نگرشی نو بر مبانی فقهی حکم کالبد شکافی
بر اساس آراي امام خمینی

(س)
حسن رضا خلجی

1

چکیده :از مسائل نوین علوم پزشکی  ،مسکلۀ ااۀدکش شکیاا اکک اکچ دکب کش کا
ادشاف اوۀی متفاوت مثل نجات جان ابزنش زنشه در شیم مادری اچ از دنیکا راتکچ یکا
آموزش دانشجویان رشت علوم پزشکی و ...صکورت مک پکدیبد ،امکا دکشف نیکای
تلمین کالم

یتب و یشتب انسان اک  .از آنجا اچ این مسکللچ ککا طکونن نکشارد،

ا یای گدشتچ در ارة حیم شبع آن چطور خاص حث نیبدهانش.
نوشتار حاضب در صشد حکث پیبامکون حیکم شکبع ایکن موضکو و بخک مسکائل
مب وط چ آن ب مد ای آرای امام خمی اک  ،اچ پس از توضیح مختصبی پیبامکون
«اصل ا احچ» چ ع وان اصل اوۀ در مورد اشیاء و ااعال ،چ برک ادۀچای اچ ممیکن
اک

بای خبوج از این اصل در مسلل تشبیح جسش چ آنیا اکت اد گبدد ،پبداختکچ و

چ این نتیجچ رکیشهایم اچ ااۀدش شکیاا جسکش مسکلمان در شکبایط عکادی کچ دۀیکل
روایات معتدب و متعشدی اچ ب ۀزوم حفظ احتبام کشن میک مسکلمان دنۀک دارنکش،
جایز نیس  ،اما در شبایط اضطباری این حیم م توانش چ صورت موق تغییب ا کش.
دمچ ین ااۀدششیاا ااباد غیبمسلمان و نیز اشخاص چ ظادب مسکلمان اکچ کچ دۀیکل
دشم

ا ادل ی ( ) ،احیام افار بآنیا جاری م گبدد ،ال اشیال اک  .دمچ ین

مسلل ۀزوم پبداخ دیچ چ کدب قطع اعضکای کشن میک و نحکوة عمکل کچ روایکات
مب وط چ آن در ارتداط ا ااۀدش شیاا مطبح ششه اک ودر پایان چ حیم اخالقک
ااۀدششیاا پبداختچ ششه و چ این نیتچ اشاره شکشه اکچ حتک در مکواردی اکچ ایکن
عمل مشبوعی ا ی دارد ،از جیک اخالقک نکامطلوو کوده و ۀکدا جکز در مکوارد
ضبوری ندایش چ انجام آن مدادرت ورزیش.
 . 1اکتادیار گبوه ا چ و مدان ح وق اکالم دانشگاه آزاد اکالم واحش تویسباان.
E-mail:khalaji1342@yahoo. com
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كلیدواژهها :اصل ا احچ ،مُثلچ ،ااۀدش شیاا  ،احتکبام میتک  ،دیکچ ،حیکم اکانوی،
حیم اخالق .

مقدمه
از جملچ مسائل مورد ا تال در دنیای پزشی امبوز ،مسلۀ تشبیح جسش و ااۀدش شیاا شن مبدگان
اک

اچ بای اسب تدحب و تخصص نزم در معاۀج یماران ،دانشجویان علوم پزشی نکاگزیب از

گدرانشن این دوره م اش ش .دمچ انیچ ممین اک

گاد ا دشف برک علکل یمکاری جشیکش و

ناش اختچ ای اچ جان ابد یا اابادی از جامعچ را گباتچ و ش اخ

راه م ا ل ا آن نیاز چ ااۀدش شیاا

جسش بخ از اسان اشکش اکچ در ااکب ایکن یمکاری مبمکوز جکان اختکچانکش .یکا آنیکچ گکاه عمکل
ااۀدششیاا چ م ظور نجات جان اودک زنشه ای اچ در شیم مکادر کوده و مکادرش از دنیکا راتکچ
اک  ،صورت م پدیبد.
در دب حال از آنجا اچ در شبیع

م شس اککالم ،کچ دکب عملک از اعمکال میلفکین حیمک از

احیام تیلیف تعلق م گیبد اچ نو آن حیم دکم ،گکاه مک توانکش تحک
متفاوت ابد یا جام عچ تغییب یا ش ،شایستچ اک

تکلایب شکبایط و اوضکا

اکچ حیکم ا یک ااۀدکش شکیاا را برکک نمکوده و

میزان تلایب بخ ع اصب از جملچ ادشاا را اچ بای این عمل بشمبدیم در تعیین نو حیم ا ی
آن مورد ۀحاظ قبار ددیم و ا توجچ چ آرای ا یچ

شیل عصب ،امام خمی

بای کؤانت متعشدی

اچ در ذدن دانشجویان مطبح اک  ،پاکخ م اکد ارائچ ا یم .کؤانت از قدیل:
آیا اصل تشبیح جسش از نظب اکالم جایز اک
سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 1393

عمل م توانش جایز اشش؟ اگب بای پیشبا
ضبوری اشش ،از نظب ا ی

یا خیب؟ و اگب جایز نیس

کا کچ شکبایط ایکن

علوم پزشی در جامع اکالم  ،ااۀدش شکیاا امکبی

چ حیم ب آن متبتب م گبدد؟ و. ...

ای یا خش از کؤانت اک

اچ چ اذدان خطور م ا کش و از آنجکا اکچ ایکن مسکللچ در اعصکار

متلخب حادث ششه اک  ،ا یای گدشتچ در ارة احیام شبع آن حث چ میان نیاورده و نظبی ا باز
نیبدهانش .اگب چ در اتاو دیات مداحث در مورد حیم تحبیم«ت ییل می » و تعلق دیچ کچ قطکع و
شیااتن اعضای شن مبده مطبح ششه اک

وۀ

انیکچ خکوادیم دیکش ایکن موضکو از جیکات کا

موضو ااۀدش شیاا نوین تفاوت داشتچ و نم توان چ کادگ حیم ا یک آنیکا را ییسکان تل ک
ابد؛ ۀدا جای آن اک

اچ در ارة ادۀچای اچ ممین اک

بای حیم چ حبم

تشبیح جسش مورد
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مطا ق اصل ا احچ ،حیم چ جواز شبع این عمل ماییم.

مقاله

اکت اد واقع شونش حث و برک نموده و دبجا دۀیل معتدبی بای حیکم کچ حبمک

پیکشا نیکبدیم

اصل اباحه:
در اصول ا چ قاعشه ای وجود دارد اچ دبگاه در حبم
جستجو دۀیل معتدبی بای حیم چ حبم
ع وان اصل ا احچ معبوف اک
پدیباتچ ششه اک

شبع عملک شکن نمکودیم اگکب پکس از

نیااتیم ،اصل ب جواز آن عمل اک  .ایکن اصکل اکچ کچ

ا اکت اد چ روایات معتدب از کوی ااثبی

اچ از این روایات م توان چ روایت اچ مسعشة ا ن صشقچ از امام صکادق( ) ن کل

نموده اشاره ابد اچ حضبت م ابمایش « :دب یزی بای تو حالل اک
یزی چ طور مشخص حبام اک
نماییم (الی

تا آنیچ علم پیشا ا ک اکچ

(اچ در این صورت) آن را تبک م نمای

 )226 :7روایات دیگبی نیز ا دمین مضمون ن ل ششه اک
آنیا توصیچ م

قاطع دانشم شان اککالم

» (شکیخ طوکک  1390ج

اچ پژودشگبان را کچ مطاۀعکچ و برکک

 1405ج 339 : 6؛ شیخ صشوق  1411ج.)341 :3

حال ا توجچ چ این اصل مدبدن م گوییم :از آنجا اچ حیم شبع ااۀدش شکیاا در آیکات و
روایات چ صورت خاص مطبح نششه اک  ،در دب مورداچ نتوانیم از م ا ع معتدب ا یک دۀیکل قا کل
و م گوییم ظادباً این عمل حبم

شبع نشارد.

بررسي حكم اولي كالبد شكافي و ادلة فقهي مربوط به آن
ااۀدش شیاا از ع اوی

اک

اچ حیم شبع آنیا ا توجچ چ متعلَّ شان تعیین مک گکبدد ،انچکچ

این عمل روی جسش حیوانات انجام شود ،شون تبدیش عمل مدکاح اکک ؛ امکا اگکب کب روی جسکش
انسان صورت پدیبد ،حیم ا ی آن در شبایط و حانت مختلف م توانش متفاوت اشش ،اچ ضمن
ن ل نظب بخ ا یای زرگوار ا تشا چ برک حیم اوۀ این موضو و ادۀ مب وط چ آن پبداختکچ
و کپس حیم اانوی این مسللچ را مورد حث قبار م ددیم.
امام خمی

در ارة حیم اوۀی ااۀدش شیاا مک ابمای کش :تشکبیح (جسکش) میک

مسکلمان جکایز

نیس ؛ پس اگب ین ابد ،در قطع کب و جوارح او دیچ م اشش ،اچ در دیات ذاکب اکبدیم .و امکا

نگرشي نو بر مباني فقهي حكم كالبد شكافي بر اساس آراي امام خميني

اکت ادی بای حیم چ حبم

آن پیشا ا یم ،مطا ق اصل ا احچ حیم چ جواز شبع این اار نموده

(س)
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تشبیح غیب مسلمان کک ذمت اشش یا غیب آن کک جکایز اکک  ،و دیکچ نکشارد و دمچ کین گ کاد در آن
نیس

(امام خمی

 1421ج  1و  990 :2م . )1

ا یچ دیگب معاصب ا امام حیم دمان ش ایشان در این مورد صادر ابمودهانش ،ا این تفکاوت اکچ
در ارة عشم وجوو دیچ در تشبیح جسش غیب مسلمان مطلد ا باز ن مودهانش ،دب ش از مداق ا یک
ایشان و شیوة یانشان م توان حیم

چ عشم وجوو دیچ را در این مسللچ اکت داط نمود( .خوی  1410ج

 . )426 :1دمچ ین گلپایگان در این اره ابمودهانش« :تشبیح مبدة مسلمان حبام اک

اگب چ کبای

یاد گباتن اشش و قطع اعضای آن دیچ دارد؛ وۀ تشبیح مبدة غیب مسلمان جایز اک

و دیچ نکشارد»

( داشم خمی ک  1383ج )837: 2ا یای معاصب دیگب نیز نظبیاتشان دمان ش نظبیکات ایکن زرگکواران
اک

اچ بای پبدیز از اطاۀ االم از ن ل آنیا خود داری م نماییم .
و دیگب ا یای معاصب حیم اوۀک ااۀدکش شکیاا را در دو

انیچ مالحظچ م شود امام خمی
مورد یان ابمودهانش .1 :ااۀدش شیاا می
م اشش؛ ۀدا شایستچ اک

مسلمان حبام اک  .2 .تشبیح جسش غیب مسکلمان جکایز

ا تشا چ برک ادۀ ا ی این دو مورد چ صورت مست ل پبدازیم.

چطور ال ادۀ قا ل حث بای حیم چ حبم

شبع تشکبیح جسکش مسکلمان ،خکارج از ککچ

گبوه نم اشش اچ عدارت ش از :
 .1روایات اچ ب حبم

مثلچ نمودن شن می

 .2ادۀچای اچ ب وجوو پبداخ

دنۀ

دارنش

دیچ چ کدب قطع اعضای شن می

 .3روایات اچ ب ۀزوم حفظ احتبام می

مسلمان دنۀ

دنۀ

م ا ش.

دارنش.
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 .1روایات نهی کننده از مثله نمودن
از ادۀچ ای اچ ممین اک
اک

بای حیم چ حبم

ااۀدش شیاا مورد اککتشنل واقکع شکود ،روایکات

اچ از مثلچ نمودن (قطعچ قطعچ ابدن شن) نی ابمودهانش مثل آنجا اچ در خک

پایکان نامک

یل و دفتم از اتاو شبیف نهج البالغه از قول امیباۀمؤم ین( ) خطاو چ ابزنشان زرگوارش آمشه
اک

اچ حضبت م ابمای ش ...« :گبیش دبگاه من ب ااکب ایکن ضکب

م ا ل این ضب

ا ط ین ضب

چ او زنیش و او را مُثلچ نی یکش،

ش یشم اچ م ابمود :از مُثلچ نمودن پبدیزیش ،دب ش نسد

جیکان را کشرود گفکتم در

کبا اکچ مکن از رککول خکشا(ص)

چ کگ گزنشه

نامکچ  )398 :47دمچ ین روایات متعشدی در او جیاد ن ل ششه اک

اشکش( ».نیک اۀدالغکچ 1382

اچ در بخ از آنیا امام جعفکب

کچ ابمانکشدان نظکام را نیک از «مُثلکچ» نمکودن ج کازة

دشم ان اکالم ذاب م ابمای ش (حب عامل  1391ج  .)43 :11ا توجچ چ مفکاد ایکن قدیکل روایکات ممیکن
اک

گفتچ شود از آنجا اچ در تشبیح جسش ،شن میت

مثلچای اک

مقاله

صادق( ) از جملچ کفارشات پیامدب

اابم(ص)
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شیااتچ م شکود؛ ۀکدا ایکن اکار از مصکادیق

اچ از جانب شار م شس مم و گبدیشه اک  .بای قضاوت در این کاره نزم اکک

مع ا و مفیوم «مثلچ» یشتب تدیین گبدد تا در تشخیص مصادیق آن د ار اشتداه نشویم.
متفاوت بودن کالبد شکافی با مثله

در پاکخ چ مطاۀب اوق عبض م ا یم ،ااۀدش شیاا ا عمل مثلچ نمکودن از تمکام جیکات ییسکان
ندوده و این دو عمل تفاوتدای دارنش اچ م توانش حیم ا ی آنیکا را از ییکشیگب متمکایز ککازد؛
زیبا انیچ م دانیم مُثلچ ابدن چ ع وان انت ام غیب انسان در جادلی

عبو معمول وده اکک

و

چ دمین دۀیل اعباو جادل د گام اچ در ج گ احش ،حمکزه عمکوی پیکامدب(ص) را شکییش ابدنکش
گوش و ی
ۀغ

آن زرگوار را بیشه و شن

را شیاات ش و جگب او را یبون اشیشنش .و نیز در اتکب

آمشه اک « :مثلچ» چ مع ای ت ییل و ایفب دادن اک

آن جی

اچ موجب عدکبت دیگکبان اشکش ،و از

چ این نو ایفب« ،مثلچ» گفتچ م شود اچ گویا وقت در مجازات اس کا او کین راتکار

ج 25 :13؛ معلوف  .)746 :1986ا باین «مثلچ ابدن» ت یا ا شیااتن و پاره ابدن شن حاصل نم شکود،
لیچ تیچ و پاره ابدن شن چ م ظور تشف خاطب و ایفب دادن شخص و عدبت گکباتن دیگکبان را
«مثلچ» م گوی ش .اچ در این اار عالوه ب قصش عدبت دادن چ مخاۀفکان ،قصکش تح یکب و تکودین کچ
شخص اچ شن
اک

مُثلچ م گبدد ،نیز موجود اک

و اگب از تباشیشن ری

نیکز کچ مثلکچ تعدیکب شکشه

(ا ن م ظور  1408ج  )25 :13شایش کبّش آن اشش اچ در زماندای گدشتچ ،صاحدان قشرت وقتک

ب شخص از مبدان تح

قلمبو حیمبان خود خشمگین م ششنش ،گاه دکتور م دادنش اچ ری

آن شخص تباشیشه شود تا ا این عمل او را تح یب ابده و ضمن ارضای خشم خکود ککدب عدکبت
گباتن آن شخص و دیگبان اشش.
ا توجچ چ آنچچ یان شش روشن م گبدد اچ ااۀدش شیاا از مصادیق «مثلچ» نم اشش؛ زیبا در
ااۀدش شیاا اصالً قصش انت ام جوی یا تح یب شخص می

وجود نشارد و نیز این عمکل کچ م ظکور

عدبت گباتن دیگبان انجام نم شود .پس این دو ع وان ،از نظکب موضکو متفاوت کش .دمچ کین اگکب

نگرشي نو بر مباني فقهي حكم كالبد شكافي بر اساس آراي امام خميني

ش یع م شود از آن ابد چ ع وان مثال و نمونچ ای بای عدبت دیگبان یاد م

شود (ا کن م ظکور1408

(س)
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ااۀدکش شکیاا میک

روایات تحبیم «مثلچ» ناظب چ حیم ا ی ااۀدششیاا کود ،مک ایسک

مسلمان نیز حبام اشش؛ زیکبا انیکچ مالحظکچ نمکودیم در بخک از ایکن روایکات پیکامدب
ابمانشدان نظام را ا صباح
ششهانش ،نی ابموده اک

ااکبم(ص)

از مثلچ نمودن ج ازة دشم ان اکالم اچ در ج گ ا مسکلمانان اشکتچ

(حب عامل  1391ج .)43: 11در حاۀ اچ انیچ مالحظچ شش ،امام خمی ک و

ا یای دیگب ااۀدش شیاا می

غیبمسلمان را جایز و مداح اعالم ابمودهانش.

 .2ادلة لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضاي بدن ميت
آن دکتچ از ادۀچ اچ ب ۀزوم پبداخ دیچ از کوی اس اچ عضو یا اعضکای از کشن میک
ابده اک  ،دنۀ

غیکب

را قطکع

دارنش م توان ش چ ع وان مست شی بای حیکم کچ حبمک

ااۀدکش شکیاا ارائکچ

گبدنش ،اچ در این مورد روایات متعشدی از ائمچ اطیار( ) ن ل گبدیکشه اکک

(حکب عکامل  1391ج:19

 .)247-249اچ در ضمن حث ،چ بخ از آنیا اشاره خوادیم ابد .ا یکای امامیکچ نیکز کچ پیکبوی از
روایات مز ور نظب چ ۀزوم پبداخ

دیچ و مصبف آن در راهدای خیب از کوی می

نمودهانش .شکیخ

مفیش در این اره م ابمای ش :دباس کب میت را قطع ا ش صش دی ار ایش پبدازد و امکام مسکلمین یکا
اس اچ از جانب او بای حیم و قضاوت در ین مبدم م صوو ششه اک  ،این مال را گباتچ و از
صشقچ م ددش و یزی از آن را چ ورا می

جانب می

از اعضای شن می

نم پبدازد و در قطع نمودن عضو دیگبی

ا ۀحاظ صش دی ار ( چ ع وان دی اامل شن می ) میزان ماۀ اچ ایش پبداخک

شود ،محاکدچ م گبدد (شیخ مفیش )760: 1410شاگبد شیخ مفیش ،کیش مبتض نیز دمان کش اککتادش کچ
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ۀزوم پبداخ
پبداخ

صش دی ار نظب داده اک

م گبدد و دۀیل ۀزوم پبداخ

ممین اک

اچ اۀزام چ پبداخ

مثلچ ابده اک
غبام

ا این تفاوت اچ ایشان ابمودهانکش ایکن مکال کچ یک

دیچ را اجما علمای امامیچ ع کوان اکبده و ابمکوده اکک :

دیچ ،بای ایفب دادن جان اشش ون او ا بیشن کب می  ،وی را

پس شون دیچگونکچ اختالاک مسکتحق ایفکب اکک

و مکانع نیسک

اکچ پبداخک

ا شه اک

و از این جی

چ م زۀ ایفکب

جایگزین ایفب گبدد؛ زیبا پبداخ

مال ناراح

اک (علم اۀیشی  )542 :1415شیخ طوک دم در ارة قطع عضو یا اعضای از شن می
معین یا ارش اچ مشخص م گبدد (در صورت اچ عضو م طو دی معی
می

اک

اۀمکال

اچ ایش از طبف او صشقچ داده شود و چ وراچ یا ی

اجما ابق امامیچ و روایات اک

اچ علمای مدددمان ن

ابمودهانش :دی

نشاشتچ اشش) مب وط چ

اۀمکال م ت کل نمک شکود .دۀیکل مکا

ل ابمکودهانکش (شکیخ طوکک  1420ج .)299 :5

111
از این مال ،وارث می

یزی چ ارث نم بد لیچ از جانب می

مصبف م گبدد و دۀیل این حیم دم روای
مب وط چ ی

اۀمال اک

در االمشان ،روایت اک

دیچ در مورد قطع اعضا شن می

در راهدای قبو چ خشاونش متعال

اک  ،اما کیش مبتضک ابمکوده اکک

مقاله

دمچ ین صاحب شرایع ضمن حیم چ ۀزوم پبداخ

ابموده اک
اکچ ایکن مکال
مکداور

(مح ق حل  1389ج  .)284 :4م صود این ا یای زرگوار از روای

اچ حسین ن خاۀش چ صورت مفصل از امام موک ااظم( ) ن کل نمکوده

اچ حضبت در خش از آن ابموده ...« :ا این مال ایش از جانب می

ح چ جکا آورده شکود و در

رادیای خیب از قدیل صشقچ و امثال آن مصبف شکود( »...شکیخ طوکک  1390ج  )273 - 274 :10امکا دۀیکل
ای یچ کیش مبتض ابموده :شخص جان ایش دیچ را چ ی

اۀمال پبدازد آن اکک

اکچ در روایتک

اکحاق ن عمار از امام صادق( ) کؤال م ا ش ،چ اس این مال را م گیکبد؟ حضکبت در پاککخ
م ابمایش :امام ،این مال خشاونش اک

و اگب یزی از جکوارح میک

را اسک قطکع ا کش ،ارش کب

عیشه او م آیش اچ ایش چ امام پبدازد (حب عامل  1391ج .)248 :19م توان ین این روایک

و روایک

م ول از حسین ن خاۀش چ این صورت جمع نمود اچ این مال را امام مک گیکبد و در راه خکشا اکچ
دمان راهدای خیب از قدیل انجام م اکن ح و صشقچ اک  ،مصبف م ا کش ،انیکچ ظکادب اکالم
شیخ مفیش دم یانگب این جمع

وده و صاحب جواهر

چ آن تصبیح ابمکوده اکک

(نجفک  1365ج:42

ی اۀمال م پبدازد و امام آن را در راهدای خیب مصبف م ا ش.
امام خمی

دم در این اره ابمودهانش :در قطع کب میت

مسلمان حبّ ،صش دی ار اک  .و در قطکع

جوارح او چ حساو دیچاش م اشش .و در یچ ج ایات وارد ب او چ این نسکد
قطع ین دک

او پ جکاه دی کار و در قطکع دو دکک

م اشش و دمچ ین اک
می

مک اشکش؛ پکس در

او صکش دی کار و در قطکع انگشک

حال در جباح و شجاج او .و این دیچ بای وراچ می

او ده دی کار

نیسک  ،لیکچ کبای

م اشش و در وجوه خیب مصبف م شود .و در این حیم ،مبد و زن و صغیب و ادیکب ،مسکاوی

دست ش و آیا از این دیچ ،دین می

ادا م شود؟ ظادباً ل

(امام خمی

 1421ج  1و 971: 2ک.)970

بررسی میزان داللت وجوب دیه به قطع اعضاي میت بر حرمت کالبد شکافی

انچچ مالحظچ شش کیش مبتض این مطلب را ممین دانستچانش اچ ۀزوم پبداخ
ا شة کب می

دیچ از کوی قطکع

چ ع وان ایفب و مجازات او اشکش ،کون عمکل کین شخصک از مصکادیق «مثلکچ»

نگرشي نو بر مباني فقهي حكم كالبد شكافي بر اساس آراي امام خميني

 .)388ۀدا م گوییم :االم کیش مبتض را دم ایش ب دمین مع کا حمکل نمکود اکچ جکان  ،دیکچ را کچ

(س)
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م اشش .در توضیح عبض م ا یم اچ ما دم م پدیبیم اچ اگب ااری از مصادیق مثلچ اشش ،قطعکاً
حبام وده و مبتیب آن مسکتحق مجکازات اکک

امکا مک گکوییم ااۀدکش شکیاا از مصکادیق مثلکچ

نم اشش ،انیچ قدالً توضیح داده شش و اگب کیش مبتض چ طکور مطلکق قطکع اعضکای میک
قدیل مثلچ تل
از شن می

نموده دۀیل
جز ا نی

آن اک

را از

اچ در آن دوران ،تشبیح جسش مبکوم ندوده و بیشن عضوی

کوء و ت ییل او صکورت نمک گباتکچ اکک  .عکالوه کب ای یکچ شکلن صکشور

روایات از معصومین ک علییم اۀسالم ک نیز ناظب چ مثلچ و ت ییل می
وده مؤیش این نیتچ حشیث اک

اک

اکچ در آن دوران مبککوم

اچ از قول یی از صحا چ ن ل ششه اچ م

گویش« :رکول خکشا(ص)

دبگز خطدچ ای بای مکا (در مسکیب میکشان جیکاد) ایکباد نفبمکود مگکب ای یکچ در آن کچ صکشقچ دادن
ابمانمان م داد و از مثلچ ابدن نی مان مک ابمکود» (عالمکچ مجلسک  1403ج  )206 :101اکچ امثکال ایکن
روای

نشان م ددش اچ در گدشتچ تا چ حش ،عمل ش یع مثلچ رواج داشتچ اچ در ا ار امب چ صشقچ

از آن نی م ششه اک  .اگب اس انصباف اطالق روایات را اچ ب ۀزوم پبداخک
قطع اعضای می
پبداخ

دنۀ

دیکچ کچ ککدب

دارنش از تشبیح جسش چ ت ییل نپدیبد ،چ او م گکوییم :کین حیکم ۀکزوم

دیچ و حیم حبم

شبع تالزم دائم و ناگسست

وجود نشارد؛ زیبا دانشم شان اکالم

در مورد ای یچ دیچ چ ع وان ایفب جان اشش اتفاق نظب نشارنش ،کون عکشتهای دکم آن را کچ ع کوان
تعویض مشن م دان ش و گبوه کوم دیچ را چ ع کوان امکبی اکچ میکان ایفکب و عکوض مکشن دور
م زنش مطبح نمودهانش و دب گبوه بای اادات نظبی خود ادۀچای ارائکچ نمکوده اکک

(ادریکس: 1372

 .)332-352دمچ انیچ از مطاۀعچ در متون ا ی چ مواردی بم خوریم اچ کا انکشک تکلمل در آنیکا
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قطع پیشا م شود اچ دیچ چ ع وان ایفب ج ای قا ل مالحظچ نم اشش .مثل ای یچ در قتل یا جباحت
اککچ ککچ صککورت خطککای محککض از اس ک کککب زده ،مجککازات وجککود نککشارد و در عککین حککال دیککچ
ایشپبداخ

گبدد اچ دی قتل خطل محض دم ب عیشة عاقلچای م اشش اچ چ سا اصکالً از عمکل

قاتل اطالع نشاشتچ اش ش ،چ رکش چ آنیچ خوادیم ۀزوم پبداخ

دیچ را چ ع وان ایفکب بایشکان

قلمشاد نماییم یا ب اشخاص اچ مانع از ت جز تیلیکف در ح شکان وجکود دارد (از قدیکل اشکخاص
مج ون ،صغیب یا خواو) در ااب صشمچای اچ چ دیگبان وارد م نمایش ،ایفب واجب نم شود ،وۀک
پبداخ

دیچ گبیدانگیبشان م گبدد .و نیز اگب در ااب اشتداه حکاام شکب  ،شخصک صکشم جکان

دی ش ،دی آن شخص ایش از ی اۀمال پبداخ
نم توان از حیم ا ی وجوو پبداخ

گبدد و حاام شب و عاقل او ضمانت نشارنش .پس

دیچ چ کدب قطع اعضای می  ،چ صورت قطع و ا ذد

113
خاۀ از تبدیش حیم چ حبم

دو حیم ادوتاً (در تشبیح جسش مسلمان) و نفیاً (در تشبیح جسش اااب) احتمال ین حیم خاۀ
از قوت نیس ؛ ۀدا امام خمی

مقاله

شبع ااۀدش شیاا را اکت تاج نمود ،دب ش ا توجچ چ تالزم ایکن
در این اره م ابمای ش« :اگب حفظ حیات مسلمان ب تشبیح متوقکف

اشش و تشبیح غیب مسلمان ممین نداشش ،ظادب آن اک

اچ جایز اشکش ،و امکا کبای آمکوزش ت یکا

مادام اچ حیات مسلمان ب آن متوقف نداشش جایز نیس  .در صورت اچ تشبیح بای آموزش ت یا
اشش ،اشیاۀ در وجوو دیچ نیس
نیس ؛ ا اشیاۀ

اچ دارد (امام خمی

و اما در مورد ضبورت و توقف اچ گدشک

کک وط آن عیکش

 1421ج  1و  990 :2م  3و .)4

انیچ مالحظچ م شود امام دم ،کا آنیکچ در مکوارد ضکبوری و جکای اکچ حفکظ جکان یکن
مسلمان م وط چ تشبیح جسش مسلمان وده و تشبیح جسش غیب مسلمان ممین نداشش ،حیم چ جواز
شبع این اار ( شون ذاب دیچ اشیاۀ ابمودهانش ،وۀ درمسلل ک وط دیچ تبدیش ابموده وحیکم
چ ک وط را خاۀ از اشیال نشانستچانش و اگکب کین حبمک

شکبع و وجکوو دیکچ تکالزم قطعک و

انفیاکناپدیب ود ،قطعاً امام دم ،در مواردی اچ حیم چ جواز شبع ااۀدش شیاا مک ابمودنکش،
چ صورت قطع و شون ذاب اشیال چ ک وط دیچ نیز نظب م دادنش؛ ۀدا نم توان حیم چ وجکوو
پبداخ

مسلمان تل

نمود ،دب ش این حیم خاۀ از قوت نیس .

 .3روایاتی که بر احترام میت مسلمان داللت دارند
از ادۀ قا ل حث در زمی حبم

تشبیح جسش ،روایات اک

اچ ب احتبام میک

مسکلمان دنۀک

دارنش .انیچ در حشیث صفوان از امام صادق( ) ن ل م ا ش اچ حضبت ابمودهانش« :خشاونکش ا کا
دارد از ای یچ نسد

چ مؤمن جز حسن ظن صورت پدیبد و شیستن اکتخوان مومن در حال حیات

و ممات او مساوی اک » (حب عامل  1391ج )251 :19و نیکز در روایک

دیگکبی وقتک اسک کچ امکام

صادق( ) عبض م ا ش :حیم شبع در ارة مبدی اچ کب میت را بیکشه اکک
م ابمای ش« :احتبام شخص مبده ،دمان ش احتبام او در حال زنشه ودن

م

یسک ؟ حضکبت

اشش» (حب عکامل  1391ج

251 :19ک .)247

روایات متعشد مشا چ دیگبی نیز در ارة حیم دمین مسللچ موجکود اکک
. )247-251

(حکب عکامل  1391ج :19

نگرشي نو بر مباني فقهي حكم كالبد شكافي بر اساس آراي امام خميني

می

دیچ را چ ع وان دۀیل قطع و تخلف ناپدیب بای حیم چ حبمک

شکبع ااۀدکش شکیاا

(س)
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در ای جا نیتچای چ نظب م رکش اچ یان آن خاۀ از اایکشه نیسک
روایات مان ش روای
روای

نخس  ،دنۀ

ب محتبم ودن جسش می

وآن ایکن اکک

مسلمان دارنش و عضک دیگکب مثکل

دوم ،چطور مطلق گفتچ انش اچ احتبام شخص مبده دمان ش احتبام

اچ ممین اک

اکچ ،بخک

در زمان زنکشگ اکک

از این قدیکل روایکات کین اککت داط شکود اکچ مکبدة غیکب مسکلمان دکم ،از احتکبام

بخوردار اک ؛ زیبا انیچ بخ زرگان ابمودهانش :دبگاه مطلق و م یش در کلب یا ایجاو متفق
وده و اطالق دم از ن و اطالق شموۀ اشش کین مطلکق و م یکش ت کاا وجکود نکشارد تکا نکاگزیب از
تصبف در یی از آنیا اشیم (مظفب 1403ج  )175 :1و روایات مب وط کچ احتکبام میک

دکم از دمکین

قسم مطلق و م یش اک ؛ ۀدا مطا ق ظادب آنیا جسکش مسکلمان و غیکب مسکلمان دکب دو نزم انحتکبام
م اش ش .و از آنجا اچ ااۀدش شیاا نوع دتن حبم

نسد

عمل ،دم در مورد مسلمان و دم در ارة غیب مسلمان ممانع

چ می

قلمشاد م گبدد ایش از این

چ عمل آیش ،اچ در ذیل پاککخ آن را

عبض م ا یم.
بررسی روایاتی که بر احترام میت داللت دارند

در توضیح اکت داط اچ از روایات مداور م توان نمود ،م گوییم این نیتچ قا ل پدیبش اک

اچ

روایات مطلق و م یش در این او ا ییشیگب تفاوت نشارنش ،تا نکاگزیب از حمکل روایکات مطلکق کب
روایات م یش اشیم و گوییم مباد از آن دکتچ روایات دم اچ ۀزوم احتبام می
(خواه مسلمان اشش یا نداشش) مطبح نمودهانش ۀزوم احتبام می

را چ صورت مطلق

مسلمان اک  .اما کا ۀحکاظ روایکات
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دیگبی اچ در ا واو دیگب ا چ در اختیار داریم ،ناگزیب از قدول تصبف در روایات مطلکق و حمکل
آنیا ب روایات م یش م شویم؛ زیبا در آن روایات ا صباح

این مطلب یان ششه اچ مبده افار از

احتبام بخوردار نم اش ش انیچ در مدحث آی شه بخ از آنیا را ن ل خوادیم نمود .ا توجکچ کچ
این ک خ از روایات پ م بیم اچ م صود از روایات دم اچ ۀزوم احتکبام میک
مطبح نموده انش ،تشبیع حیم ۀکزوم احتکبام میک

را کچ طکور مطلکق

مسکلمان اکک  ،عکالوه بای یکچ از دقک

در مکتن

روایات مطلق دم متوجچ م شویم اچ ب احتبام جسش اااب دنۀت نشارنش؛ زیکبا مضکمون آنیکا ایکن
اک

اچ احتبام مبدة انسان دمان ش احتبام زنشة اوک  ،یع ک اگکب انسکان در حکال حیکات واجکب

انحتبام اشش ،پس از مبگ نیز ایش جسشش محتبم شمبده شود .و اگب اس در زمان زنشگ اش
چ دۀیل افب و یا دشم

اش ا ادل ی

کک علییم اۀسالم کک احتبام نشارد ،پس از مبگ نیز جسششان
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جسششان عش از مبگ از احتبام بخوردار شود؟ آری مثلچ نمودن جسش آنیا چ خاطب تصبیح ادۀک
معتدبی اچ ذاب شش حبام و مم و اک  ،اما انیچ گفتیم ،ااۀدش شکیاا
مثلچ و ت ییل اک

 .پس دۀیل بای حیم چ حبم

ۀدا دمانگونچ اچ امام خمی

مقاله

از احتبام بخوردار نیس  .پس وقت ابد یا اابادی در زمان حیات احتبام نشارد ،گونچ مک توانکش
یکزی جکشا از مادیک

تشبیح جسش غیب مسکلمان در اختیکار نکشاریم،

و دیگب ا یای معاصب ابمودهانش ،ااۀدش شیاا می

اااب جایز وده و

اشیال شبع نشارد.
جواز کالبد شکافی میت کافر

انیچ گفتچ شش ،ااۀدش شیاا می
حبم

غیب مسلمان جایز وده واشیال شبع نشارد؛ زیبا دۀیل اصل

تشبیح جسش ،روایات دست ش اچ ب احتبام می مسلمان دنۀ دارنش و این گبوه از روایات

شامل جسش اااب نم گبدنش ،لیچ روایات متعشدی در اختیار داریم اچ ا صباح
احتبام نسد

چ جسش اااب دنۀ

کب عکشم جکواز

دارنش .اچ در ای جا دو مورد از این گبوه روایات را ن ل م ا یم:

عمار کا اط از امکام صکادق( ) روایک

اکبده اکک

اکچ وقتک از آن حضکبت در کارة وظیفک

مسلمانان نسد
حضبت در پاکخ م ابمای ش « :دیچ مسلمان ندایش او را غسکل ددکش و یکا داکن نمایکش و او احتبامک
نشارد ،و مسلمان ندایش ب کب قدبش حاضب شود ،دب ش ایکن شکخص نصکبان پکشرش
صشوق 1411ج  )166 :1در روای

دیگبی امام صادق( ) نی ابموده اک

اشکش» (شکیخ

از ای یکچ شکخص مسکلمان،

خویشاونش اااب ذم و یا مشبک خود را غسل داده و افن نمایش و یا کب او نمکاز خوانکش و داک
ا ش (حب عامل  1391ج . )704 :2

اگب اس در دنۀ

این روایات ب جواز تشبیح جسش غیب مسلمان تبدیش داشتچ اشش و گویکش

مفاد این روایات نی از احتبام نمودن می
مسلمان را مثل می
اااب دنۀ

اااب دمان ش می

مسلمان اک

مسلمان احتبام و دان وافن ن ماییش؛ اما ب جواز

و م گوی ش میک
احتبامک نسکد

نشارنش و ااۀدش شکیاا از دیکشگاه عکبف نکوع ک احتبامک نسکد

م گبدد .در پاکخ عبض م ا یم  :اونً خود
وحت تلخیب در تجییزش نوع

احتبام تل

اعت ای نسد

چ می

غیکب

کچ جسکش

کچ جسکش تل ک

و تبک تغسکیل و تکشاین او

م گبدد؛ ۀکدا در احادیکث کچ تعجیکل در تجییکز

نگرشي نو بر مباني فقهي حكم كالبد شكافي بر اساس آراي امام خميني

چ یی از دمسفبانشان اچ نصبان کوده و در حکین ککفب از دنیکا راتکچ اکک  ،ککؤال مک شکود

(س)
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می

مؤمن (جز در موارد خاص) کفارش ششه اک  ،اانیاً از آنجا اکچ دکیچ دۀیلک کبای حیکم کچ
ااۀدش شیاا می

حبم

اااب در اختیار نشاریم چ موجب اصل پب با

«ا احچ» حیکم کچ جکواز

این عمل م نماییم انیچ این اصل را در ا تشای مطاۀب خود چ صورت مختصب توضیح دادهایم .و
چ احتمال قوی و نزدین چ ی ین م توانیم ادعا ا یم اچ ب اکاس دمین اصل ا احچ اک
خمی

اکچ امکام

تشبیح جسش شخص را اچ اکالم و افبش مشخص نیس  ،جایز دانستچانش .در آنجا اکچ از

ایشان کؤال ششه اک

 :اگب میت مشیوک اشش اچ مسلم اک

اکالم او نداشش تشبیح ابدن آن جایز اک

یا اکااب ،و رادک کبای حیکم کچ

یا خیب؟ وآن زرگوار پاکخ مک ابمای کش« :مکانع نکشارد»

(امام خمی  1382ج  ،42 :2س  )116ون در این مورد اکالم ین میت محبز نیسک
ۀزوم حفظ احتبام جسش اشش و از طبا افکب او دکم معلکوم نیسک

تکا مشکمول ادۀک

تکا کچ موجکب گکبوه دیگکب از

روایات حیم چ عشم جواز احتبام جسشش ماییم و کون کبای حیکم کچ حبمک

تشکبیح جسکش

ای گونچ اشخاص دۀیل در اختیار نشاریم ،ا توکل چ اصل ا احچ آن را مداح و جایز م شماریم.
شایستچ اک

اچ دمین حیم جواز تشبیح جسش را در مورد اابادی اچ چ ظادب مسلمان ش؛ وۀک

پیامدب(ص) ع اد و دشم

دارنش جاری کشانیم ،کبا اکچ آنیکا در احیکام ا یک کا افکار

تفاوت نشارنش ،انیچ امام خمی

در این اره م ابمای ش اچ ناصکد دکا و دشکم ان ائمکچ اطیکار ککک

ا ادل ی

علییم اۀسالمکک دمان ش افار نجس م اش ش و احیام اااب ب آنیا متبتب م

گبدد» (امام خمی ک 1422

 .)37:بای این نظب امام دم روایات متعشدی در اختیار داریم  .انیچ روای

امام حسین( )

ششه اچ

خطاو چ معاویچ ابموده اک  . . .« :ما پیبوان تبا افن نم ا یم و نچ نماز ب ج ازه شان مک خکوانیم
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و نچ دا شان م نماییم» (حب عامل  1391ج  .)704 :2و ما دمین حیم را قکدالً از قکول امکام صکادق( ) در
مورد مبدة افار ن ل نمودیم .و نیز در جای دیگب عدش اهلل ا ن ا یعفکور از قکول امکام صکادق علیکچ
اۀسالم ن ل م ا ش اچ حضبت ابموده اک  :از غسل نمودن ا غساۀ حمام (آ اچ در حمام ا آن
شستشو ششه) پبدیز ان ون در آن غساۀ ییودی و نصبان و مجوک ودشم ان ما ادل ی
ششه اک

جمع

اچ ناصد دا شتبین این ابقچدا م اش ش .دمانا خشاونش تدارک وتعاۀ مخلکوق نجکس

تب از کگ نیاابیشه اک

و چ راکت دشم ان ما ادل ی

(نواصب) از کگ نجستب م

اش ش( ».حب

عامل  1391ج )159 :1پس چ موجب این گبوه از روایات (و چ موجب آنچچ امبوز از راتاردای ش یع
دشم ان ادل ی

مشادشه م ا یم) تشبیح جسش اابادی اچ چ ظادب مسلمان ش وۀ کا ادکل یک

علییم اۀسالمکک دشم

و ع اد م ورزنش الاشیال اک

و انیچ امام خمی

ککک

و دیگب ا یکا تصکبیح
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اشیال شبع نشارد .اما در مورد تشبیح جسش مسلمان انیچ از قول بخ ا یای معاصب دم ن کل
گبدیش ،حیم چ حبم

مقاله

ابمودهانش ،ای یا ملحق چ افار م اش ش .پس تشبیح جسش ااباد اکااب و ملحکق کچ اکااب دیچگونکچ
ششه اک  .دۀیل صشور ین حیم نم توانش ادۀ مب وط چ تحبیم مثلکچ

اشش ،با اچ مطا ق روایات معتدب مثلچ چطور ال و حت ب روی جسش افار دم مم و اعالم ششه
اک

و نیز انیچ گفتچ شش ،ااۀدش شیاا در علوم پزشی ا مثلچ تفکاوت مکادوی دارد .دمچ کین

ادۀ وجوو دیچ ب قطع اعضای می
م ول در این مورد نسد
قطع اعضا می

چ میت اچ عضوی از او بیشه م شود ،مطل ش و دۀیل کب ت ییکش آن کچ

مسلمان وجود نشارد (حب عامل  1391ج  )247-249 :19درحکاۀ اکچ ایکن ا یکا تصکبیح

ابموده انشاچ تشبیح جسش می
داده شش ین ۀزوم پبداخ

ااابکدب وجوو پبداخ

دیچ و حبم

دۀیل صشور این نظبی حبم
دنۀ

نم توانش دۀیل این اتوا تل

گبدد؛ زیبا اونً تمکام روایکات

دیچ نم گبدد .و اانیاً انیکچ توضکیح

شبع  ،تالزم دائم وجود نشارد .پس چ نظب م رکش اکچ

تشبیح جسش مسلمان روایات اش ش اچ ب احتبام شن میک

مسکلمان

دارنش اچ جا دارد نظبی ب مفاد آنیا یفی یم.
چطورال بای آگاد از پیام اصل احادیث صادره از معصومین کک علییم اۀسالم کک توجچ کچ

قبائن و شبایط و اوضا و احوال آن بدچ از زمان و چ اصطالح توجچ چ شلن صشور روایک
دیگب می

چ این نیتچ عبض م ا یم روایات دم اکچ از بیکشن ککب و اعضکای

نی ابده و از احتبام شن میک

مسکلمان ککخن کچ میکان آوردهانکش در شکبایط صکادر

ششه انش اچ مثلچ نمودن شن دشمن پس از مبگ او در ین عکبودکای جکادل رواج داشکتچ اکک .
شادش این مطلب روایات متعشدی اک
اۀسالمکک در کبزن

و نیود

اکچ از ککوی پیکامدب ااکبم(ص) و ائمکچ معصکومین ککک علکییم

مثلچ و نی از آن صکادر شکشه اکک

انیکچ ییک از صکحا چ ن کل

م ا ش اچ رکول خشا(ص) دبگز خطدچای بای ما (در مورد جیاد) ایباد نفبمودنش مگب آنیچ در آن
چ صشقچ دادن ابمانمان م داد و از مثلچ نمودن نی مان م ابمود (عالمچ مجلسک  1403ج )206 :101اکچ
امثال این روای

حیای

بیشن اعضای شن می

از شیو عمل زش

مثلچ در آن دوراندا م نمایکش؛ ۀکدا ککیش مبتضک از

چ ع وان مثلچ و ت ییل می

نام کبده اکک  .بااکچ در آن زمکاندکا مسکلل

تشبیح جسش اصالً مطبح ندوده تا امثکال ککیش مبتضک و یکا اشخاصک اکچ از معصکومین ککک علکییم
اۀسالمکک در ارة قطع اعضای می

کؤال م ابده انش ،ذد شان متوجچ این مسللچ اشش .و کؤانت اکچ

اصحاو ائمچ از آن زرگواران چ عمل م آوردهانش یا گزارشدای اچ مد

ب قطع کب یکا اعضکای

نگرشي نو بر مباني فقهي حكم كالبد شكافي بر اساس آراي امام خميني

مورد نظب قبار گیبد .ا ع ای

ایکش

(س)
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خشمتشان عبضچ م داشت ش ،دمکچ نکاظب کچ مکوارد مثلکچ کوده اکک

می

اکچ اکبد جکان کچ خکاطب

انت امجوی و تشف خاطب این عمل ش یع را انجام م داده یا چ ع وان تمبی
اچ پی

م آیش ،بیشن کب و اعضای دشمن بایشان امبی عادی تل

گبدد و د گکام مدکادرت کچ

این اعمال در میشان ندبد ،پایشان نلغزد ،اچ تمام این حانت خود نوع
و از دیشگاه اکالم محیوم اک

وده تا در ج گدای
احتبام چ می

کوده

و پاکخ و عیساۀعمل ائمچ اطیار کک علکییم اۀسکالم ککک نیکز ایکش کا

ۀحاظ این حانت تفسیب گبدد .ۀدا این روایات متوجچ بیشن اعضا می

ا دشف و احکوال مکداور

وده و از ااۀدش شیاا اچ امبوزه در علکوم پزشکی مبککوم اکک  ،انصکباف داشکتچ و نکاظب کشان
نم اشش ،با اچ دشف از ااۀدش شیاا و تشبیح جسش ان بدن علم و دان
خشم
نسد
می

یشتب چ شبی

و جامعچ اکالم اک

در جامعچ چ م ظکور

ودیچ گونچ قصش انت امجوی از می

یا ک احتبامک

چ جسش او مورد نظب نم اشش .پس نم توان ا اکت اد چ روایات اچ از احتبامک کچ جسکش
مسلمان نی ابدهانش ،حیم تشبیح جسشش را حبام مسلّم دانس

و د گام شن در حبمک ،

اصل ا احچ جاری م گبدد.
آری چ خاطب رعای

احتیاط و احتبام چ نظبی ا یای اچ چ حبم

اتوا دادهانش .شایستچ اک

تا کب حش امیان و تا وقت چ جسش اااب کبای راکع نیکاز مبااکز علکوم پزشکی دکتبکک اشکش ،از
تشبیح جسش می

مسلمان خودداری شود و در شبایط اچ چ واکط ا شان یکا امدکود جسکش غیکب

مسلمان نیاز مبااز آموزش جامعچ اکالم بآورده نشود ،کچ موجکب احیکام اانویکچ ایکش کچ راکع
نیازم شیدا در این زمی چ مدادرت ورزیش.
سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 1393

حکم ثانوي کالبد شکافی میت مسلمان
آنچچ تا چ حال گفتچ شش مب وط چ حیم اوۀ ااۀدش شیاا می

ود .در ای جا م گوییم اکچ اگکب

شبایط خاص ابدی یا اجتماع اقتضا ا ش ،اچ شن مسکلمان شکیااتچ شکود ایکش کا ۀحکاظ قاعکشه
تزاحم وظیفچ شبع را مشخص نمود .امام خمی

در این مکورد مک ابمای کش« :اگکب حفکظ زنکشگ

مسلمان م وط چ تشبیح جسش اشش ،و امیان تشبیح جسش غیب مسلمان دکم نداشکش ،ظکادباً تشکبیح
جسش مسلمان جایز اک

و اما تشبیح جسش مسلمان صبااً کچ م ظورآمکوزش تکا وقتک اکچ زنکشگ

مسلمان وا ستچ چ انجام آن نداشش ،جایز نم

اشش (امام خمی  1421ج  1و  990: 2م .)3
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صحیح عل ن ی طین آمشه اک

در اختیار داریم انیچ در روای

ااظم( ) عبض ابدم :زن از دنیا راتچ اک
(ا ایچ از زنشه ودن ابزنش اک

اچ م گویش « :چ امام موکک

درحاۀ اکچ ابزنکش داخکل شکیم

مقاله

مد ای ا ی این نظبی ا ی امام ادۀ متعشدی از قدیل قاعشة اضطبار و روایات معتدبی اک

اچ

تیکان مک خکورد

) حضکبت ابمودنکش :شکیم زن شکیااتچ شکود (شکیخ طوکک  1390ج1

.)343:

مسلمان را چ دب دۀیل جایز نشانش ،امکا در ایکن مکورد کون ایکن

اگباس پاره ابدن شن می

عشم جواز ا حیم وجوو حفظ نفس محتبمچ تزاحم پیشا م ا ش ،قطعاً اوۀوی
را ب ۀزوم حفظ احتبام جسش می

حفظ نفس محتبمچ

مسلمان م پدیبد.

دمچ ین اگب در جامع اکالم  ،یی از مسلمانان در ااب یماری مبموزی از دنیا بود اچ اشف
آن یماری و راه درمان
نیفتش ،اس نیس

م وط چ شیااتن شن آن می مسلمان اشش ،تا جان ی مسلمانان چ خطب

اچ در جواز این قسم ااۀدش شیاا تبدیش چ خکود راه ددکش .لکچ اگکب در دمکین

جامع اکالم عالوه ب مسلمان ،ابد یا ااباد غیب مسلمان دم در ااب دمان یماری از دنیا راتچ اشکش،
ایش بای ش اخ

آن یماری و راه درمان

مسلمان را ااۀدش شیاا ا ش معصی

نموده و ایش دیچ پبداخ

نمایش .پس تشبیح جسش مسلمان از

در شبای ط ضبوری و چ ع وان آخبین اره بای نجات جکان یکن یکا گبودک از

مسلمانان جایز م اشش و این نیتکچ در تمکام نظبیکات اکچ آن زرگکوار پیبامکون ایکن مسکللچ ا کباز
ابمودهانش ،مشیود اک  .انیچ مسلول یی از یمارکتاندای اشور طک اککتفتای از امکام ککؤال
م ا ش« :آیا شخص اچ چ عل
عل

یماری مشیوک اوت م ا ش و ما در این یمارکتان جی

تعیین

مبگ مجدور م شویم ااۀدش شیاا ابده ،عل

یماری و مبگ نامدبده را برکک ا کیم ،از

نظب شبع مسلل آن گونچ اک ؟ نزم چ تداب اک

انجام این عمل توککط متخصصکین مب وطکچ

م شود و اوق اۀعاده ضبوری اک

ا توجچ چ ای یچ این مباز درمان و آموزش اکک

و در تمکام

مبااز علم دنیا [ااۀدششیاا را] انجام م دد ش و از نظب یادگیبی حبا پزشی از واجدات اک .
امام خمی

در پاکخ م ابمای ش :ااۀدش شیاا شن مسلمان جایز نیس

واجب شبع ادمت در ین

اشش (امام خمی
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مطا ق نظبیات اچ از امام ن ل نمودیم نجات جان یکن مسکلمان نسکد
مسلمان از ادمی

مگکب در صکورت اکچ

یشتبی بخوردار اک  ،حفظ ککالم

کچ ااۀدششکیاا میک

و عکزت جامعک اککالم دکم ،در مواقکع

نگرشي نو بر مباني فقهي حكم كالبد شكافي بر اساس آراي امام خميني

نظب امام خمی

جسش غیب مسلمان ااۀدش شیاا شود و اگباس جسش

(س)
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ضبوری میمتب از تشبیح جسش ین یا ش جسش مسلمان اک  ،دب ش در این اره دم نمک تکوان
از حش ضبورت تجاوز ابد.
حال اگب در جامع اکالم چ دب دۀیل جی

آموزش دانشکجویان علکوم پزشکی  ،جسکش غیکب

مسلمان بای تشبیح در دکتبس نداشش ،اچ شون تشبیح دکم دانک
تدحب و تخصص پیشا نی ش و این مسللچ اعث اازای

اک

پژودکان مب وطکچ انیکچ نزم

یماری و مبگ و میب در جامع اکالم

شود اچ بای راع این مشیالت ناگبیز از چ اارگیبی ااباد غیبمسلمان متخصص ششه و کلط غیب
مسلمان ب جان و احیاناً ناموس مؤم ین نزم یایش ،در این صورت مک تکوانیم گکوییم :کا توجکچ کچ
ادمیت اچ امام خمی

بای اکت الل ،پیشبا  ،کالمت و کب ل شی جوامع اکالم قائل ودهانش ،تکا

کب حش راع ضبورت و ا رعای

دقیق جوانب احتیاط و عشم تجاوز از م شار ضبوری اچ از ناحیک

متخصصین متعیش چ عمل م آیش م توان نظب چ جواز تشبیح جسش مسلمان نمود و پس از راع نیاز
ضبوری جامع اکالم این حیم مبتفع گبدیشه و حیم اوۀ دمچ ان ایش مباعات شود.
تذکر یک نکته:

آنچچ از جواز شبع شیااتن جسش و قطع اعضای می

یان شش ،شامل عورتین نم شود و نیکز

ااۀدش شیاا مبد توکط زن و اۀعیس جایز نم اشش؛ زیبا رعای
ممات انسان نزم اک
موق

احیام اۀی در حکال حیکات و

آری اگب ا تال چ این امور چ حکش ضکبورت بککش ،در ایکن حاۀک

احیام اانویچ حاام م شود اچ در این حاۀ

کچطکور

دم کاز ایکش از حکش ضکبورت تجکاوز نگکبدد

دمچ انیچ ایش اشخاص تشخیص دد شة موارد ضبورت از شایستگ دای نزم بای این امب خطیکب
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بخوردار اش ش.
بررسی حکم لزوم دیه در کالبد شکافی
انیچ گفتچ شش ،مطا ق روایات معتدب و نظب امام و کایب ا یای زرگوار اچ از این روایکات نشکلت
گباتچ اک  ،اس اچ کب میت را قطع ا ش ،ایش صش دی ار دیچ پبدازد ،این صش دی ار چ ع وان دی
اامل در مورد می

قلمشاد ششه و مالک بای محاکدچ میزان دیچ وخسکارت بیکشن ککایب اعضکای

شن وی قبار م گیبد .از این دیچ یزی چ وارث می
دای قبو چ خشاونش متعال دزی چ گبدد.

تعلق نگباتچ و ایش کبای خکود میک

در راه

121
چ دمین دۀیل در ااۀدش شیاا می

ا ادل ی

واجب نم اشش؛ زیبا افب و نیز دشم

کک علییم اۀسالمکک کدب دوری انسان از حضبت

مقاله

اااب واسان اچ در حیم اااب مک اشک ش ،پبداخک

دیکچ

حق تعاۀ ششه و مانع از کود خش انجام ااردای موجب ت بو چ خشاونش متعال ،بای این قدیکل
اشخاص م گبدد.
و اما ااۀدش شیاا جسش مسلمان ،در شبایط عادی اچ قائل چ حبم
یا اشخاص اچ این عمل را انجام م دد ش ،چ موجب روایات ،پبداخ

آن م اشیم ،ب شکخص
دیچ نزم م گبدد .وۀ در

شب ایط ضبوری اچ حفظ جان ابد یا گبود از مسلمانان وا ستچ کچ ااۀدکش شکیاا میک
و ارة دیگبی نشاریم ،در ۀزوم پبداخ

اک

ادۀ وجوو پبداخ
پبداخ

د یچ و حبم

دیچ جای حث و برک م اشش؛ زیبا از ین ککو

دیچ مطلق وده وشامل این موارد م گبدد و نیز انیچ گفتچ شش ،ین وجوو
تیلیف مالزم

دائم وجود نشارد تا دب جا یی م تف ود ،توان حیم چ

انتفای دیگبی نمود پس ب مداشب ااۀدش شیاا نزم اک
راه دای خیب بای می

مسکلمان

مسلمان پبداخ

م شار نزم از دیچ را جیک

مصکبف در

ا ش .از کوی دیگب دمانگونچ اچ قدالً اشاره شش عکشتهای از

دانشم شان اکالم دیچ را چ ع وان ایفب جان مطبح نمودهانش ،اچ ب این اکاس ،در موارد ضبوری
اچ شار م شس تشبیح جسش مسلمان را جایز دانستچ اک  ،حیم چ ک وط دیچ دم شایسکتچ اکک ؛
حیم قطع و تبدیش ناپدیب چ ک وط دیچ ن موده و ابمودهانش« :در موارد ضکبورت و در جکای اکچ
حفظ جان مسلمان م وط چ تشبیح جسش مسلمان اک
این حیم) محل اشیال اک

» (امام خمی

عیش نیس

اچ دیچ دم ککاقط گکبدد (وۀک
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در ارة مسلل دیچ م توان گف :در مواردی اچ ااۀدکش شکیاا میک
معلوم نیس

اچ ۀزوم پبداخ

مسکلمان ضکبوری اشکش،

دیچ از ا تشا اا

اشش تا در ک وط آن تبدیکش نمکاییم .و کچ عدکارت

یتب در ای گونچ موارد شن در ادوت دیچ اک

نچ در ک وط آن .دمچ ین ا توجچ چ مفاد روایات و

نظبی امام خمی
حق خود می

و کایب ا یای عظام ،دی مب وط چ قطع اعضای شن می
اک

از ح وق وراث ندوده و

اچ ایش بای او در راه خیب و قبو چ خشاونش متعال دزی چ شود ،در حکاۀ اکچ

خود تشبیح جسش در این گونچ موارد اچ کدب نجات ابد یا اابادی از مسلمانان م شود ،عمل خیب
و نیی وده و موجب قبو اۀ اهلل م گبدد و مطلوو حاصل اک  ،خصوصاً اگب خود می
این اار وصی

نموده اشش .اۀدتچ یتب اک

جی

رعای

دم چ

احتیاط ،در مواردی دم اچ تشبیح جسش

نگرشي نو بر مباني فقهي حكم كالبد شكافي بر اساس آراي امام خميني

ۀدا امام در مواردی اچ چ خاطب ضبورت حیم چ جواز ااۀدش شکیاا میک

مسکلمان ابمکودهانکش،

(س)
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مسلمان جایز وده و این اار صکورت مک پکدیبد ،ودجکچای معکادل کا دیک مکورد از ککوی مبااکز
آموزش پزشی مب وطچ در نظب گباتچ شود و بای می

مسلمان اچ جسشش ااۀدش شکیاا شکشه

در راهدای خیب و قبو اۀ اهلل مثل ارت ای کیستم یشاش

و درمکان جامعک اککالم  ،خصوصکاً در

م اطق محبوم دزی چ گبدد.

نگاهی به حکم اخالقی کالبد شکافی
از نظب علم اخالق ااعال انسان چ کچ دکتچ ت سیم م شود:
ااعاۀ اچ متضمن جلب م فع

دست ش ،مثل خوردن ،نوشیشن ،ۀداس پوشیشن و . . .اچ این دکتچ

از مدشأ شیوت انسان کب شمچ م گیبنش.
ااعاۀ اچ متضمن داع ضبر م اش ش ،مثل داا انسان از جان ،مکال یکا نکاموس خکود ،اکچ ایکن
ااعال بخاکتچ از قوة غضب م اش ش.
ااعاۀ اچ متضمن ایب و انشیشچ انش ،اچ این ااعال م دعث از قوة نطق یا دمان ایب آدم دست ش .
اچ انسان ایکش از ااکباط یکا تفکبیط در دبیکن از قکوای ککچ گانک خکود (شکیوت ،غضکب وایکب)
جلوگیبی نموده و مباعات جانب اعتکشال را مایکش اکچ ایکن رعایک
غضب ،شجاع

ودر ایب ،حیم

اعتکشال در شکیوت ،عفک ،

نامیشه م شود .واز اجتما این کچ اضکیل  ،اضکیل

یکارم

در آدم چوجود م آیش اچ چ آن «عشاۀ » گفتچ م شود .دکب یکن از ایکن یکار ملیکچ ،موجکب
اضیل

آدم م

شونش (عالمچ طداطدای

تا ج .)371 :1
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علم ا چ و اخالق از نظب موضو و غای
و غای

دمان شی دارنش ،با اچ موضو در دب دو ااعال شکب

آنیا تلمین کعادت انسان م اشش .اما این دو دان

عدارت اک

از ای یچ دان

دارای ن ط اختالف نیز مک اشک ش وآن

ا چ ت ظیم ا شة روا ط انسان ا غیب خود (اعکم از خکاۀق و مخلکوق) در

غاۀب موارد اک  ،در حاۀ اچ علم اخالق ،غاۀداً ت ظیما شة روا ط قوای روح انسان ا ییکشیگب
اک ؛ اما ین ن ط اختالا کدب نم شود اچ این دو را از ییشیگب اامالً تفییکن نمکاییم؛ زیکبا
ت ظیم قوای روح و بقباری اعتشال ین ا عاد مختلف اطن انسان ،ت یا در صورت میسب اک

اکچ

این ت ظیم ب اکاس دکتوراۀعمل صورت گیبد اچ خاۀق شب (اچ از دمچ ،چ اطن و نیاد او آگاهتب
اک ) م بر داشتچ اک ؛ زیبا شون اشباف اامل و تکام کب دمک جوانکب و ا عکاد مختلکف روحک ،
نم توان دیچ بنام اامل و جامع بای بقباری اعتشال روح تییچ و اجبا نمکود ،و ایکن اشکباف

123
اکچ ککلوک

ا چ یان گبدیشه اک  ،و کامانشد قوای روح آدم ت یکا در ابضک ممیکن اکک

مقاله

ت یا بای پبوردگاری اچ شب را آابیشه حاصل م شود .از کوی دیگب این دککتوراۀعمکل ،در علکم
ظادبی او ا مبدم و خشاونش ،ب پای صحیح اکتوار اشش .انیچ در این زمی چ آمشه اک :
آنچچ اچ اتاو و ک
دارای ح ای

م گویش آن اک اچ اعت اد کچ ای یکچ ظکوادب شکب

اک اچ اطن آن چ حساو م آیش ،حکق اکک و اعت کاد کچ

ای یچ انسان راد بای وصول چ این ح ایق دارد ،نیز حق اک  ،اما راه ا کط
اشکش اکچ ظکادب

چ اار ستن ظوادب دی اکک  .ممیکن نیسک اکچ کاط

شبیع (احیام ا ی ) چ آن دشای نی ش ،در حاۀ اچ ظادب ،ع وان اطن و
راه وصول چ آن اک و ممین نیس اچ راد نزدینتب از راد اچ شار
در احیام خود م بر داشتچ ،وجود داشتچ اشش( ...عالمچ طدا طدای ک تکا ج : 5
.)283

ا توجچ چ مطاۀب مطبوحچ م گوییم  :احیام شبع (اعم از واجدات ،مستحدات و میبودات)
و اضائل اخالق از را طچ ای مست یم و غیب قا ل انیار بخوردارنشاچ این ارتداط در سکیاری مکوارد
آشیار و چ راحت در دکتبس م اشش انیچ شبا
وده و از نظب اخالق اعث

اعتداری دنیا نزد انسان و امن چ ا تبل دوادکای نفسکان شکخص

ا شه م گبدد ،دمچ انیچ اعث ت ویک

روا کط عکاطف کا صکاحدان عکزا و تیکبیم میک

م گبدد .از کوی دیگب شغل قصا و ذ ح حیوانات در م ظب ا ی میبوه اک

و از حیث اخالق

اعث قساوت قلب م شود.
از طبف دیگب اجبای سیاری از احیام اجتماع اکالم در مواردی تح

تلایب نظبیات و تش یب

حاام اکالم قبار م گیبد ،اچ تمام ایکن مکوارد و مکوارد اکباوان دیگکبی اکچ مجکال طبحشکان
نیس  ،یانگب آن اک
اک

اچ ا چ امامیچ ین دان

محض ندوده لیچ ین نظام دمچ جاندچ و دماد گ

اچ در دم زوایای زنشگ شب نظب اای شه و ارائ طبیق م نمایش و اگب چ درککت شک اختچ و

مورد اکتفاده قبار گیبد ،چ نحو مطلو توان ت ظیم امور معاش و معاد مبدم را دارد.
ناسازگاري مبادرت به تشریح جسد با تحصیل صفاي باطن
آنچچ تاا ون گفتچ شش در جی

تدیین را ط احیام ا ی ا ملیات اخالق چ صورت الک کود و

(س)

اما در ارتداط ا حیم اخالق تشبیح جسش ،ضمن آنیچ مطاۀب مطبح ششه در این خ

مک توانکش

نگرشي نو بر مباني فقهي حكم كالبد شكافي بر اساس آراي امام خميني

شبا

در تشکییع ج کازة مکؤم ین در ا کچ مسکتحب
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رادگشای کودم شی بای ادل دق

و نظب تل

مطلب توضیحات را چ شبح ذیل امب خ
در شیلگیبی روحیات او مؤاب اک

گبدد ،اما در راککتای دب کچ یشکتب روشکن شکشن

م دانیم .ا توجچ چ آنیچ دب عمل از انسان کب م زنش

و تیبار عمل موجب حصکول ملیک نفسکان مت اککب کا آن

عمل در شخص م گبدد ،و از این جی

اکالم ،میلفین را چ تیبار اذاار و اعمال شایستچ و پبدیز

از ااردای ناشایستچ توصکیچ ابمکوده اکک  .ای کن مک گکوییم :عمکل ااۀدکش شکیاا نیکز از قاعکشة
اوق اۀداب مستث

ندوده و قطعاً در روحیات و ملیات نفسان آدم مؤاب اک ؛ ۀدا در مواردی دکم

اچ حیم چ جواز شبع تشبیح جسش م گبدد ،گب چ آاار تیلیف این عمل مبتفع م گکبدد ،امکا
آاار وضع آن از قدیل تلایب در اخالق و روحیات مداشکب یکا مداشکبین ایکن اکار دمچ کان مانکشگار
اک  .آنچ انیچ قصا (و کالخ ) ا آنیچ از امور ضکبوری جامعکچ کچ حسکاو آمکشه و ایکن میکم
م طلدش اچ عشتهای چ این امب اشتغال داشتچ اش ش و چ سا چخاطب دمین ضبورت تکوان حیکم کچ
ارتفا اباد

ا ی آن نمود ،اما نم توانیم ااب وضع آن را اچ ایجاد یا ت وی

قساوت قلکب در

شخص قصاو اک  ،نادیشه گیبیم.
روی این مد ا م توان گف  :ااۀدش شیاا از ااعاۀ اک

اچ کچ ع کوان م شمکچای نزم جیک

داع ضبر صورت م پدیبد ،انیچ گاد کچ خکاطب نجکات جکان اکودک زنکشهای اکچ در شکیم
مادری مبده قبار دارد ،ضبورتاً ایش انجام شکود و گکاه کبای شک اخ

یمکاری مبمکوزی اکچ جکان

انسان دا را مخاطبه نمکوده و آگکاد از راه درمکان آن ،م حصکب کچ تشکبیح جسکش اکک  ،صکورت
م پدیبد یا زمان چ م ظور اسکب تخصکص و تدحکب نزم در جامعک پزشکی و داکع ضکبر ککلط
سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 1393

یگانگان ب جان یا ناموس مسلمانان ،مدادرت چ این عمل ،ضبوری چ نظب م رککش .اکچ در تمکام
این موارد دب ش ااۀدش شیاا از دیشگاه ا ی امبی جایز یا حت نزم اک  ،اما از آاار م ف آن
ب روی اخالق و روحیات ابد یا اابادی اچ مدادرت چ ایکن عمکل مک نمای کش ،ندایکش غفلک
خصوصاً تیبار آن و متمحض ششن اشخاص در این عمل ،موجب کبوز و ت ویک

نمکود.

قسکاوت قلکب

ششه و ا تحصیل صفای اطن و ۀطاا دای روح و اخالق ناکازگار اک  ،با اکچ قطعکچ قطعکچ
ابدن شن دم و از نظب طدایع کاۀم امبی م فور وده وۀ تیبار عمل م فور چ تشری طدع کاۀم را
تغییب داده و چ سا آن عمکل در نظکبش مطلکوو گکبدد ،و ایکن یکزی اکک
پس شیشه ن یس

 .اۀدتچ ندایش از این نیتچ غفل

اکچ از نظکب اخالقک

شود اچ شخص اچ در موارد ضکبوری و کا رعایک

جوانب شبع مدادرت چ ااۀدش شیاا م ا ش ،امتب از شخص اچ در ایکن اکار ک مدکانت کچ
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بجای خوادش گداش ؛ وۀدا شایستچ اک

اچ اشخاص این اار را چ ع کوان شکغل خکود انتخکاو

مقاله

خبج م ددش ،از نظب اخالق د ار آکیب م گبدد ،امکا کچ دکب حکال تیکبار عمکل ،آاکار خکود را
ن موده و جز در موارد ضبوری شان مدادرت نورزنش ،انیچ در تشبیح حیم ا ی آن دم دمکین
ااتفا چ قشر ضبورت مورد تلایش قبار گبا  ،اچ رعای
ع وان شجاع

آن ،حکش اعتکشال در داکع ضکبر کوده و

شایست آن اک .

نتیجه
از مطاۀد اچ گدش

اکت تاج م گبدد تشبیح جسش مسلمان از نظب امام خمی

و سیاری از ا یای

معاصب دیگب جز در موارد ضبورت جایز نم اشش  .دۀیل اصل این حیم روایکات متعکشدی اکک
اچ کب ۀکزوم حفکظ احتکبام میک

مسکلمان دنۀک

دارنکش .امکا حیکم وجکوو پبداخک

ااۀدششیاا شن مسلمان نم توانش چ ع وان دۀیل خششچ ناپدیب ب حبم
گبدد ،زیبا ین حیم ۀزوم دیچ و حبم
مب وط چ حیم حبم

دیکچ کبای

شبع ایکن عمکل تل ک

شبع  ،تالزم غیکب قا کل انفیکاک وجکود نکشارد .روایکات

مثلچ نیز شامل ااۀدش شیاا نم گبدد چ دۀیل آنیچ ااۀدش شیاا بخالف

مثلچ چ قصش انت امجوی از می

و تح یب او انجام نم شود و این دو ع وان ،موضوعاً متفاوت ش.

نیس  ،ا اکت اد چ روایات اچ ب عشم جواز احتبام چ می

اااب و ملحق چ اااب دنۀ

دارنکش و کچ

موجب اصل ا احچ ،اشیال نشارد .در مکواردی اکچ ضکبورت ،ککدب ا احک تشکبیح جسکش مسکلمان
م گبدد ،ا توجچ چ آنیچ امام خمی

ضمن عیش نشانستن ک وط دیچ ،حیم قطع چ کک وط آن را

خاۀ از اشیال نم دانش ،شایستچ اک

مباعات احتیاط شبع  ،معادل دی مب وطچ بای

اچ از جی

می  ،از ناحی مبااز پزشی اچ مدادرت چ ااۀدش شیاا نمودهانش ،در راهدای خیب و قبو اۀ اهلل
دزی چ شود.
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