
ح
اف

 ز 
ز ن

هد
زتظ

شا
نو

 دزد
 ز

 مه
تز

تدآ
ه

59

تفاوت مثله با پیوند اعضا مرگ مغزی
هاجر خدرنژاد1

چکیده
آنچه از نظر فقه و فقها مهم اس���ت احراز مرگ و پایان عمر اس���ت تا احکام میت بر ش���خص 
جاری ش���ود.  ازاین  رو، فقها برای احراز پایان عمر ش���خص متوفای مغزی نیاز به تشخیص 
کارش���ناس و خبره دارند. مرگ مغزی از نظر پزشکان با عالئم بالینی از جمله اغمای کامل، 
عدم پاس���خ به عوامل تحریک کننده، بی حرکتی و... همراه اس���ت. بع���د از پژوهش های و 
بررس���ی  های متعدد و قابل اعتماد، مش���خص شده اس���ت که بیش از هشتاد و پنج درصد 
از مبتالی���ان ب���ه مرگ مغ���زی در عرض دو هفته دچار ایس���ت قلبی ش���ده و از بین  می  روند. 
نظ���ر فقها در ارتباط با اهدای عضو بیماران مرگ مغزی متفاوت اس���ت. گروهی که مخالف 
اهدای عضو هس���تند به ادله ای مانند حرمت برداش���تن عضو از میت، هتک حرمت میت 
مسلمان، عدم جواز تأخیر دفن و حرمت مثله کردن، استناد می کنند. ادله موافقان پیوند 
اعضا عبارتند از: روایات، حکومت عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه، قاعده تزاحم. مثله 
ک���ردن ک���ه به معنای بریدن اعضای بدن به قصد عبرت گرفتن دیگران اس���ت به هیچ وجه 

قابل مقایسه با اهدای اعضای مرگ مغزی که زندگی دیگری را نجات می  دهد، نیست.

1. مقدمه 
امروزه علوم پزشکی به رشد چشم گیری رسیده و توانسته بسیاری از اموری را که درگذشته بی فایده 

تلقی می شد به امری جدید و حیاتی تبدیل کند؛ یکی از آنها تقطیع اعضای میت برای بهره مندی 

در اعضای زندگان اس���ت. این درحالی اس���ت که بش���ر از روزگاران قدیم هیچ نوع تعدی به اموات را 

جایز نمی  دانس���ته اس���ت. دین مبین اس���الم با وضع قوانین متعالی به ندای فطرت پاک انس���ان ها 

مبن���ی بر تکریم مردگان پاس���خ گفته و با تش���ریع تغس���یل و تکفین اموات و به نیک���ی یادکردن از آنها 

و حت���ی نگاه محترمانه به قبر مس���لمانان و دوری از نجس کردن آن، ای���ن تکریم را در راهی عقالیی 

هدایت و به درجه  کمال رس���انده اس���ت. فقها از سویی هر تصرفی در بدن مردگان را منع کرده  و این 

عم���ل را نوع���ی هتک حرمت به میت دانس���ته و پیوند اعض���ا را از نظر اینکه مانن���د مثله کردن بدن 

انسان است، جایز ندانسته  اند و از سوی دیگر پیشرفت علوم پزشکی و دست یابی به امکانات جدید 

این امکان را فراهم کرده که با تشریح اموات و گاه تقطیع بدن ها و پیوند اعضا، جان انسان دیگری 

نج���ات یافته و ب���ه زندگی طبیعی خود بازگردد. مقاله حاضر به نقد و بررس���ی ارتب���اط پیوند اعضا با 

مثله کردن پرداخته تا بی ارتباط بودن آن دو با یکدیگر را اثبات کند.

1 .  دانش پژوه کارشناسی ارشد، رشته مطالعات اسالمی به زبان عربی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی. 
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2. تبیین مسئله
پیون���د اعضا از موضوعات مهم مطرح ش���ده در جهان پزش���کی اس���ت و ارتباط تنگاتنگی با انس���ان و 

حیات او دارد. با توجه به اینکه مذاهب و فلسفه های اخالقی مختلف دیدگاه های متفاوتی در مورد 

انسان، جسم و روح او داشته و دارند، موضوع پیوند اعضا منشاء بحث های فراوان اخالقی،  فلسفی، 

حقوق���ی، فقه���ی و پزش���کی بوده و از زوای���ای مختلفی چون اصل مش���روعیت پیوند اعض���ا، تأثیر اذن 

متوفی قبل از فوت و اذن ولی متوفی بعد از فوت در پیوند اعضای او به دیگری و ش���بهه حرمت مثله 

کردن میت مسلمان و... قابل بررسی و پژوهش است. هدف نویسنده از انجام این مقاله پاسخ گویی 

به شبهه حرمت مثله کردن میت مسلمان و تبیین این مسئله است که مثله کردن معنایی متفاوت 

با پیوند اعضا دارد و آثار مترتب بر مثله کردن بر پیوند اعضا مترتب نیست. در این پژوهش ابتدا معیار 

تشخیص مرگ از نظر فقها و پزشکان تبیین شده و بعد از آن ادله  موافقان و مخالفان پیوند اعضا مورد 

بررسی قرار می گیرد و در پایان، حقیقت مثله و احکام مترتب بر آن بیان می شود.

ب���ا توجه به مباحث بس���یاری ک���ه در محافل مختلف علم���ی، دینی، فرهنگی و سیاس���ی جامعه 

پیرامون موافقت و مخالفت با موضوع مورد بحث، به خصوص پیوند اعضا وجود دارد و با توجه به 

اهمیت پیوند اعضا در درمان بیماری های غیر قابل عالج و مس���ائل مس���تحدثه ناشی از آن و شبهه 

مثل���ه بودن پیوند اعضا، محققان در پی آن ش���دند که در این زمینه به تحقیق و پژوهش  پرداخته 

و در حد توان ابهامات موجود را مرتفع سازند.

2-1. سؤال اصلی پژوهش

پیوند اعضا در مرگ مغزی با مثله کردن چه ارتباطی دارد؟

2-2. سؤال های فرعی پژوهش

حقیقت مرگ مغزی از دیدگاه فقها و پزشکان به چه معناست؟

ادله  موافقان و مخالفان پیوند اعضا چیست؟

نظر روایات در مورد مثله کردن چیست؟

2-3.  پیش  فرض  های پژوهش

- مثله کردن در فقه امامیه حرام است.

- دیدگاه فقهای متأخر در مورد پیوند اعضا متفاوت است.

2-4. فرضیه های پژوهش
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فقها و پزش���کان هر کدام تعریف و معیار مستقلی برای تشخیص مرگ ارائه داده اند. ادله  بسیاری از 

س���وی مخالفان از جمله هتک حرمت میت مسلمان، عدم جواز تأخیر دفن، حرمت بهره برداری از 

میت مسلمان و از سوی موافقان مانند: قاعده  تزاحم، حکومت ادله عناوین ثانویه بر ادله  عناوین 

اولیه ارائه ش���ده اس���ت. از منظر روایات، مثله کردن که به دلیل هتک حرمت میت صورت می گیرد، 

حرام است.

2-5.  روش پژوهش 

روش تحقیق در این مقاله توصیفی- کتابخانه ای است.

3. پیشینه  پژوهش
موضوع مورد بحث از مسائل جدیدی است که در علم فقه و حقوق اسالمی از آن به عنوان مسائل 

مس���تحدثه تعبیر می ش���ود؛ به همین دلیل علمای متقدم در این زمینه اظهار نظر نکرده  اند و تنها 

برخی از فقهای متأخر در قالب اس���تفتاءات در رد یا جواز آن فتوا داده اند. در ارتباط با این موضوع 

تألیفات���ی صورت گرفت���ه از جمله کتاب  هایی مانند پیوند اعضا از بیماران فوت ش���ده و مرگ مغزی، 

نوش���ته اسماعیل آقابابایی؛ مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نوشته حسین حبیبی 

و سلس���له پژوهش ه���ای فقهی و حقوقی پیوند اعضا، نوش���ته عزیز فیضی طال���ب.  در این منابع به 

طور خاص به تفاوت مثله با پیوند اعضا پرداخته نشده و بیشتر شرایط قانونی جواز برداشت اعضا 

از میت، مس���ائل حقوقی مرتبط بر پیوند اعضا، اقس���ام پیوند اعضا و ادله  جواز و عدم جواز آن مورد 

تحقیق و بررسی قرارگرفته است. 

در این مقاله س���عی برآن اس���ت که ارتباط پیوند اعضا با مثله بررس���ی شود به همین دلیل از منابع 

روایی مانند وسایل الشیعه و اصول کافی نیز برای بررسی روایاتی که به موضوع مورد بحث پرداخته اند، 

استفاده شده که البته این کتاب  ها برای این پژوهش منابع غیر مستقل به شمار می آیند.

4. معیار تشخیص مرگ مغزی از نظر فقها
مرگ و حیات مانند موضوعات عرفی دیگر تابع فهم عرفی هس���تند و مفاهیمی تحت عنوان مرگ و 

حیات اسالمی وجود ندارد. اسالم در این موضوعات نظر عرف را امضا کرده و مردم نیز به طور عام، 

مرده را از زنده تشخیص می دهند، ولی گاهی اوقات تشخیص مرگ حتی برای پزشکان نیز مشکل 

می ش���ود. بنایراین، تش���خیص و احراز مرگ در موارد مرگ مغزی به دلیل تخصصی بودن، خارج از 

توان و صالحیت عرف عام اس���ت. آنچه از نظر فقه و فقها مهم اس���ت، احراز مرگ و پایان عمر اس���ت 
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تا احکام مرده بر ش���خصی جاری ش���ود. ب���رای همین در این نوع موارد، فقها ب���رای احراز پایان عمر 

ش���خص متوفای مغزی نیاز به تش���خیص کارشناس خبره یعنی، پزش���کان متخصص و کارشناسان 

پزشکی قانونی دارند و موضوع حکم فقیه با نظر قاطع کارشناسان مزبور مشخص می شود.

بنابراین، در برخی موارد عرف عام در تشخیص مرگ یا حیات شخص مبتال به مرگ مغزی در شک 

و تردید به س���ر می برد، ولی عرف خاص یعنی، اهل خبره و کارشناس���ان به طور قطع جملگی شخص 

مص���دوم را م���رده می دانند. در اینجا قول اهل خبره اماره اس���ت و با وجود اماره جای رجوع به اصل و 

استصحاب نیست تا حیات شخص استصحاب شود. )حبیبی، 1380، ص60( اگر در بین اهل خبره و 

پزشکان متخصص مغز و اعصاب و پزشکان قانونی حکم قطعی و اتفاق نظر بر مرگ شخص مصدوم 

نباشد از نظر فقه در این صورت مشکلی وجود ندارد؛ زیرا فقهای شیعه و سنی به اتفاق آرا در صورتی 

که مرگ ش���خصی مشکوک باشد، تربص و انتظار تا زمان ظهور عالئم مرگ و قطعی شدن آن را واجب 

می دانن���د. محقق حل���ی در این باره می فرماید: »این نظر بین فقها اجماعی اس���ت، دلیل آن هم این 

است که از معاونت و مساعدت بر قتل مسلمان احتراز شود« )حلی، 1407، 70/1(.

صاحب جواهر می فرماید:

راه هـــای مختلفـــی در روایـــات برای قطع به مرگ این اشـــخاص ذکر شـــده اســـت: در برخی از 

روایات دو روز درنگ و در برخی ســـه روز و در دســـته ای دیگر از روایات انتظار تا پدیدآمدن عالئم 

نعشـــی و تعفن جســـد، عالمت مســـلم بودن مرگ آنها ذکر شده اســـت و در دسته ای دیگر مرگ 

مســـلم آنها معلق به علم و قطع شـــده. اولی همان معیـــار قرار دادن علم اســـت و موارد دیگر از 

مصادیقی هســـتند کـــه عرفًا از طریق آنها علم بـــه مرگ قطعی حاصل می شـــود. )نجفی، 1365، 

)25/4

بنابراین از هر راهی که قطع به مرگ مغزی حاصل شود و پزشکان متخصص در هر موردی مرگ 

مغزی را مسلم و قطعی و غیرقابل بازگشت تشخیص دهند نیز حکم حالت دوم، یعنی مرگ قطعی 

شخص را خواهد داشت، اما در پاره ای از موارد نادر که در تشخیص مرگ مسلم مغزی اختالف نظر 

بین پزش���کان به خصوص پزش���کان قانونی و جراحان پیوند زننده وجود دارد و تحقق قطعی مرگ 

مغزی مشکوک است در این موارد به دلیل فقدان علم به تحقق مرگ به استناد اصل استصحاب، 

حکم به حیات بیمار می شود و در نتیجه عدم جواز برداشت عضو برای پیوند و سایر احکام مترتب 

بر شخص زنده در مورد او جاری خواهد بود. )حبیبی، 1380، ص 61(

5. معیار تشخیص مرگ مغزی از نظر پزشکان
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م���رگ مغ���زی ب���ه دلیل آس���یب ها و تخریب غیر قابل جب���ران به نیم کره ها و س���اقه مغ���ز پدید می آید 

)اعرابی، 1372( و به دنبال آن کلیه فعالیت های س���اقه و قشر مغز توأما از بین خواهد رفت. این امر 

توس���ط معاینات دقیق تخصصی همراه با الکترآنس���فالوگرامی )نوار مغزی( در چندین نوبت متوالی 

به اثبات می رسد )گودرزی، 1372، ص 41(.

5-1. عالئم بالینی و عینی در بیمار مرگ مغزی 

الف( اغمای کامل؛

ب( عدم پاسخ به هیچ عامل تحریک کننده ای )کامال عمل و عکس  العمل ندارد(؛

ج( بی حرکتی؛

د( قطع شدن تنفس پس از برداشتن دستگاه تنفس مصنوعی؛

و(  نبودن امواج بر روی نوارمغزی )الکتروانسفالوگرام(؛

ه����(  برخورداری بیم���ار از ضریب هوش���یاری3 )در حالی ک���ه ضریب هوش���یاری 15 حالت طبیعی 

شخص است(. )اعرابی، 1372، ص 38(

در بیش���تر موارد در تش���خیص مرگ مغزی بیمار مش���کلی وج���ود ندارد، مانند وارد ش���دن ضربه 

ب���ه جمجم���ه  که نمونه ب���ارز آن اصابت گلوله به جمجه و یا تصادفاتی اس���ت که به متالش���ی ش���دن 

جمج���ه منجر ش���ود، ولی در موارد نادری تحق���ق قطعی مرگ مغزی محل تردید اس���ت و به همین 

دلیل پزش���کان برای جلوگیری از اش���تباه در تش���خیص مرگ مغزی،  اتکا و اس���تناد به عالمت واحد 

بالین���ی مانن���د وقف���ه قلب و تنف���س و حتی توقف ام���واج الکتریکی مغ���ز را به تنهایی ارزن���ده و قابل 

اعتماد نمی دانند و معتقدند بایس���تی تمام���ی معیارهای بالینی در مورد بیمار تحقق یابند تا بتوان 

تشخیص مرگ مغزی را قطعی دانست؛ عدم تحقق حتی قسمتی از یک معیار، تشخیص را منتفی 

می کن���د. عالوه بر این باید یک دوره زمانی نی���ز بر بیمار بگذرد و در طول این مدت با نظارت مداوم 

ع���دم تغیی���ر در معیارهای بالینی به اثبات برس���د. معمواًل عالوه بر تحق���ق معیارهای بالینی، آزمون 

تأییدکننده  تش���خیص م���رگ مغزی نیز برای اطمینان بیش تر صورت می گی���رد که کوتاه کردن مدت 

زمان انتظار می تواند از دیگر فواید انجام آزمون فوق باشد. )حبیبی، 1380، ص62(

 5-2. مرگ مغزی یا فوت بیمار 

برای پاسخ به این مسئله دو دلیل مطرح می شود:

1.  پژوهش های متعدد نشان داده است که بیش از 85% مبتالیان به مرگ مغزی در عرض کم تر 

از یک هفته و تقریبا صد در صد آنها در عرض دو هفته دچار ایست قلبی شده و از بین می روند.
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2.  بررس���ی قاب���ل اعتم���اد از مراکز مهم نش���ان داده اس���ت که تقریب���ًا در تمام اف���راد مبتال به مرگ 

مغزی، انهدام س���لولی به طور منتش���ر دیده  ش���ده و میزان تخریب در حدی که راهی برای بهبودی 

وجود ندارد. )اعرابی، 1372، ص 57(

 افردی که دچار مرگ مغزی می شوند به منزله  یک بانک پیوند اعضا هستند و می توان با پیوند 

اعضا از این بدن بی روح به انس���ان دیگری که به علت نارس���ایی عضوی در معرض تهدید مرگ قرار 

گرفته اس���ت، عمر دوباره بخشید. برای همین بدن مردگان مغزی با توجه به محدود بودن اهدای 

کلیه از زندگان و ضرورت برداش���ت اعضای رئیس���ه مثل قلب و کبد از مردگان مغزی در نقل و پیوند 

اعض���ا حرف اول را می زند و واجد اهمیت بس���زایی اس���ت. از س���وی دیگر، منحصر ب���ودن راه عالج و 

درمان بس���یاری از بیماری ها به پیوند عضو س���الم و نیاز گسترده  بشر به اعضای سالم و قابل انتقال 

مبتالیان به مرگ مغزی، ضرورت اعالم مرگ مغزی و تجویز برداشتن اعضای سالم متوفیان مغزی 

را بیش از پیش نمایان کرده است. )حبیبی، 1380، ص 110(

6. فتوای علما درباره پیوند اعضا

6-1. ادله مخالفان برداشت عضو و نقد آن ادله

برخ���ی از علما و صاحب نظران با ه���ر گونه قطع عضو از زنده یا میت به منظور پیوند مخالفت کرده اند 

که بعضی از این دالیل به طور مختصر ذکر می شود:

6-1-1.  روایات واردشده در حرمت بهره برداری از مردار

برخ���ی روایات، ثمن میته و مردار را س���حن )مال حرام( می  دانند. برخی دیگر از که از طرق ش���یعه و 

س���نی نقل ش���ده  اند، اس���تفاده از مردار را به طور کامل ممنوع کرده اند و دسته سوم، خرید و فروش 

و بهره برداری از مردار را در زمره وجوه حرام شمرده  اند. )حر عاملی، 1409، 17/ 92(

با بررسی این روایات مشخص می شود که: 

الف( نهی در این روایات به اعتبار منافع حرام مانند خوردن گوشت مردار که در آن زمان منفعت 

متعارف آن بوده یا آشامیدن و وضو گرفتن در ظرفی که از پوست مردار تهیه شده است، می باشد.

روای���ات بس���یاری وج���ود دارد که خرید و فروش و اس���تفاده از م���ردار و اج���زای آن را در اموری که 

طهارت شرط آن نیست، تجویز کرده  اند.

از جمع بین این دو دسته روایات مشخص می شود که استفاده و بهره برداری از مردار به طور قطع 

حرام نیس���ت، بلکه در اموری که طهارت در آن ش���رط ش���ده حرام اس���ت مانند استفاده از لباس تهیه 
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ش���ده از اجزای مردار در نماز. اعضای جدا ش���ده از بدن مرده به منظ���ور پیوند، پس از پیوند یا حلول 

حیات در آنها از مردار بودن و به تبع آن از نجس بودن خارج می شوند. )حبیبی، 1380، ص 113(

محق���ق نائینی می فرماید: »اذا فرض هناک منفعه مهمه عقالئیه و لم یتوقف اس���تیفاء المنفعه 

علی طهاره الشیء... فمجرد کونه نجسا ال یمنع عن جواز بیعه«. ) نجفی خوانساری، 1373، 4/1( 

اگر در اس���تفاده از اعضای مرده، فایده ای مهم و عقالیی متصور باش���د و اس���تفاده از آن نیز متوقف 

بر طهارت نباش���د )مانند برداش���ت عضو از بدن مردگان به منظور پیوند به بیماران نیازمند( صرف 

نجاس���ت آن ش���یء، مانع از ج���واز خرید و ف���روش آن نخواهد بود. امام خمین���ی؟هر؟ نیز پس از ذکر 

دالی���ل کس���انی که خرید و فروش نجاس���ات و م���ردار را جای���ز نمی دانند، می فرمای���د: »فتحصل مما 

ذکرنا جواز االنتفاع بصنوف النجاس���ات، و الدلیل عام علی حرمه جمیع االنتفاعات بها کما ال دلیل 

کذلک علی حرمته بیعها بل مقتضی اطالق االدله جواز فیما ینتفع به« )خمینی، 1415، 65/1(.

ج���واز اس���تفاده از هم���ه اقس���ام، نجاس���ات اس���ت و دلی���ل جامعی ک���ه هم���ه  اقس���ام کاربرد ها و 

اس���تفاده های متص���ور از نجاس���ات را منع کند در دس���ترس نیس���ت، همچنان که دلیل���ی بر حرمت 

خری���د و فروش نجاس���ات نیز وجود ن���دارد، بلکه مقتضای اطالق ادله ج���واز خرید و فروش در موارد 

اس���تفاده  سودمند آنها است. اهل س���نت نیز بر این عقیده اند که هر چیزی که دارای منفعت حالل 

و مالیت باش���د، خرید و فروش آن جایز اس���ت.  عبدالرحمن جزیری می گوید: »و الضابطه  فی ذلک 

ان کل م���ا فی���ه منفعّه تحّل ش���رعًا فان بیعه یج���وز« )جزیری، 1419، 232/2(. قاعده این اس���ت که 

ه���ر چی���زی دارای منافع حالل و مش���روع باش���د، خری���د و فروش آن جایز اس���ت. بر همین اس���اس 

ام���ام خمین���ی؟هر؟ می فرماید: »لو قلنا بجواز القطع و الترقیع ب���اذن من صاحب العضو زمان حیاته 

فالظاه���ر جواز بیعه لینتفع به بعد موته« )امام خمینی، 625/14092(. اگر قطع عضو و پیوند آن در 

مورد کس���ی که در زمان حیات خود اجازه  برداش���ت عضوش را داده جایز باشد، پس فروش آن عضو 

برای اینکه پس از مرگش برداشت شود و مورد استفاده قرار گیرد، جایز خواهد بود.

6-1-2. هتک حرمت میت مسلمان

دلیل عمده مخالفان برداشت عضو از مردگان و پیوند آن به بیماران نیازمند این است که شکافتن 

ب���دن مرده و بریدن اعضای او هتک حرمت میت مس���لمان اس���ت. روایات بس���یاری در باب ارزش 

و احت���رام و جای���گاه رفیع مس���لمان مؤم���ن و مصونیت جان و م���ال و آبروی او وارد ش���ده که احترام 

او را از احت���رام کعب���ه اف���زون و هت���ک حرمت و اهانت و تحقی���ر او را حرام و در حک���م محاربه  با خدا و 

ش���رک دانس���ته اند. )کلینی، 1365، 635/2( وجوب رعایت احترام به مسلمان تنها به زمان زندگی 
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و حیات او محدود نمی ش���ود، بلکه برخی روایات بر این امر تصریح دارند که احترام او در حال مرگ 

و پس از آن نیز همانند احترام او در زمان زندگی اس���ت و بلکه حرمت او در حال مرگ از حرمت او در 

حال حیات بیشتر است و نباید مورد اهانت قرار گیرد. این حکم در اسالم روشن است و مورد اتفاق 

امامیه و غیر امامیه بوده و کسی در آن اختالفی ندارد. )حبیبی، 1380، ص 115(

6-1-2-1. روایاتی در مورد هتک حرمت میت مسلمان

الف( در صحیحه عبداهلل  بن س���نان به س���ند صندوق از امام صادق؟ع؟ آمده اس���ت: »یف رجل قطع 

رأس املیت؟ قال: علیه الدیه الن حرمته میتا کحرمته و هو حی« )حر عاملی، 1409، ص 237(. درباره  مردی 

که س���ر مّیتی را قطع کرده از امام خمینی؟هر؟ س���ؤال شد، ایشان فرمود: »دیه بر عهده  او است؛ زیرا 

حرمت مّیت همانند حرمت او در حال حیات است«.

ب( در صحیحه صفوان نقل ش���ده اس���ت: »قال ابوعبداهلل؟ع؟: اب اهلل ان یظن باملؤمن ِااّلخیرًا و کس���رک 

عظامه حّیا و میتًا س���واء؛ خداوند ابا دارد از اینکه نس���بت به مؤمن، گمانی جز گمان خیر برده ش���ود و 

شکستن مؤمن در زمان زندگی و پس از مرگ او یکسان است«. )حرعاملی، 1409، 329/29(

ج( در خبر محمدبن مس���لم از امام باقر ؟ع؟ در حدیث وفات امام حس���ن؟ع؟ و دفن آن حضرت 

آمده اس���ت: »ان اهلل حرم یف املؤمنین امواتا ما حرم مهنم احیاء؛ به درس���تی که خداوند حرام کرده است در 

مورد مردگان مؤمنین، آنچه را که در حال زندگی آنها نسبت به آنان حرام کرده است«. )حر عاملی، 

)329/29 ،1409

د( در روایت حسنه  جمیل از امام صادق ؟ع؟ روایت شده است: »قطع رأس املیت أشد من قطع رأس 

احلی؛ بریدن سر مّیت شدیدتر از قطع سر زنده است«. )حر عاملی، 1409، 328/29(

مس���تفاد از این روایات این اس���ت که اصل احترام و کرامت مؤمن مس���لمان اقتضا دارد که جسد 

او پ���س از م���رگ از تعرض مصون بماند و هر عملی که مغایر با این اصل باش���د، عملی غیر مش���روع و 

غیرقانونی ش���مرده شود. بنابراین، برداش���ت عضو از بدن مردگان مسلمان مجاز نیست. )حبیبی، 

1380، 117( ب���ا توج���ه ب���ه این روای���ات، تا زمانی که ض���رورت ایجاب نکن���د و امری مهم ت���ر از احترام 

مؤمن مس���لمان در کار نباش���د، قطع اعضای مرده مسلمان جایز نیس���ت، اما اگر قطع اعضای مرده 

مس���لمان به منظور دستیابی به غرضی مهم تر از حفظ حرمت و احترام مؤمن صورت گیرد و نجات 

جان مس���لمان یا مس���لمانی متوقف بر برداش���ت عضو از مرده مس���لمان و پیوند آن ب���ه بیماران در 

ش���رف مرگ باش���د، در این صورت به مقتضای »قاعده  تزاحم« جواز، بلکه وجوب آن است. روایات 

معتب���ر متعددی در خصوص ش���کافتن ش���کم م���ادر به منظور نج���ات جان جنین زن���ده و نیز قطعه 



ح
اف

 ز 
ز ن

هد
زتظ

شا
نو

 دزد
 ز

 مه
تز

تدآ
ه

67

قطع���ه کردن جنین مرده در ش���کم مادر و خارج کردن قطعات برای نجات جان مادر وارد ش���ده که 

بر وجوب ش���کافتن بدن و قطع اعضای مردگان مس���لمان در زمان اضطرار داللت دارند )حر عاملی، 

.)471/2 ،1409

 از جمله آنها روایاتی از صحیحه  بن یقطین است: از امام کاظم ؟ع؟ پرسیدم: »عن المراة تموت 

و ولدها فی بطنها. قال: یش���ق بطنهاو یخرج ولدها؛ زنی از دنیا رفته است در شکم او بچه ای وجود 

دارد، تکلیف چیست؟ فرمود: شکم او را پاره کنید و بچه را بیرون آورید«. )حر عاملی، 1409( در این 

روایت ش���کافتن ش���کم مادر برای نجات جان فرزند مجاز شمرده شده است. به عبارت دیگر، مهم 

)حفظ حرمت میت( فدای اهم )نجات جان بچه( ش���ده اس���ت. در این روایت ویژگی خاصی مورد 

نظ���ر نیس���ت تا حکم دایرمدار آن باش���د و با الغ���ای خصوصیت به مواردی که حفظ حیات کس���ی بر 

تشریح یا قطع عضو میت باشد، سرایت می کند.

ب���ا توجه به این روایت و روایات معتب���ر دیگر، مقدم بودن نجات نفس محترمه بر وجوب رعایت 

احترام مرده مس���لمان مشخص می شود. در مس���ئله قطع اعضای بدن مردگان که به منظور پیوند 

به بیماران در ش���رف مرگ مسلمان انجام می گیرد، ضرورت وجوب حفظ نفس مسلمان و اهمیت 

آن، حک���م وجوب رعای���ت احترام مرده مس���لمان را از تنجز می اندازد و چون برداش���ت عضو در این 

موارد به امر ش���ارع انجام می ش���ود، امری مش���روع و قانونی اس���ت و با وجود ضرورت و انگیزه های 

عقالیی حرمتی ندارد. )حبیبی، 1380، ص 118(

6-1-3.  عدم جواز تأخیر دفن

برداش���تن اعضای بدن مردگان به منظور پیوند در زمان مناس���ب، مستلزم تأخیر دفن است و حال 

آنکه دفن مرده واجب اس���ت و تأکید بس���یاری برای تجهیز و تس���ریع در دفن مرده  مس���لمان شده و 

تأخیر طوالنی در این امر جایز نیس���ت. وجوب دفن مردگان مس���لمان از ضروریات اس���ت و روایات 

بسیاری بر آن داللت دارد و برای جایز بودن تأخیر در خاک سپاری به اخباری که تشویق به سرعت 

در تجهیز میت می کنند، استدالل شده   که برخی از این اخبار در اینجا نقل می شود:

الف( در خبر جابر بن یزید جعفی از امام باقر؟ع؟ آمده است: 

قال رس���ول اهلل ؟ص؟: »یا معش���ر الناس الألفین رجال مات له میت فانتظر به الصبح و ال رجال 

م���ات له می���ت نارا فانتظر به اللیل ال تنتظروا مبوتاکم طلوع الش���مس و ال غروهبا عجلوا هبم ال 

مضاجعهم یرحکم اهلل.

 ای مردم! نبینم مردی را که فردی از خانواده اش شب مرده باشد و جنازه  او را تا صبح نگاه 

دارد. نبینم کســـی را که فردی از خانواده اش روز مرده باشـــد و جنازه او را تا شـــامگاه نگاه دارد. 
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مرده هایتان را تا طلوع خورشـــید و غروب آن نگاه ندارید و در دفن آنها تعجیل کنید. خدایتان 

رحمت کند. )کلینی، 1365، 3/ 137(

ب( در خبر سکونی از امام صادق؟ع؟ از رسول خدا؟ص؟ نقل شده است که فرمود: »اذا مات املیت 

أول الهنار فالیقیّل إاّل یف قبره؛ زمانی که میت ابتدای روز مرد، حکم نمی ش���ود مگر در قبر گذاش���تنش«. 

)کلینی، 1365، 138/3(

آنچ���ه از ظاهر روایت ها برمی آید این اس���ت که: روایت هایی که مس���تند این اس���تدالل هس���تند بر 

حرمت تشریح و قطع عضو داللت نمی کنند؛ عجله کردن در امر کفن و دفن مستحب است و در مقام 

تزاحم با قطع عضو برای حفظ نفس محترم )واجب(، انجام واجب بر مستحب مقدم است. از سوی 

دیگر همین مستحب به دالیلی از جمله اطالع دادن به مؤمنان برای تشییع، دفن در مشاهد مشرفه 

و.... ب���ه تأخی���ر می افتد. در ح���ال حاضر تأخیر اندک در دفن مرده با ه���دف عقالیی و با انگیزه نجات 

جان مس���لمان نیازمند به پیوند و برداش���ت عضو از بدن مرده مسلمان با اذن قبلی او نه  تنها اهانت 

محسوب نمی شود، بلکه دلیل بزرگواری او نیز هست. )فیضی طالب، 1388، ص 67(

6-1-4. حرمت مثله کردن

یکی دیگر از ادله ای که مخالفان برداش���ت عضو به آن اس���تناد می کنند، روایاتی اس���ت که بر حرمت 

مثله کردن داللت می کنند.

7. ادله موافقان پیوند اعضا

7-1. روایات

روایات یکی از ادله موافقان پیوند اعضا هستند که در نقد ادله  مخالفان پیوند اعضا آورده شد و در 

اینجا نیز اشاره ای اجمالی به آنها می شود.

7-1-1. در مرسله ابن ابی عمیر آمده است: »از امام صادق ؟ع؟ سؤال شد درباره  زنی که می میرد 

و فرزندش در شکمش تکان می خورد، آیا شکم زن شکافته و فرزند خارج می شود؟ حضرت فرمود:  

بله و سپس شکم مادر دوخته می شود«. )حرعاملی، 1409، 470/2(

7-1-2. در خبر وهب بن وهب آمده است که امام صادق؟ع؟ از قول امام علی؟ع؟ می فرماید:

اگر زنی بمیرد و در شکم او طفلی باشد که حرکت می کند و بیم  تلف شدن آن طفل در شکم 

مادر می رود، روی شـــکم مادر باید شـــکافته شـــده و فرزند خارج شـــود. و نیز سؤالی شد درباره 

زنـــی کـــه جنین در شـــکم او می میرد و بیم  هالکـــت مادر نیز در میان اســـت. حضـــرت فرمود: در 

صورتـــی که زنان یاری نکنند، مرد می تواند دســـت خود را داخل کـــرده و جنین را قطعه قطعه و 
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خارج کند. )کلینی، 1365، 206/3(

روایات داللت بر وجوب ش���کافتن و یا قطع اعضای بدن مردگان مس���لمان به منظور حفظ جان 

مسلمان دیگر دارد. بنابراین، این روایات از نظر داللت نیز  آنچنان واضح و روشن هستند که عالمه 

حلی به اس���تناد این روایات جواز شکافتن ش���کم مادر را برای نجات فرزند به فقهای امامیه نسبت 

داده است. )حلی، 1409(

7-2. حکومت ادله  عناوین ثانویه بر ادله  عناوین اولیه

در مس���ئله قط���ع اعضای بدن مردگان ب���ه منظور پیوند به بیماران مس���لمان نیازمن���د نیز در موارد 

اضط���رار ک���ه هیچ راهی برای نجات ج���ان این بیماران جز پیوند عضو وجود ن���دارد، دلیل اضطرار بر 

روای���ات حرمت مثله و وجوب احترام مرده  مس���لمان و آیات و روای���ات مربوط به منع بهره برداری از 

مردار و اش���یای نجس و روایات مربوط به تسریع در تجهیز و دفن مردگان، حکومت به نحو تضییق 

دارد و اح���کام مذکور در عناوین اولی���ه اعم از وجوب و حرمت را مرتفع می کند. دلیل اضطرار از ابتدا 

مانع جعل عناوین اولیه می ش���ود و در حقیقت در مواقع اضطرار به منظور نجات بیماران مسلمان 

ب���ه هیچ وجه وجوب و حرمتی تحت عنوان وجوب حفظ و رعایت احترام مرده  مس���لمان و حرمت 

مثل���ه مالک ن���دارد. نه آنکه این عم���ل حرام بوده، ولی ب���ر اثر تعارض با واج���ب مهم تری به موجب 

قاعده  تزاحم و تقدیم اهم بر مهم مجاز شمرده شود. )حبیبی، 1380، ص 126(

7-3. قاعده  تزاحم 

عم���ده دلیل موافقان برداش���ت عضو از مردگان به منظور پیوند به بیماران مس���لمان و نجات جان 

آنها قاعده  تزاحم اس���ت. از س���ویی مسلمان مؤمنی که از نارس���ایی قلبی رنج می برد، در شرف مرگ 

است و نجات جان این مسلمان بر ما واجب است و تنها راه نجات این مسلمان، برداشت قلب از 

بدن مرده  مسلمان در دسترس است. از سوی دیگر قطع اعضای مردگان مسلمان مغایر با احترام 

مس���لمان و در حکم مثله و حرام اس���ت. با مراجعه به مرجحات باب تزاحم، این نتیجه به دس���ت 

می  آید که آن حکمی که اهمیتش بیش���تر اس���ت بر حکم دیگر مقدم بوده و حفظ جان مس���لمانان 

از اهم واجبات اس���ت و قرآن مجید در اهمیت آن می  فرماید: »و من احیاها فکامنا احیا الناس مجیعا؛ هر 

کس یک انسان را زنده کند، گویا همه  انسان  ها را زنده کرده است« )مائده: 32(.

امام خمینی؟هر؟ فرمود: »اگر حفظ حیات مس���لمانی بر تش���ریح توقف داش���ته باش���د و تش���ریح 

غیرمسلمان هم ممکن نباش���د، ظاهر جواز آن است«. )خمینی، 1415، 2/ 624( بنابراین، برداشت 

عضو از مردگان مس���لمان برای نجات جان بیماران مسلمان زیر چتر اهم و مهم می رود و رعایت اهم 
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به حکم عقل و اتفاق آراء فقها و اصولیین واجب است و طبق قاعده  تزاحم، حکم مهم یعنی، حرمت 

شکافتن و قطع عضو مرده  مسلمان از تنجز و فعلیت ساقط می شود. )حبیبی، 1380، ص 127(

8. حقیقت مثله کردن
ب���رای پی بردن به ماهیت مثله ک���ردن باید ابتدا به تعریف آن پرداخت. راغب اصفهانی در مفردات 

می نویس���د: »و المثله، نقمه تنزل باالنس���ان فیجعل مث���اال یرتدع به غیره؛ مثله مجازاتی اس���ت که 

ب���ر انس���ان تحمیل می ش���ود و او را ضرب المثلی قرار می ده���د که موجب عبرت دیگران می ش���ود«. 

)راغب، 1412، 760/1(

در مصباح المنیر آمده است:

 )مثلـــت( بالقتیـــل )مثاًل( من بابی قتل و ضرب اذا جدعتـــه و ظهرت آثار فعلک علیه تنکیال و 

التشدید مبالغه، و االسم )المثله( وزان غرفه؛ مثلت بالقتیل  )مثاًل( از باب های قتل و ضرب وقتی 

اســـتفاده می شـــود که عضوی را قطع کنی و آثار فعل تو ظاهر شـــود تا برای دیگران عبرت باشـــد 

و تشدید برای مبالغه و اسم مصدر آن »مثله« بر وزن »غرفه« است. )فیومی،1405، ص 564(

المنجد می گوید: »مثل مثال بالرجل: نکل بالقتیل جدعه، و ظهرت آثار فعله علیه تنکیال؛ مرد را 
مثل���ه ک���رد، یعنی بالیی بر او وارد کرد و کش���ته را مثل���ه کرد یا اعضای بدن او را بری���د و آثار فعلش بر او 

ظاهر ش���د تا عبرت برای دیگران باش���د«. )معلوف، 1379، ص 1046( در مفهوم مثله، اظهار تنفر و 

تش���فی و نوعی عقوبت نس���بت به مرده برای عبرت گرفتن دیگران نهفته است و روایات متعددی از 

معصومان؟مهع؟ مبنی بر اینکه مثله کردن جس���د مرده حرام و ممنوع اس���ت بیان شده است. )دفتر 

تبلیغات اسالمی،1384، 176/1(

8-1. حکم مثله کردن از دیدگاه روایات

یک���ی از ادل���ه ای که مخالف���ان پیوند اعضا از مردگان به آن اس���تناد می کنند مثله کردن اس���ت. مثله 

کردن به اتفاق علماء و فقهای امامیه و غیر امامیه حرام اس���ت و روایات بس���یاری از طریق خاصه و 

عامه بر حرمت آن داللت دارد. 

برخی از این روایات عبارتند از:

اول( در صحیحه  جمیل  بن دراج از امام صادق؟ع؟ آمده است: 

کان رس���ول اهلل ؟ص؟  اذا أراد أن یبعث سرّیة دعاهم فأجلسهم بین یدیه، ث یقول: سیروا بسم 

اهلل، و ب���اهلل، و یف س���بیل اهلل، و ع���یل مّل���ة رس���ول اهلل، و التفغل���وا، و المتثّلوا، و التع���دروا، و التقتلوا 

شیخًا فانیًا و الصبیًا و الإمراه و التقطعوا شجرًا إال أن تضطرّوا الهیا.
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روش رســـول خدا ؟ص؟ این طور بود که هرگاه می خواســـت گروهی را به جنگ اعزام کند آنان 

را می طلبیـــد و در مقابل خود می نشـــاند، ســـپس می فرمود: با خدا و نام خـــدا و در راه خدا و بر 

دین رســـول خدا حرکت کنید و در جنگ مکر و حیله نکنید و کشـــتگان را مثله نکنید و خیانت 

نورزید و پیرمردان و کودکان و زنان را نکشید و درختان را جز در صورت اضطرار قطع نکنید.... 

)حرعاملی،1409، 15/ 58(

دوم( در خبر مسعده بن صدقه از امام صادق؟ع؟ نقل شده است:

ان النب ؟ص؟ کان اذا بعث امیرا عیل س���ریه، أمره بتقوی اهلل ّعزوجّل یف خاصه نفس���ه، ث یف 

اصحاب���ه عامه، ث یقول: اغز بس���م اهلل و یف س���بیل اهلل، قاتلوا من کفر ب���اهلل و التعدروا و التفغلوا و 

المتثلوا و التقتلوا ولیدا و المتبثال یف شاهق.

 هـــرگاه پیامبـــر؟ص؟ فرماندهی را بر ســـریه ای می گمارد او را به تقـــوای خداوند در کار خویش 

و ســـپس در یارانـــش ســـفارش می فرمود، آنـــگاه می فرمود: به نـــام خدا و در راه خـــدا به جنگ 

بـــا کافـــران روانـــه شـــوید و از غـــدر، خدعه، مثله، کشـــتن نـــوزادان و آنـــان که تنهـــا و بی کس در 

کوهستان ها زندگی می کنند، بپرهیزید. )حر عاملی، 1409، 15/ 59(

امام علی ؟ع؟ پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم به فرزندانش چنین توصیه می فرماید: 

»المتثل���وا بالرج���ل فان مسعت رس���ول اهلل؟ص؟  یقول: ایاکم و املثله و ل���و بالکلب العقور؛ این م���رد -ابن ملجم- را 

مثله نکنید؛ زیرا از پیامبر؟ص؟ ش���نیدم که می فرمود: از مثله بپرهیزید حتی نس���بت به س���گ  هار«. 

)نهج  البالغه، 1414، نامه 47( ش���بیه همین روایات از طرق اهل س���نت به س���ندهای مختلف نقل 

ش���ده و پیامب���ر ؟ص؟ در جنگ ه���ا از بریدن گوش و بینی و ی���ا اجزای دیگر بدن کفار و دش���منان نهی 

فرموده ان���د. ب���ه طور قط���ع از این روایات ک���ه از مثله س���گ هار و کافران حربی نه���ی می کند، حرمت 

مثله استفاده می شود و هرگاه مثله سگ هار و کافران حربی حرام باشد به طریق أولی مثله و قطع 

اعضای مردگان مس���لمان نیز حرام و ممنوع اس���ت. با تأمل در اخبار مثله و فلسفه زمان صدور این 

اخبار مش���خص می ش���ود که به ش���هادت تاریخ، اع���راب دوران جاهلیت پس از قت���ل و غارت قبایل 

یکدیگر، برای نش���ان دادن اوج نفرت خود و از روی کینه و مجاز  و درس عبرت دادن به دیگران به 

عمل ش���نیع بریدن گوش و بینی و اجزای بدن کش���تگان دش���من دست می زدند که با ظهور اسالم، 

ش���ارع مق���دس این حرک���ت مغایر ارزش ه���ای اخالقی و انس���انی را من���ع کرد. به تصری���ح کتاب های 

لغ���ت نی���ز صرف قطع اعضای بدن و ش���کافتن آن مثله نیس���ت، بلکه مثله به قط���ع عضو به منظور 

انتقام جویی و ابراز کینه و مجازات و عبرت دیگران اطالق می شود )حبیبی، 1380، ص120(.
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9. نتیجه گیری
از بررس���ی معیار تشخیص مرگ از دیدگاه فقها و پزشکان، مرگ مغزی با شرایطش، مرگ کامل تلقی 

می ش���ود و احکام میت بر ش���خص مرگ مغزی مترتب می شود. با دقت در ادله  مخالفان و موافقان 

مرگ مغزی می توان دریافت که آنچه سبب تفاوت دیدگاه فقهاست، موضوع حکم است که از نگاه 

آنها متفاوت می باش���د. در نگاه مخالفان مرگ مغزی، مرگ مغزی، مرگ کامل تلقی نمی ش���ود و در 

نگاه موافقان به عنوان مرگ کامل محس���وب می ش���ود. از جمله ادله ای ک���ه مخالفان ارائه داده اند 

مثل���ه ک���ردن اس���ت، اما با توج���ه به این نکته ک���ه مثله کردن با اظه���ار تنفر و تش���فی و نوعی عقوبت 

نس���بت به مرده ب���رای عبرت دیگران همراه اس���ت، نمی توان پیوند اعضا در اف���راد مرگ مغزی را که 

با قصد احیای فرد دیگری اس���ت، مقایس���ه ک���رد. بنابراین، پیوند اعضا کام���اًل متفاوت با مثله کردن 

است.
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