آن متمایل است

رود؛ یعنی امرى افزون بر آن، واژه "باطل" در مقابل "حق" به کار می
كه به نحوى ثبوت داشته باشد. پس باطل چیزى است كه ثبوت 

كه حكم نخوردن مال به باطل، مقید به قید (بینكم)  ندارد و علت این
شده است، بر این مهم داللت دارد که مجموعه اموال دنیا متعلق به 
مجموعه مردم دنیا است، منتها خداوند باری تعالى از راه وضع 
قوانین عادالنه، اموال را میان افراد تقسیم كرده تا مالكیت آنان به 

هاى فساد قطع گردد که در واقع حق تعدیل شود و در نتیجه ریشه
آن قوانین هر چه باشد، باطل است. همچنین  تصرفات بیرون از

) گردد (اموالتاننمودن اموال به ضمیرى كه به مردم برمىدلیل اضافه
براى این بوده است كه اصل مالكیت را كه جامعه انسانى بر آن 

  .[15]مستقر شده، امضا كرده و محترم شمرده باشد
یم نوع تقسالبته شایان ذکر است که از دیدگاه فقهی، باطل به دو 

شود؛ باطل شرعی، یعنی تمامی آنچه در شرع مقدس، نامشروع، می
حرام و به بطالن آن تصریح شده است و باطل عرفی، یعنی هر آنچه 
عرف و خردمندان آن را ناپسند و قبیح بدانند. لیکن برخی فقیهان 
معتقدند که آیه حرمت "اکل مال به باطل" بیانگر باطل شرعی است، 

فی. پس هر آنچه در شرع و به موجب آیات و روایات نه باطل عر 
. لیکن واژه "باطل" [16]بدان تصریح شده، مشمول قاعده مزبور است
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شود؛ اعّم از بر هر چیزى كه شارع آن را مباح ندانسته، اطالق می
غصب، سرقت، خیانت، عقود فاسده نظیرِ عقود مشتمل بر ربا یا بر 

ى كه توسط عقد، باطل نشده باشد؛ بودن آنها و هر چیز فساد و باطل
. این در حالی است که [17]خوارمانند قمار، اجر و مزد زناكار و شراب

برخی دیگر فقیهان معتقدند که اگر مراد از باطل تنها باطل شرعی 
(واقعی) باشد، حرمت "اکل مال به باطل" تنها به چند مورد که در 

بسیاری از موارد را  شود؛ در نتیجهشرع بیان شده است، محدود می
گیرد؛ در صورتی که "باطل" دارای معنی و مفهوم عام و دربرنمی

شود؛ پس در وسیعی است که تنها به مصادیقی خاص محدود نمی
جایی که مورد بطالن یا عدم بطالن امری از شرع مقدس نص یا 
مصادیقی نباشد، برای تشخیص و فهم "باطل" به عرف مراجعه 

  .[18]شودمی
توان اذعان داشت که "باطل"، یعنی هر آنچه به ناحق ین رو میاز ا

مصادیق آن ابتدا به  اساس باشد و در تشخیصو بدون جهت و بی
ای شود و چنانچه با مسایل جدید و مستحدثهباطل شرعی رجوع می

برخورد نمودیم، مالحظه و تطبیق مصادیق ناحق و باطل بر مبنای 
هر تصرفی یا داراشدنی که مطابق با  شود. بنابراینعرف فراهم می

شرع نباشد یا خالف عمل در عرف بود، باطل و غیرقانونی است. از 
هر گونه تجاوز، تقلب، این رو، قاعده حرمت "اکل مال به باطل"، 

نامشخص  و حدود آن كامالً  ارکانكه  ایه، معاملرباخواریغش، 
ی در آن یباشد، خرید و فروش اجناسی كه فایده منطقی و عقال

 خواهی وو هر گونه زیاده ل فساد و گناهینباشد، خرید و فروش وسا
 تملکی که خارج از چارچوب داد و ستد متداول و رضایتمندانه باشد

  گیرد.را در بر می
به هر روی، استناد فقیهان به قاعده "اکل مال به باطل" موارد 

مال دیگری گیرد که یکی از این موارد، خوردن مختلفی را در بر می
  .[19]باشدبدون مجوز است که باطل و حرام می

سان از اصول بنیادین شریعت اسالم این است که رزق و روزی بدین
از راه کسب حالل حاصل شود؛ امری که وجوب آن بر همه مسلمانان 

َها فرماید: "می ۱۶۸ثابت است. خداوند در سوره مبارکه بقره آیه  یا َأیُّ
اُس ُکُلوا مِ  ْیطاِن النَّ ِبُعوا ُخُطواِت الشَّ بًا َو الَتتَّ ا ِفی اْألَْرِض َحالالً َطیِّ مَّ

ُه لَُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن؛ ای مردم، از آنچه در زمین حالل و پاک است  ِإنَّ
چون او دشمن آشکار شما  ،بخورید و از راه شیطان پیروی نکنید

به حال  اند: "خوشاباره فرمودهنیز در این (ص) ". حضرت رسولاست
به دست آورد و  -کاریبدون گناه و خالف -کسی از مومنین که مالی

صرف کند و با آن مال نیاز  -کاریبه دور از گناه و خالف -در راهی
 (ع)صادق. افزون بر آن، امام[20]نیازمندان را نیز برطرف سازد"

فرمایند: "روزی پاک و پاکیزه همان است که از راه حالل به دست می
   .[21]"آوری

تنها واژه "اکل" شامل تمامی تصرفات توان گفت که نهبه هر روی می
شود، بلکه واژه "مال" مفهوم وسیع و مالکانه و انتفاعات می

ود. شای دارد که شامل تمامی اعیان، منافع و حقوق مالی میگسترده
همچنین واژه "باطل" هر آنچه اعم از مال یا فعالیتی که بنا بر نظر 

ی، فروشاساس و به ناحق باشد (اعم از ربا، رشوه، کمعرف بی شرع و

احتکار و داراشدن بالجهت) را نیز دربردارد. از این رو، هر گونه 
صورت ناحق و نامشروع باشد، در استفاده و تصرف در اموالی که به

گیرد و تنها موضوعات شرعی را در بر ندارد، قلمرو "اکل باطل" قرار می
مول و گستردگی بوده است و تمامی درآمدها و بلکه دارای ش

گیرد، خواه در حیطه باطل شرعی معامالت نامشروع و باطل را دربرمی
  یا عرفی قرار بگیرد. 

از این رو، در رابطه بیمار با پزشک یا دیگر کارکنان جامعه پزشکی، 
هایی نظیر حق معاینه (ویزیت)، بستری، جراحی و دارو، اگر هزینه

های اعالمی باشد، های بیمه و فراتر از تعرفهعهد شرکتخارج از ت
محل ایراد است. همچنین است مبالغی که با نام هدیه یا شیرینی 

در  شود وو به بیان بهتر در لسان عرف به نام "زیرمیزی" پرداخت می
دهی دیرهنگام پزشک مواجه واقع بیمار هنگامی که با نوبت

اصی او را تحت درمان قرار دهد یا شود، یا نیاز دارد که پزشک خمی
شود، مجبور به پرداخت ها مواجه میبا کمبود دارویی در داروخانه

این مبالغ غیرقانونی و نامتعارف برای خروج از شرایط اضطراری 
شود. بنابراین اگر پزشکی از چنین شرایط اضطرارگونه به نفع خود می

 توان اذعاننماید، میاستفاده کند و بیمار را به قطع درمان تهدید 
داشت که بیمار در پرداخت این مبالغ دچار اکراه شده است. حتی 

شود که برخی پزشکان، درمان تضمینی را به وفور مالحظه میبه
گذارد کنند، با این توجیه که دقت و وقت بیشتری میبیمار القا می
ر تنها ددهد و غیره، هر چند این توجیه نهتری انجام مییا کار اضافه

مشاغل پزشکی، بلکه در دیگر مشاغل نیز نتیجه قطعی و صددرصدی 
  دنبال نخواهد داشت. به

تواند از موارد "اکل مال به باطل" باشد؛ یعنی بنابراین زیرمیزی می
مالی که از راه حرام و بدون رضایت باطنی شخص و بدون استحقاق 

موارد زیرمیزی به  شود. البته در این گونهواقعی از افراد گرفته می
ود، شنام "رشوه" تعبیر میمهم اکل مال به باطل به یکی از مصادیق

ای که برای رسیدن به امر مباح و حالل یا رسیدن به حق البته رشوه
شود. از این رو، برخی فقیهان بر این باورند این نوع رشوه اعمال می

رنده یز و بر گیدهنده جاکه برای رسیدن به حق قانونی است، بر رشوه
اند که ای دیگر بر این عقیده. در حالی که عده[22	,7]آن حرام است

كننده به كارمندان پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه
ادارات كه مكلف به ارایه خدمات ادارى به مردم هستند و حتماً 
منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است كه از نظر شرعى حرام 

شود و توهم اضطرار، جوازی برای انجام این کار محسوب مى
  . [23]نیست

ه پندارند، در حالی کالبته برخی نیز رشوه را با هدیه در یک راستا می
رنده گیهدیه خیرخواهانه و به قصد قربت یا به قصد دوستی با هدیه

رود، در صورتی که رشوه بذل چیزی است که به قصد جلب کار میبه
که به نفع دهنده حکم  منظور اینکردن گیرنده، بهمتمایل توجه و

  .[24]شودکند یا او را بر ظلم و معصیت یاری نماید، استعمال می
صورت عام سوره مبارکه بقره که به ۱۸۸گفتنی است به موازات آیه 

و مطلق به یکی از مصادیق "اکل مال به باطل" یعنی رشوه اشاره 
ضمن نهی از خوردن اموال  ۲۹آیه مبارکه  نموده است، در سوره نساء
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فرماید: "ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتجاَرًة َعْن َتراٍض"؛ یعنی در به باطل، خداوند می
ت ای معرفی فرموده اسدنباله آیه شریفه، استثنای بر باطل را معامله

که ناشى از رضایت طرفین باشد، البته رضایت به معنی اختیار یا 
گونه که نبی شود. همان ر مکَره یافت نمیطیب نفس است که د

 اشفرمودند: "براى مومن تصرف در مال برادر ایمانی (ص)مکرم اسالم
حالل نیست، مگر آن كه با طیب خاطر و رضاى باطن صاحب مال 

  .[21]باشد"
ه برد کای به سر میاما در برخی موارد انسان در شرایط اضطرارگونه

عمل مضطر در حالت اضطرار حمل بر  با استناد به دیدگاه فقیهان
جواز شناخته شده است و در واقع از شمول ادله اکراه خارج 

  .[25]است
البته به استناد حدیث "رفع"، توبیخ و سرزنشی متوجه مضطر و مکَره 

ه چیز برداشته از امت من نُ باره فرمودند: " در این (ص)نیست؛ پیامبر
ه آنچه را ک ،به آن اکراه شوندشده است: اشتباه، فراموشی، آنچه که 

. [21]و..." دادنش را ندارند، آنچه به آن مضطر شوندتوانایی انجام
و اراده 	اختیار	اضطرار موجب فسادلیکن تفاوت در این است که 

ین رو عمل حقوقی صادرشده از وی صحیح و و از ا شودمضطر نمی
توسط تهدید شخص دیگر  اراده و اختیارش هاما مکرَ  نافذ است؛

قانون مدنی مقرر شده  ۱۹۹سان در ماده بدین .شده استمحدود 
رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله است: 
اگر کسی در قانون مزبور،  ۲۰۶. در صورتی که به موجب ماده نیست

ه محسوب نشده و معامله مکرَ  ،نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند
. به هر روی، اگرچه بیماری علتی درونی اضطراری معتبر خواهد بود

عنوان و مربوط به شخص بیمار است؛ لیکن اگر از سوی سودجویان به
تواند از مصادیق اکراه تلقی عاملی برای تهدید وی استفاده شود، می

  ود.ش
  

  آثار و پیامدهای حقوقی اخذ هزینه مازاد بر تعرفه 
های های درمانی اعم از هزینهتعرفهدریافت هزینه مازاد بر له امس

ی هاهای جراحی، تعرفه، بستری، عمل)ویزیتحق معاینه (مربوط به 
 یکی ازغیره،  های آزمایشگاهی و، تعرفهدرمانی (رادیوتراپی)پرتو
در ایشان  بیماران یا همراه که همواره ترین مسایلی استشایع

ردن به نکبا آن درگیر هستند؛ یعنی عمل، سیستم دولتی و خصوصی
آنچه در رابطه پزشک یا دیگر فعاالن پزشکی و پیراپزشکی با بیمار 

د شوعنوان معضلی قلمداد میمورد تعهد واقع شده است؛ لیکن به
گونه بته در این که با مسئولیت حقوقی همراه خواهد بود که ال

راحتی حقوقشان تضییع مباحث، بیماران آگاهی الزم را نداشته و به
  شود.می

بار یا تصرف در مال یا بدن بدیهی است که هرگاه در اثر اقدام زیان
دیگری، خسارت و ضرری پدیدار شود، طبق قواعد عام ضمان (اتالف، 

زیان) قرار الضرر و ضمان ید)، جبران آن بر عهده مسئول (عامل 
شود، گیرد؛ لیکن اگر این الزامات بدون رابطه قراردادی حاصل می

گیرد؛ یعنی مسئولیت غیرقراردادى یا ضمان قهری شکل می
مسئولیت به انجام امرى یا جبران زیانى كه كسى در اثر عمل خود 

طریق سان، هرگاه شخص به به دیگرى وارد آورده است. بدین
كه علت مشروع موثرى موجود باشد، مالى را غیرقانونى و بدون آن 

به دست آورد، همان مصداق "اکل مال به باطل" است که از آن، گاه 
که مستلزم ایجاد ضمان است  [26]شودبه داراشدن غیرعادالنه یاد می

توان به یكى از قواعد مشهور فقهى، یعنی قاعده و در این رابطه می
د روایى قاعده، حدیثی مشهور "ضمان ید" اشاره شود. مدرك و مستن

فرمایند: "علی الید ما أخذت حّتی توّدی؛ است كه مى (ص)از رسول اكرم
. برخی [27]بر دست است آنچه را گرفته تا وقتى كه آن را ادا كند"

فقیهان بر این باورند که به موجب حدیث مزبور، وقتى انسان بر مال 
کند ن استیال پیدا مییابد یا به تعبیر دیگر بر آدیگران تصرف می
شود و چون عهده به امانی)، عهده وی مشغول می(بدون اذن و غیر

تواند در ذّمه قرار بگیرد؛ پس معنى ذّمه است و عین خارجى نمى
گیرد و بعد از وجود اعتبارى آن مورد نظر است كه در ذمه قرار مى

برآید. الذمه باید از عهده آن آن كه در ذمه قرار گرفت، فرد مشغول
حال در فرض وجود مال، الزم است پرداخت عین به شكل سالم به 
صاحبش برگردد و اگر تلف شود یا به هر جهتى برگرداندن عین 
ممكن نباشد، برآمدن از عهده و برائت ذمه با پرداخت مثل یا قیمت 

. [6]شود و باید مثل یا قیمت مال به صاحبش داده شودمحقق مى
برخی دیگر معتقدند تا زمانی که عین باقى  در مقابل تفسیر مزبور

است، كسى كه آن را گرفته، ضامن است و باید آن را به صاحبش 
رسد این حدیث شریف بر دو امر داللت . لیکن به نظر می[28]برگرداند

دارد؛ یکی وجوب رد فوری عین مال دیگری است و دوم حکم وضعی 
 ۳۱۱رو، در ماده  ضمان در صورت نقص یا تلف مال دیگری. از این

مال مغصوب را به صاحب  قانون مدنی مقرر شده که غاصب باید عین
باید مثل یا قیمت آن را  ،آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد

باید بدل آن را  ،علت دیگری رد عین ممکن نباشدبدهد و اگر به
  .بدهد

شود که آیا ضمان ید منحصر به در این مجال، پرسش مطرح می
مال است یا استیال بر مال غیر موجب ضمان متصرف نسبت  عین

شود، تا در نتیجه آن بتوان به منافع عین در زمان تصرف هم مى
افزون بر استرداد مبالغ زیرمیزی، منافع آن در مدت تصرف نامشروع 

  گیرنده را نیز مطالبه نمود. 
مشهور فقیهان امامیه در مورد منافع مستوفات (منافعى است كه 

شود) و مند مىخص پس از استیال بر مال دیگرى از آن بهرهش
الحصول كه شخص متصرف با استیالى غیرمستوفات (منافع ممكن

بردارى از آن را از مالك سلب كرده و خود هم خود بر مال، بهره
مند نشده است) خواه مغصوب و خواه غیرمغصوب، قایل به بهره

ه ضمان منافع، اعم از . مستند ایشان نسبت ب[29]ضمان هستند
الید) است؛ مستوفات و غیرمستوفات، عموم قاعده ضمان ید (على

شوند و در نتیجه عین، تحت زیرا منافع عموماً مال محسوب مى
 گیرند و بنابراین در عهده متصرفندسلطه و استیالى متصرف قرار مى

ه دو باید به صاحبش برگردانده شوند، خواه استیفا شده یا استیفا نش
باشند. از دیگر سو، "تفویت منافع" مستند به عمل شخص متصرف 
است؛ بنابراین از طریق استناد به قاعده اتالف یا تسبیب قابل مطالبه 
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خواهد بود. صدق اتالف در منافع مستوفات و تسبیب در منافع 
 غیرمستوفات، داراى وجاهت عرفى است؛ چرا كه "تفویت" عرفًا از

شود و بعید نیست كه نیازى به صدق  مصادیق اتالف محسوب
عناوین اتالف و تسبیب هم نباشد و عنوان تفویت خود عنوان 

  .[30]مستقلى براى موجبات ضمان به حساب آید
آورد، سان، زمانی که شخصی مالى را با عقد فاسد به دست مىبدین

هرچند غاصب نیست، اما ضامن و ید او ید ضمانى است؛ پس در 
. حال اگر این تصرف نامشروع از روى عمد و 7][حکم غاصب است

قصد باشد از مصادیق غصب و داراى مسئولیت کیفری است، در 
. [30]شودحالى كه تصرف غیرعمدى تنها مشمول مسئولیت مدنی می

دارد: "... اگر كسى چیزى به قانون مدنى مقرر می ۲۶۵لیکن ماده 
تواند آن را یكه مقروض آن چیز باشد، م دیگرى بدهد، بدون این

دارد: "اگر كسى نیز اشعار می ۳۰۱استرداد كند". افزون بر آن، ماده 
كه عمدًا یا اشتباهًا چیزى را كه مستحق نبوده است، دریافت كند، 

  ملزم است آن را به مالك تسلیم نماید". 
استیال  ،غصبقانون مزبور،  ۳۰۸این در حالی است که بنا بر ماده 

 اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز ؛ حالبر حق غیر به نحو عدوان است
قانون مدنى  ۳۰۳ت. از این رو، ماده هم در حکم غصب اس قانونی
دارد: "كسى كه مالى را به غیر حق دریافت كرده است، ضامن مقرر می

كه به عدم استحقاق خود عالم  عین و منافع آن است، اعم از این
جاهل". البته ناگفته نماند، در صورتى كه متصرف جاهل به باشد یا 

او داده  عدم استحقاق خود باشد و مالك با رضایت خود مال را به
  .[26]است، متصرف مسئول منافع غیرمستوفات نیست

صراحت از نظر مشهور فقیهان به ۳۲۰قانون مدنى ایران در ماده 
مطالبه دانسته است. امامیه پیروى كرده و منافع را مطلقًا قابل 

افزون بر آن، به انضمام حرمت حکم تکلیفی و نهی شارع نسبت به 
آن، حکم وضعی ضمان نسبت به استیالی مال قابل استنباط است. 
پس با استناد به قاعده ضمان ید، شخصی که بر مال غیر بدون اجازه 
یا مجوز قانونی، مستولی باشد، نسبت به رد عین به مالک و در 

تلف نسبت به مثل یا قیمت مال، مسئول بوده و بدون صورت 
  شود. کردن عین یا مثل یا قیمت، ذمه بری نمیمسترد

گفتنی است که هرگاه مال مورد استیال، ناقص یا معیوب شده باشد، 
غاصب باید عالوه بر رد عین، تفاوت صحیح و معیوب (ارش) را به 

ن تغییر كند كه صاحب مال پرداخت كند. اما اگر مال مغصوب چنا
عرفًا نام اولیه خود را از دست بدهد، در این مورد هم غاصب ضامن 

. قانون مدنى ایران به پیروى از [31]پرداخت مثل یا قیمت آن است
دارد: "اگر كسى حیوان متعلق به مقرر مى ۳۳۰فقه امامیه در ماده 

غیر را بدون اذن صاحب آن بكشد، باید تفاوت قیمت زنده و كشته 
و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت  ن را بدهدآ

  ".حیوان را بدهد
الید، انسان (غیرمأذون) نسبت به استناد به قاعده علیبنابراین با 

مالی که از دیگران در دست دارد، ضامن است. پس وقتی که انسان 
شود؛ از ضامن شیء شد، آن شیء جزء تعهدات انسانی محسوب می

گیرد؛ لیکن در ارتباط ، آنچه را کسب نموده در ذمه او قرار میاین رو

مالی میان پزشکان یا فعاالن امر پزشکی و پیراپزشکی دریافت هر 
عنوان اکل گونه مبلغی با هر نامی، همچون هدیه، پاداش و غیره به

مال به باطل و ایفای ناروا بوده که مسئولیت مدنی را در بر خواهد 
  داشت.
هر دارد: "ماده نخست قانون مسئولیت مدنی مقرر می سان،بدین

احتیاطى به جان یا کس بدون مجوز قانونى عمدًا یا در نتیجه بى
سالمتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى یا به هر حق 

 اى وارد نمایدلطمه شدهدیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد 
مسئول جبران خسارت  ،یگرى شودکه موجب ضرر مادى یا معنوى د

  .است"ناشى از عمل خود 
بدیهی است از آنجا که زیرمیزی از مصادیق تحصیل مال از راه 

مجازات مرتکبین ارتشا، 	قانون تشدید ۲اده نامشروع است، م
 ،کس به هر نحوی از انحاء هر"دارد: می اشعار	اختالس و کالهبرداری

امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص 
موافقت  نچه عرفاً آنظیر جواز صادرات و واردات و  شود،تفویض می

در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن  ،شوداصولی گفته می
استفاده نماید یا در توزیع کاالهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی  ءسو

 طور کلی مال یا وجهی تحصیللب شود یا بهمرتکب تق ،توزیع نماید
جرم م ،کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است

 ۲محسوب و عالوه بر رد اصل مال، به مجازات حبس از سه ماه تا 
آمده محکوم خواهد دستسال یا جریمه نقدی معادل دوبرابر مال به

  ".شد
و های دروغین وعده با یا کادر درمانی پزشک بنابراین چنانچه

 حتماً  یا این که تخصصی دارد که پزشک دیگری نداردفریبنده نظیر، 
بیمار را به دادن مبالغ مازاد بر تعرفه تواند بیمار را نجات دهد، می

گیرد. ضمن این " نیز قرار میکالهبرداری" مشمول جرم وادار سازد،
داشته  )که تخلف زیرمیزی جنبه انتظامی (تخلف صنفی و انضباطی

های مربوط (مانند عزل و و حسب مورد مشمول اقدامات و مجازات
نامه اجرایی بسته نظارتی شیوهشود؛ به موجب "لغو پروانه) می

گونه دریافتی باالتر از  هر" اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت
ت محترم وزیران به هر اسقف تعرفه خدمات سالمت مصوب هی

	بیمار، حسابصورت در نشدهارایه خدمات قید  از جمله صورت

ونه گ هرو  ارایه شود رسید رسمی این کهگونه وجه بدون  دریافت هر
ها و مراكز جراحی محدود بابت ارایه دریافتی خارج از بیمارستان

گونه قرارداد یا پرداخت  هر عقد، همچنین سساتوخدمات در این م
 هایسط سازمانت محترم وزیران تواهای مصوب هیباالتر از تعرفه

های پایه و تكمیلی و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمان گربیمه
گونه تبانی مالی  هر	و	دولتی و غیردولتی خریدار خدمات سالمت

دهنده خدمات سالمت به ضررگیرندگان بین موسسات و مراكز ارایه
  .شودعنوان تخلف قلمداد می، بهخدمات

شدن پدیده شوم زیرمیزی، جامعه به هر روی، با پذیرش و نهادینه
شود و رعایت عدالت نوعی درگیر اختالف طبقاتی و تبعیض میبه
ای که انحالل و نابودی تمام جامعه را رنگ خواهد شد؛ به گونهکم

 ،اما بعدفرمایند: "می ۷۹باره در نامه در این  (ع)علیگیرد. امامفرا می
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رسیدند، بدان جهت كه حق هاى پیش از شما به هالكت همانا ملت
دادن به دست آوردند و مردم مردم را نپرداختند، پس دنیا را با رشوه

بنابراین در ضرورت برپایی  را به راه باطل بردند و آنان اطاعت كردند".
فرمایند: "به خدا می ۱۵در خطبه  (ع)عدالت اجتماعی آن امام همام

یابم به صاحبان اصلى شده را هر كجا كه بالمال تاراجسوگند، بیت
گردانم، گرچه با آن ازدواج كرده یا كنیزانى خریده باشند؛ آن باز مى

زیرا در عدالت گشایش براى عموم است و آن كس كه عدالت بر او 
  تر است". گران آید، تحمل ستم براى او سخت

منظور نشر عدالت اجتماعی و ممانعت از سان، قانونگذار بهبدین
ای بادآورده، مقررات مختلفی را تدوین و فراهم تبعیض و ثروت ه

دارد: قانون اساسی بیان می ۴۹که اصل اینموده است؛ به گونه
اختالس، ، ، رشوهاز ربا، غصب ناشی هایثروت است موظف دولت"

، سوء استفاده از استفاده از موقوفات ، قمار، سوءسرقت
 را گرفته ر موارد غیرمشروعسای دولتی و معامالت و هاکاریمقاطعه
 المالبیت او بهنبودن صورت معلوم رد کند و در حق صاحب و به
  ". بدهد

  

  تمهیدات و سازوکارهای مقابله با اخذ هزینه مازاد بر تعرفه
ویژه گستری در میان مردم، بهبرقراری عدالت و مساوات و عدل

برافراشتن عدالت اجتماعی و در نتیجه عدالت اقتصادی در گرو 
رعایت و اجرای اصول و قواعدی است که در ادامه به برخی از آنها 

  پردازیم: می
  رعایت وفای به عهد -۱

 که و حسن سلوک با مردم آداب معاشرتیکی از فرایض و از جمله 
شناخته شده است  های نظام اجتماعی بشرترین پایهمهمعنوان به

و در وجود انسان ریشه فطری دارد، پایبندی به عهد و میثاق است؛ 
چ فرمایند: "هیباره میدر این  ۵۳در نامه  (ع)علیامام ای کهبه گونه

یك از فرایض الهى مانند وفاى به عهد نیست كه مردم به همه 
هاى مختلف، بیشتر بر آن اتفاق نظر هاى گوناگون و دیدگاهخواسته

داشته باشند". در واقع، عهد و پیمان و عمل به آن، از دسته اموری 
از این  شود.طور معمول، در مقابل تکلیفی نیز مستقر میاست که به

به  ۱۷۲عدد قرآن کریم، نظیر سوره مبارکه اعراف آیه رو، در آیات مت
بعد نمود آن در قالب توحید فطری و وجود ایمان به خداوند در 

ای که هر عمل و رفتاری یابد؛ به گونهاعماق روح آدمی تجلی می
گرفتن عهد الهی که حق توحید و خداشناسی را زیر پا گذارد، نادیده

ا میآید. لیکن خداوند شمار میبه  فرماید: "َأْن َتُقوُلوا یْوَم اْلِقیاَمِة ِإنَّ
ا َعْن هذا غاِفِلیَن؛ این كار را خداوند به این جهت انجام داد كه  ُكنَّ
در روز قیامت نگویید ما از این موضوع (توحید و شناسایى خدا) 
غافل بودیم". در آیه بعد نیز اشاره به هدف دیگر این پیمان شده، 

یًة است آمده که آنجا ا ُذرِّ ما َأْشَرَك آباؤنا ِمْن َقْبُل َو ُكنَّ : "َأْو َتُقوُلوا ِإنَّ
 خاطر آن؛ این پیمان را بهِمْن َبْعِدِهْم َأَفُتْهِلُكنا ِبما َفَعَل اْلُمْبِطُلونَ 

پرست بودند و ما هم گرفتیم كه نگویید: پدران ما پیش از ما بت
تبعیت از آنها نداشتیم، آیا اى جز فرزندانى بعد از آنها بودیم و چاره

  كنى". كار مجازات مىما را به گناه افراد بیهوده

انگاشتن پیمان خداوند توسط مردم و نشناختن حق تردید نادیدهبی
های آوری به خدایان دروغین و تسلیم خواستهپروردگار و روی

ر د (ع)علیشیطانی شدن یکی از اهداف بعثت رسوالن است که امام
فرمایند: "خداوند باره میالبالغه در این ز خطبه اول نهجبخشی ا

پیامبران خود را مبعوث فرمود و هر چند گاه، متناسب با 
درپى اعزام كرد تا وفادارى ها، رسوالن خود را پىهاى انسانخواسته

شده را به هاى فراموشبه پیمان فطرت را از آنان بازجویند و نعمت
حكام الهى، حجت خدا را بر آنها تمام نمایند و یاد آورند و با ابالغ ا

هاى قدرت ها را آشكار سازند و نشانهشده عقلهاى پنهانتوانمندى
  خدا را معرفى كنند".

سوره مبارکه رعد خداوند در تبیین ویژگی افراد  ۲۰از این رو در آیه 
ُضوَن َو الَیْنقُ فرماید: "الَِّذیَن یوُفوَن ِبَعْهِد اللَِّه پایبند به عهد الهی می

ن كنند و پیمااْلِمیثاَق؛ آنها كسانى هستند كه به عهد الهى وفا مى
". البته عهد الهى دربردارنده معنى وسیعى است؛ شكنندرا نمى

هایى كه خدا به ای که هم شامل عهدهاى فطرى و پیمانگونهبه
گیرد، نظیر فطرت توحید و عشق به حق مقتضاى فطرت از انسان می

هاى عقلى، یعنى آنچه را كه انسان با شود، هم پیمانعدالت میو 
نیروى تفكر و اندیشه و عقل از حقایق عالم هستى و مبدا و معاد 

از  (ص)هاى شرعى، یعنى آنچه را كه پیامبركند، هم پیماندرك مى
هاى خداوند و ترك معصیت و گناه مومنان در رابطه با اطاعت فرمان

هایى كه انسان با دیگر ر آن، وفا به پیمانگرفته است. افزون ب
بندد نیز در این مجموعه وارد است؛ چرا كه خدا فرمان ها مىانسان

 هاىها نیز محترم شمرده شود؛ پس هم در پیمانداده كه این پیمان
  .[32]هاى عقلى داخل استتشریعى و هم در پیمان

 و عدالت برقراری و اجتماعی روابط تحکیم برای آنچه سان،بدین
 خداوند با میثاق و عهد به پایبندی از تبعیض، هر گونه از دوری
 عهد هب نسبت پایبندی و رهبری و امامت پذیرش است، اثبات قابل
 و مردم قبال در امام تعهد متقابل طوربه و دینی رهبران با میثاق و
از این رو، با عنایت به این که  است. همدیگر به نسبت مردم نیز

هستند،  (مقلدان) مردم رهبران دین، مرجع احکام و امور دینی
دار پاسکه متعهدند  و موظفند از حوزه مسئولیت خود حمایت كنند

بارزترین چهره امامت و رهبری پس از  .احكام و حدود الهی باشند
البالغه در خطبه سوم نهجدر بیان این مسئولیت  (ص)اللَّهرسول
اوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود كه در : "... و اگر خدفرمایدمی

بارگى ستمگران و گرسنگى مظلومان سكوت نكنند، مهار برابر شكم
  ساختم، ... ".شتر خالفت را بر كوهان آن انداخته، رهایش مى

در این سخن، تاكید بر عهد و میثاقی  (ع)امامشایان ذکر است که 
كه  است مكلف ساخته دارد كه خداوند با عالمان نموده و آنان را

خوارگی ستمگران و گرسنگی و عدالتی و شكمشاهد تبعیض و بی
عنوان در گفتار امام به "علما"كشیده نباشند. واژه فقر محرومان ستم

دار این مسئولیت، مطلق است و شامل كلیه كسانی است كه عهده
كشند و از اسالم و سرنوشت مسلمین شناخت دوش می بار علم را بر

که به نظارت دولت اسالمی و پایبندی به تعهدات  آگاهی دارندو 
یابد. از دیگر سو، بر مردم نیز تسری می در پیشگاه ملتخویش 
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واجب است با الهام از وفاداری نسبت به عهد الهی، والیت رهبر را 
بپذیرند و به عهد خویش نسبت به ایشان پایبند باشند. بنابراین در 

آمده است: "اى  ۳۴امداران و مردم در خطبه تبیین حقوق متقابل زم
مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است؛ حق شما 

المال را میان بر من، آن كه از خیرخواهى شما دریغ نورزم و بیت
سواد و نادان شما عادالنه تقسیم كنم و شما را آموزش دهم تا بى

 زندگى را بدانید و اما حقنباشید و شما را تربیت كنم تا راه و رسم 
من بر شما این است كه به بیعت با من وفادار باشید و در آشكار و 
نهان برایم خیرخواهى كنید، هر گاه شما را فراخواندم اجابت نمایید 

یابی امام، با عزت ۲۱۶گاه بنا بر خطبه و فرمان دادم اطاعت كنید". آن
اری عدالت و سنت های دین و برقر حق در جامعه، پایداری راه

همراه خواهد بود که در غیر این صورت، وحدت کلمه از  (ص)پیامبر
بازی در دین شود، نیرنگهای ستم آشکار میرود، نشانهبین می

شود و هواپرستی و تعطیلی متروک می (ص)فراوان شده و سنت پیامبر
  های دل افزون خواهد شد. احکام دین و بیماری

ها در وفای به تعهدات و پیمانعان داشت که توان اذبه هر روی می
اصیل اخالقی و الزمه صداقت و ایمان و قاعده جامعه اسالمی یك 

شامل حقوق جامعه و افراد آن تلقی شده و  حمایت ازاخالص و 
؛ لیکن با اجرای آن زمینه رشد و كه طرف پیمانند است همه افرادی

ای خواهد شد اضلهشود و جامعه مبدل به مدینه فتوسعه فراهم می
که مانع از ابتال به گناه و پیروی از هوی و هوس است و افراد از 

شوند؛ زیرا توحید و ایمان به کردن به یکدیگر بازداشته میستم
نهادن به کرامت انسانی آرامش و ثبات را در جامعه خداوند و ارزش

ور لکند که این مهم در معضل اخذ هزینه مازاد بر تعرفه تبحاکم می
یابد. در واقع با وفانمودن به عهدی که انسان به و نمود بیشتری می

خداوند و رهبری دارد، تعهدی را نیز که نسبت به دیگر اقشار جامعه 
خواهد داشت به شیوه مطلوبی اجرا خواهد کرد. بنابراین چنانچه 
مالک عمل، خدمت به خلق باشد و سالمت اشخاص مورد اهمیت 

تردید در شود. بی"اکل مال به باطل" محو می واقع شود، رجوع به
طلبد؛ چرا که تسریع در روند مقابل، تعهد دولت را نیز در مقابل می

تواند از ترویج و گسترش این معضل ها میو میزان پرداخت تعرفه
رو به رشد ممانعت نماید. از دیگر سو، در صورت گرایش به آن، 

گونه که در  خواهد بود؛ همانکننده امری مسلم استرداد به پرداخت
البالغه، نهج ۴۴۶اهمیت نسبت به پرداخت دیون مردم بنا بر حکمت 

امام به پدر فرزدق، غالب بن صعصعه فرمود: "شتران فراوانت چه 
اند؟ پاسخ داد: اى امیر مومنان، پرداخت حقوق آنها را پراكنده شده

  ساخت. امام فرمود: این بهترین راه مصرف آن بود". 
  ارتقای فرهنگ و اخالق اقتصادی -۲

اى، عملى، گونه كه هیچ یك از مسایل عقیدهدر مکتب اسالم همان 
فردى، اجتماعى، اخالقى و حقوقى، از حقیقت توحید و یگانگى جدا 

ها و عنوان یکی از پایهنیست، رعایت و اجرای عدل و انصاف به
 نوعی وجوببههای قوام اجتماع بشری معرفی شده است که بنیان

رعایت عدالت بر همگان خواه مسلمان یا غیرمسلمان را به اثبات 
 کت، مشار ، تامین رفاه نسبیخدماتتوزیع عادالنه ؛ لیکن رساندمی

مندی همه افراد از امکانات و به بیان دیگر بهره و رفع فقر در جامعه
ها، در چارچوب و محوریت موجود در یک جامعه به تناسب ظرفیت

یابد که این مهم نیز مستلزم رشد و عدالت اجتماعی استحکام می
 ای کهگونه محور در جامعه است؛ بهتوسعه فرهنگ و اخالق عدالت

ِإنَّ الّلَه َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َو : "ایدفرمسوره مبارکه می ٩٠خداوند در آیه 
". در واقع در کنار دهدو نیکوکاری فرمان می عدالتخدا به  ؛ْاِإلْحسانِ 

 سخن از عدالت، سفارش به احسان شده است؛ چرا که احسان صرف
نظر از این كه مایه اصالح مسكینان، بیچارگان و درماندگان، 

حبت است، آثار نیك همچنین نشر و گسترش رحمت و ایجاد م
ت شود ثروگردد، چون باعث مىدیگرى دارد كه به خود نیكوكار برمى

در اجتماع به گردش درآید و امنیت عمومى و سالمتى حاکم شده 
  .[15]و موجب تحبیب قلوب شود

 های رفع نیاز و احتیاجشود که یکی از مولفهسان استفاده میبدین
که راه دستیابی به آن، گرایش نوع، مال و ثروت است و کمک به هم

به کسب و کار و ارتزاق حالل و دوری از خمول و سستی و فقر بر 
 رو است. ازپایه نظام اقتصادی سالم، یعنی نظامی معتدل و میانه

سوره مبارکه نجم، کار و کوشش  ۳۹تنها با استناد به آیه این رو نه
"َو َأْن لَیَس فرماید: مورد اهمیت واقع شده، آنجا که خداوند می

ْنساِن ِإالَّ ما َسعى ای جز سعی و کوشش او ؛ و این که انسان بهرهِلْإلِ
سوره  ۲۹نخواهد بود"، بلکه با ایجاد ملکیت، حریم و حدود آن با آیه 

گونه که آمده است: "التاُكُلوا  شود، همانمبارکه نساء محدود می
را به باطل نخورید". از این رو  ؛ اموال خودَأْموالَُكْم َبیَنُكْم ِباْلباِطل

 -تعیین حق مردم در اموال مشترک، اموال خصوصی و مبادالت
و همچنین تعیین حق خود مال در چارچوب موازین  -انتقال اموال

 دهد که بر زیربناییاسالمی، موضوع عدالت اقتصادی را تشکیل می
  نام اخالق اقتصادی استوار است.به

ق بردن فقر مطلمنظور ازبیناقتصادی بهعدالت شایان ذکر است که 
د؛ شوو ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی برقرار می

ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطه محسوس در جامعهزیرا 
و گروهی با  شودایجاد نمیمیان تالش افراد و میزان درآمد و رفاه 

ی از امتیازات انحصاری، مندهای مناسب و بهرهدسترسی به موقعیت
؛ لیکن توجهی از منابع را به خود اختصاص خواهند داد بخش قابل

اما وقتی عدالت  .اقشار اجتماعی بیشتر خواهد شد میانفاصله 
کننده درآمد و رفاه، تالش اقتصادی برقرار باشد، عامل عمده تعیین

های ها و فرصتصادقانه و مجدانه افراد خواهد بود و موقعیت
، مراعات عدالت و گیرد. از دیگر سومییکسان در اختیار همه قرار 

و محرومان باعث خواهد شد فقر مطلق در جامعه از  نفایحقوق ضع
خاطر عدم رفع نیازهای اساسی اقتصادی آسیب بین برود و کسی به

ای از عدالت اجتماعی، یعنی عدالت آوری شاخهالبته فراهم نبیند.
حقوق اقتصادی) در گرو ارتقای فرهنگ و اخالق  اقتصادی (مراعات

ای که بشر در عین ارایه خدمات به تمامی اقتصادی است؛ به گونه
منظور تهیه مایحتاج زندگی اقشار جامعه انسانی، کار و تالش را به

دهد که این مهم در سیطره تهذیب از راه حالل مالک عمل قرار می
ای ود؛ یعنی انسان به مرحلهشنفس و تقویت ملکه نفسانی ظاهر می
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رسد که هرگاه احساس خطری نمود، تقوای الهی را پیشه عملکرد می
سوره  ۱۰و  ۹دهد. از این رو خداوند متعال در آیات خویش قرار می
اهافرماید: "مبارکه شمس می اها َو َقْد خاَب َمْن َدسَّ ؛ َقْد َأْفلََح َمْن َزكَّ

نموده رستگار شده و آن کس هر کس نفس خویش را پاک و تزکیه 
که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته، نومید و محروم 

  شده است". 
سخنان پرنغز و معنی موال در میان  یا خودنگهداری تقوا اصطالح
البالغه نهج ۱۵۷ای که در خطبه گونه؛ بهواژه سعادت استگل، (ع)علی

بل تسلط است و و غیرقادژی محکم  تقوا حصار وآمده است: "
حصار و بارویی پست است که مانع و  و گناه تقوایی و هرزگیبی

کند. که به آن پناه ببرد، حفظ نمی کسیحافظ ساکنان خود نیست و 
توان برید و با هاى گناهان را مىآگاه باشید با پرهیزكارى، ریشه

ز این ا توان به برترین جایگاه معنوى، دسترسى پیدا كرد".یقین مى
یابد، به در پرتو تقوای الهی، وفای به عهد و پیمان قوت میو، ر

مومن برادر مومن و باره فرمودند: "در این  (ع)صادقامامای که گونه
كند و ستم روا مانند چشم و راهنمای اوست، به او خیانت نمی

دهد كه تخلف ای نمیدهد و به او وعدهدارد و او را فریب نمینمی
  .[20]د"كن

توان اذعان داشت که در ارتباط پزشک یا دیگر فعاالن بنابراین می
عرصه پزشکی و پیراپزشکی با بیمار، رشد و پرورش فضایل اخالقی 

متعارف و های ناتواند عاملی باشد که از پرداختبر پایه تقوا می
 دریافتهای غیرمعقول و غیرمنطقی ممانعت نماید؛ چرا که دریافت

بودن تعرفه و درآمد برخی پزشکان لول غیرواقعیاین مبالغ نیز مع
 معضل گرفتن زیرمیزی به چالشی جدی تبدیل شده. در واقع است
یده این پدتواند به حوزه سالمت آسیب وارد کند و متاسفانه که می
ی از ابایبدون هیچ  کنندگاندریافتای علنی شده که گروه به گونه

ه حساب خواهان واریز مبالغ با ارایه شمار حتی  گناهی که دربردارد
 ۱۵؛ لیکن از یک سو، خداوند در آیه کالن از سوی بیماران هستند

سوره مبارکه المومنون بر ضرورت دریافت مال حالل و طیب و اعمال 
باِت َو اَعَملو«"فرماید: و کردار شایسته تاکید دارد و می ا ُکُلوا ِمنَّ الَطیِّ

از خوراكى، پوشاكى، آب، هوا،  ها (ى جهان؛ از همه پاكیزهصاِلحاً 
عنوان تعلیم قافله بشرى) برخوردار شوید و فضا، گیاه و غیره به

زه، هاى پاكیكارهاى شایسته كنید". البته گویا مراد از خوردن از طعام
ارتزاق و تصرف در آن باشد، خواه به خوردن یا به هر تصرف دیگر 

بودن در و پاکیزه بودن و طیبباشد؛ در واقع دو اصل، یعنی حالل
خوردن هر نوع غذا شرط الزم است؛ لیکن توفیق عمل صالح در گرو 

	,15]تغذیه حالل و پاکیزه است منظور ترویج . از دیگر سو، به[33
محور و در نتیجه عدالت اقتصادی، در نهی فرهنگ و اخالق عدالت

در خطبه  (ع)علیهر گونه پرداخت وجه غیرشرعی و غیرقانونی امام
فرمایند: "آگاه باشید بخشیدن مال به آنها که استحقاق می ۱۲۶

روی و اسراف است ... کسی که مالش را در راهی که ندارند، زیاده
خدا اجازه فرمود مصرف نکرد و به غیر اهل آن نپرداخت جز آن که 
خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود و دوستی آنها را متوجه دیگری 

لغزد و محتاج کمک آنان شود، بدترین رفیق ساخت؛ پس اگر روزی ب

ترین دوست خواهند بود". همچنین در مذمت تمایل کنندهو سرزنش
ای هبه خوردن مال حرام و سقوط در پرتگاه نیستی از طریق دریافت

كسانى كه قبل از شما البالغه آمده است: "نهج ۷۹نامتعارف، در نامه 
م را از حقوق خود باز سقوط كردند كه مرددلیل این ه بودند ب

مردم هم ناگزیر بودند حق خود را بخرند و از طریق باطل  ،داشتندیم
گیرند، طبقه بعد هم آمدند و از گذشتگان 	(رشوه) حق خود را باز

  ".تقلید كردند
  ارتقای آگاهی نسبت به حقوق شهروندی -۳

عنوان عضوی از جامعه انسانی همواره در هر یک از شهروندان به
های مختلف از حقوقی برخوردارند که به نوعی با کرامت انسانی حوزه

بودن بشر در ارتباط مستقیم است. در مقابل، وظایف و و هدفمند
های مسئوالنه در یابد که متضمن دخالتتعهداتی استقرار می

ای که افراد از مفاسد نهی و نسبت روندهای اجتماعی است، به گونه
بودن حقوق، ند؛ لیکن با وجود یکسانشوبه مصالح ترغیب می

تواند عاملی در کسب فضیلت چگونگی و نوع عمل و رفتار، می
 ۱۵۷انسانی بر دیگری شود. از این رو، خداوند در سوره اعراف آیه 

فرماید: "یْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َو یْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكرِ َو یِحلُّ لَُهُم می
مُ  یباِت َو یَحرِّ َعلَیِهُم اْلَخباِئَث؛ آنها را به هر كار پسندیده فرمان  الطَّ

ها (ى مادى و معنوى) دارد و پاكیزهدهد و از هر كار زشت باز مىمى
كند و ناپاك و پلیدها (ى مادى و معنوى) را بر را بر آنها حالل مى

البالغه نهج ۲۰۷در خطبه  (ع)علیكند". افزون بر آن، امامآنها حرام مى
راحت به تبیین حقوق متقابل افراد پرداخته و این حقیقت را صبه

شود یابد، تکلیفی پیدا مییادآور شده است که هر کجا حقی ظهور می
طرفه گونه حق یک و حق و تکلیف الزم و ملزوم همدیگرند و هیچ

جز خداوند متعال که او را حقی است، اما  برای کسی وجود ندارد،
خدای سبحان از سر بخشندگی، در ازای ادای  حقی بر او نیست. البته

حق خود که اطاعت اوست، برای مردمان دوچندان یا بیشتر پاداش 
  قرار داده است.

بنابراین هر شهروند از حقوق اجتماعی ناظر بر حق برخورداری از رفاه 
عنوان مزایای مشارکت در مند است که بهاقتصادی و اجتماعی بهره
گیرد، از قبیِل عدالت اجتماعی تعلق میحیات جامعه به ایشان 

ها)، حق برخورداری از یک استاندارد آموزشی (برابری در فرصت
مندی از خدمات بهداشتی، مزایای (تعلیم و تربیت)، استحقاق بهره

رفاهی و سایر خدمات اجتماعی که تالشی در تامین سالمت و 
ترین حقوق ترین و اصیلعنوان بنیادیمندی از حق حیات بهبهره

وق ماده دوم حقگیرد. انسانی که در نتیجه تکالیفی نیز شکل می
شهروندان از حق زندگی شهروندی نیز بر این مهم تصریح دارد که 

آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای  نظیرشایسته و لوازم آن 
سالمت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، 

کی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای کاالها و خدمات پزش
دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و 

؛ البته به موجب ماده ششم، مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند
تامین شرایط الزم  منظوربهدولت همه امکانات خود را ضرورت دارد 

 نظیراسد اخالقی مندی از این حق به کار گیرد و با مفبهره برای
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گری و نفاق در جامعه اعتمادی، افراطتفاوتی، تنفر، بیدروغ، بی
 از محلضرورت دارد  قانون اساسی ۲۹و نیز مطابق اصل  کندمبارزه 

 ایککی ، برایمردم از مشارکت حاصل درآمدهای و عمومی درآمدهای
  نماید.  را تامین مالی هایو حمایت خدمات ،افراد کشور

بدیهی است به موجب مواد هفتم و هشتم منشور حقوق شهروندی، 
شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای  از آنجا که

، تندمند هسشده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهرهبینیپیش
به خدمات  آنانویژه در دسترسی گونه تبعیض ناروا به مال هراع

های شغلی و آموزشی ی و فرصتعمومی نظیر خدمات بهداشت
گونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله  دولت باید از هرو  ممنوع است

طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی خودداری 
همچنین با استناد به مواد یکم و دهم منشور حقوق بیمار،  نماید.

ل ه عواماین حق بیمار است که در کنار احترام کامل و بدون توجه ب
نژادی، فرهنگی و مذهبی، مراقبت مطلوب و موثر را از گروه درمان 

ای خدمات در مرکز ها و پوشش بیمهدریافت نماید و از میزان تعرفه
تردید این مهم مستلزم ارتقای آگاهی هر درمانی مطلع باشد که بی

شهروند از حقوق خویش است که از اجابت به مطالبات نامشروع 
د نمود، ضمن این که نظارت اجتماعی منسجم و ممانعت خواه

ز اگونه معضالت برخورد شود، لیکن طلبد تا با اینمنظمی را نیز می
 منظور پیشگیری از نقضآنجا که پیشگیری بهتر از درمان است، به

ویژه بیمار و ممانعت از انحراف مسیر هدایت و حقوق شهروندی، به
ه مازاد بر تعرفه که در نظام گسترش پدیده رو به رشد دریافت هزین

مودن نعنوان آسیب اجتماعی قابل شناسایی است، عملیسالمت به
 تواندعنوان یک نظارت همگانی میامر به معروف و نهی از منکر به
 ۱۹۲خطبه  در (ع)گونه که امامنقش موثری ایفا نماید. همان

رشدن وگیری از سرنوشت گذشتگان و یادآوری دالبالغه، به عبرتنهج
آنان از رحمت الهی به سبب ترک امر به معروف و نهی از منکر توجه 

های قرآن درباره کسانی که مردم، از مثلفرمایند: "و می دهندمی
های شدیدی که آسیب عذاب و کیفر شدند و روزهای سخت آنان و

 آگاهید؛ پس وعده عذاب خدا را دور مپندارید، و به عذر این ،دیدند
ارید، خود را گرفتار نسازید و انتقام خدا را سبک و خود که آگاهی ند

را از کیفر الهی ایمن مپندارید؛ زیرا خدای سبحان، مردم روزگاران 
مگر برای ترک امر به معروف  ،گذشته را از رحمت خود دور نساخت

خردان را برای نافرمانی و خردمندان را و نهی از منکر. پس خدا بی
  ". ران از گناه لعنت کردبرای ترک بازداشتن دیگ

  

  گیرینتیجه
 ،لحاظ ارزش بهعلم پزشکی شود که از مباحث این نوشتار محرز می

در نظر گرفته شده و لزوم حفظ حرمت و علم الهیات همسان با 
ا امروزه اماست.  کرات مورد تاکیدبهقداست این حرفه توسط پزشکان 

و به بیان دیگر  متعارفناهای دریافتاعمالی نظیر  اقدام به
نقض ارزش و تعهد اولیه در مقابل بیمار شده است باعث زیرمیزی، 

پدیده  همسو نیست. چنین (ع)علیمحور امامکه با نظام عدالت
هر روز بر دامنه آن  که متاسفانهغیرقانونی، غیراخالقی و غیرشرعی 

کی های پزشتفاوت تعرفههمچون به دالیل گوناگونی  شودافزوده می
خدمتی که در  مثالً  دهد؛رخ میهای مختلف بیمارستاندر 

شود، ممکن است در بیمارستان دولتی با هزینه کمی ارایه می
ای بسیار بیش از این مقدار صورت های خصوصی با هزینهبیمارستان

بودن خدمات پزشکی در برهمچنین اتالف وقت و زمان پذیرد.
باعث شکاف در ارایه های دولتی دلیل دیگری است که بیمارستان

خدمات بیمارستانی دولتی و خصوصی و گرایش پزشکان به این امر 
م های ارزشمند فقه اسالکارگیری و استمداد آموزه. البته با بهشودمی

ترنمودن فقه پزشکی و توجه به آثار و پیامدهای "اکل مال و پررنگ
ا مار یویژه حق مطالبه خسارت مادی و معنوی برای بیبه باطل" به

های پزشکی با عنایت به نوع اولیای وی، همچنین افزایش تعرفه
 پذیرد؛ از دیگر سو، تسریعتخصص و درمانی که در برابر آن صورت می

ها از صندوق در روند پرداخت آنها و قراردادن سهمی از این تعرفه
توان شدن شرایط اضطرارگونه برای بیمار، میانداز دولت، از فراهمپس
د در مور  مقرراتکارگیری از این رو برخورد جدی و به وعی کاست.نبه

پزشکانی که با زیرپاگذاشتن قانون و اصول انسانی از بیماران خود 
هرچند که شمار آنان اندک  ،کننددرخواست می هزینه مازاد بر تعرفه

نظام سالمت کشور است که  های اجرای قانون درباشد از بایسته
 افزون بر آن، این پدیده ناروا موثر باشد. تواند در گسترشمی
و اختالل در نظم و منافع جامعه حذف یا کاهش فساد  منظوربه
است که با  ایجانبههای اساسی و همهبرنامه به ، نیازدنبال آنبه

ویژه ارتقای فرهنگ و اخالق به تاثیر بر فرهنگ عمومی و ابعاد آن
نمودن نقش امر به معروف اقتصادی و پایبندی به تعهدات و پررنگ

ی پیشگیر در جامعه  نظمیو بی از بروز فسادو نهی از منکر بتوان 
ر گهای بیمه، سازمانهاشدن تعرفهبرای واقعیکه  ضمن ایننمود؛ 

اخذ گر، بیمه هایتقویت سازمان ؛ چرا کهباید تقویت شوند
همچنین نسبت به مردم کاهش خواهد داد. های اضافی را هزینه

ها و های درمانی در راستای کاهش هزینهاگرچه تعیین تعرفه
حمایت از حقوق بیمار است؛ لیکن درباره برخی خدمات نظیر 

های غیرقابل اجتنابی در بر دارد یا نوع خدمات انحصاری که هزینه
یک از مراکز حاضر به انجام آن به نرخ دولتی یا درمانی که هیچ 

که نقض شده و مخارج سنگینی را ین های موجود نیستند یا اتعرفه
های پالستیک و زیبایی کنند، مانند جراحیبر بیماران تحمیل می

که در صورت تعیین تعرفه و امتناع مراکز درمانی در انجام آنها، آثار 
 بودنمنفی بر جسم و روح و روان بیماران خواهد داشت و غیرواقعی

اه گوعی از خدمات، آنها یا عدم تعیین تعرفه مشخص برای نتعرفه
های ای مازاد بر نرخالزحمهدهد که حقگان اجازه میدهندبه ارایه

ها و ادارات معین قانونی دریافت دارند که مستلزم نظارت سازمان
مربوطه و نیازمند وضع قوانین و مقررات اختصاصی در این زمینه 

ونی است. به هر روی هر چند در ایران پرداخت زیرمیزی، غیرقان
شود، اما متاسفانه گرایش به سوی آن از سوی برخی محسوب می

پزشکان و پذیرش آن از سوی برخی بیماران به نسبت باال است؛ به 
برانگیز نظام سالمت تبدیل های چالشای که به یکی از موضوعگونه

شده است که بر توزیع نظام عادالنه بهداشتی تاثیر منفی خواهد 
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منظور دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی و گذاشت. از این رو به
شدن برخورد و فرهنگ صحیح نسبت به این عمل درمانی و نهادینه
رفتن تشویش و نگرانی نسبت به مورد توجه نبودن قبیح و ازبین

 عنوانبیمار از سوی پزشک، ارتقای سطح دانش و آگاهی بیمار به
ندی ضرورت دارد. یک شهروند از منشور حقوق بیماران و حقوق شهرو

که با وضع منشور اخالقی برای پزشکان در این زمینه و  ضمن این
کردن ُقبح اخالقی آن به کارکنان حیطه پزشکی و با پررنگ نمایان

  پیراپزشکی از بروز بیشتر این معضل ممانعت به عمل آید.
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