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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
Article Type 
Analytical Review 

 One of the medical issues related to jurisprudence, regarding Sharia 

justifiability, is dissecting cadaver for medical education. Teaching and 

learning all sciences and techniques, including medicine, is certainly necessary 

for human beings. On the one hand, dissection of the human cadaver is an 

introductory course in medical education and on the other hand respecting a 

Muslim dead body like the live individual is imperative and irreverence for a 

Muslim, whether live or dead, is forbidden -haram- in Islamic thoughts. The 

essential question is how to maintain the respect for the Muslim dead body and 

meanwhile help improve and develop medical education and its related fields 

in Islamic community by having permission to dissect the dead body of 

Muslims. In the present article it is attempted to discuss and analyze the 

opinions of some of the great religious scholars in the past and those of the 

contemporary religious authorities. Furthermore, Fatwa of the Supreme 

Iranian Leader Ayatollah Khamenei is also quoted here. In conclusion, 

religious scholars of Islam have emphasized on the respect for the Muslim 

dead body and have declared that non-Muslim bodies should be dissected in 

medical education. 
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 یرضا اهلل داد
  ،کرمان یدانشااه علوم پزشک یعلم ئتیعضو ه

 محسن پور محمد
 استادیارعضو هیئت علمی دانشااه علوم پزشکی گیمن،

 یدهنو ینیمحسن حس دیس
 کرمان یدانشااه علوم پزشک یعلم اتیو عضو ه اریاستاد
 *زاده یسیع کزادین

  تهران یوم پزشکدانشااه عل -دانشیارمرکزتحقیقات علوم قرآن،حدیث و طب

 
 چکیده

یکی از موضوعات پزشکی که به لحاظ جواز یا عدم جواز شرعی آن به علم فقه 
 تعلیم و تعلم های پزشکی استن ارتباط دارد، تشریح جسد میت برای آموزش

تزم و ضروری استن از  و فنون، از جمله علوم پزشکیمعارف  ،ی علوم همه
و از سوی  شود محسوب می پزشکی از مقدمات علم جسد میت حیتشر سو کی

هتک ، قابل احترام بوده زندة آن مانندهمسلمان  مردة از نظر اسمم،دیار 
حرام فرد مسلمان، چه زنده و چه مرده آن،  بهنسبت  یاحترام یحرمت و ب
هم حرمت و احترام پیکر مسلمان  شود یماساسی آن است چاونه  سؤال استن

 و رشد، پیشرفت پزشکیمیت مسلمان، به را پاسداشت و هم با تشریح جسد 
در این مقاله،  کمک کرد؟ی اسممی  گسترش علوم مربوط به آن در جامعه

نظرات برخی از علمای بزرگ در گذشته و برخی از مراج  تقلید معاصر را 
مورد بحث و بررسی قرار داده و استتتاء نویسندگان مقاله از مقام معظم رهبری 

ن در مجموع نظر علمای اسمم بر این است که با گردد یمدر موضوع فوق نقل 
احترامی که پیکر مسلمان دارد باید برای تشریح از جنازه غیر مسلمان در علم 

 پزشکی بهره جستن 

 پزشکی اسممی  ،پزشکی فقه، شکافی کالبد ،جسد تشریحکلید واژه ها : 

 22/1/1911:  تاریخ دریافت
 22/4/1911 : تاریخ پذیرش

 iesazadeh@tums.ac.ir  ه مسئول:نویسند*
 

 مقدمه
های مهم شریعت جاودانه اسمم، برخورداری از  یکی از ویژگی

توان  های ارزشمندی است که بر پایه آن می قواعد جام  و آموزه
ضمن تبیین احکام مختلف مکلتین در روابط فردی و اجتماعی، 

راث مین های فقهی مورد نیاز جامعه را تدوین و ارائه نمود نظام
 مانند اسمم و پویایی این قواعد ارزنده فقهی ما، نشانار ظرفیت بی

فراهم  شیاند هایی است که با همت و دقت فقیهان ژرف آموزه و
، حوزه علوم اهمیت با پر ابتم و یها از عرصه آمده استنیکی
قلمرویی که مرزهای آن با  نوسی  آن است پزشکی با قلمرو

 روز بروز گسترش زا، های شتاب وریهای سری  و فنا پیشرفت
 آن رد و کمنهای دقیق و مسائل خُ و بر حجم پرسش ؛ابدی یم

 مشخص زینکه در عین حال باید حکم شرعی آن  گردد افزوده می
سری، های مُ بیماری ژهیو ها به عنوان نمونه احکام بیماری ؛ بهباشد

ها و  های ترمیمی و زیبایی، آزمایش درمان و معالجات، جراحی
تحقیقات پزشکی، پزشکی قانونی، پیوند اعضا، داروها و 

ها در زمره  های بنیادین و انواع باروری های نوین، سلول تکنولوژی
که ما در اینجا به ،اند این حوزه زیبرانا مسائل و مباحث بحث

بررسی جواز علمی و فقهی تشریح جسد مسلمان در حکومت 
 نمیپرداز یاسممی م

جدا کردن عضوی از اعضای بدن افراد مرده یا  شریح به معنایت
ها برای آموزش و تحقیقات پزشکی، کشف  شکافتن جسد آن

ی درمان  های ناشناخته و دستیابی به شیوه جرایم، کشف علل بیماری
ی طوتنی برخوردار است؛ لیکن  بیماران در قلمرو پزشکی از سابقه

آید؛ لذا در  می حساب به لحاظ فقهی از مسایل جدید و مستحدبه به
روایات و سخنان فقهای گذشته با عنوان کالبدشکافی یا تشریح طبی 

 چندان مالبی ذکر نشده استن
، شاه نیدر ایران، عمل کالبدشکافی برای اولین بار از دوران ناصرالد

منظور تشخیص علت مرگ در مورد یکی از استادان رشته  به
ریح جنایی و تش نصورت گرفت شیمهندسی، دعوت شده از اتر

که حاصل  داستیمسائل پیرامونی آن در فقه امامیه از مباحث نو پ
مانند در ابعاد مختلف تحقیقات پلیسی و  علمی بشر یها شرفتیپ
ی عمیق و فراوانی نیاز ها پژوهشاست که مباحث فقهی آن به  آن

داردن در عین حال برخی از ابعاد تشریح و تقای  جسد،مانند حت  
فرض مرگ جنین و بالعکس، در حدیث و فقه شیعی  جان مادر در
 بوده استن از دیرباز مارد
علمی مسلمانان، تشریح، جایااه رفیعی یافتن  ییدر عصر شکوفا
ی ها نمونه، «حیات الحیوان دمیری»و« قانون بوعلی»افزون بر 
و نیز  1Anesthesiaیآنستزی،حس یبی با از جراحی آور شاتت
 یتراکئوستومی شِکاف یناو  Tracheotomyی، تراکئوتومیبُر ینا

tracheostomyگتته  یعمل جراح کیبه  یر پزشک،که د
و  شود می داده برش ،گلو ریدر قسمت ز یآن نا یکه ط شود یم

لوله، در کارنامه طب مسلمانان در قرن دوّم و  قیاز طرتغذیه بیمار 
 سوّم هجری ببت گردیده استن

 
 ضرورت بحث

،نیاز روزافزون جامعه کند یمایجاب ضرورت این بحث را آنچه 
برای  ها یماریبپزشکی به تشریح جسد و کشف امراض و علل 

از باب ضرورت و قاعده فقهی اهم و مهم   ها انساننجات جان 
 ریجسد غاز سوی دیار، در برخی از موارد دسترسی به  نباشد یم

ه مسلمان همراه با عُسر و حَرَج بوده و مشقّاتی را درپی  دارد ک
بر مسلمان اکتتا شود کار تعلیم و تعلّم  ریجسد غاگر بر تشریح 

کم ح ی را در برخواهد داشتن همچنینو متاسدمانده  نیزم
تشریح اعضا به جهت تشخیص  یعنی ،کشف جرم در کالبدشکافی

در حدوث آن،  هویت، شناسایی علت مرگ یا میزان تأبیر جنایت
ست که آیا شکافتن بدن سؤال اساسی این ادر نتیجه  نضرورت دارد

 ها یماریبآموزش پزشکی، کشف  همچونمیت برای اغراض مهمی 
 جنایت جایز است یا خیر؟ جرم و شناسایی ییجو یپو امراض،

طبعاً، پاسخ به این پرسش، نیازمند طرد مباحث مقدماتی و 
 نگردد یبیان م در ادامهفروعات مهمی است که 

 
 تشریح در فقه ی سابقه

اعضای درونی و بیرونی  چاونایح به معنای بیان در خصوص تشری
ها که اصامد دیاری  ها و عصب ها و پیوند اعضا در رگ استخوان
 السمم هیاز پیشوایان معصوم علفراوانی  روایات است،در تشریح 

وارد شده استن از جمله مرحوم عممه مجلسی در بحاراألنوار در 
_________________________________ 

 ییاز روش ها یکاهش درد عمل جراح یاستن برا یدرد یب یدر لغت به معنا یآنستزن 1
کاهش حس درد  تیمسئول.ندیاویم Anesthesia یکه به آن ها آنستز شودیاستتاده م

 Anesthesiologist ستیولوژیآنستز اییهوشیدر اطاق عمل به عهده متخصص ب

کردن  هوشیبدون ب توانیاست و م ماریدرد کردن ب یب یاز راه ها یکیفقط  یهوشیب.است
 را انجام دادن یبرده و عمل جراح نیرا از ب یهم درد و ماریب



  و همکاران رضا اهلل دادی 11

 1911بهار ، 1، شماره 5دوره   وهشی قرآن و طبپژ  -نامه علمیفصل

ن خصوص روایات زیادی در همی« السماء و العالم»بخشی از کتاب 
ی قا  اعضای  فقهای متقدم در مسأله نیچن هم (1، )نقل کرده است

میت و وجوب پرداخت دیه نسبت به آن به پیروی از روایات 
اند که در ذیل به چند مورد از فتوای علمای  ماالبی ذکر نموده
 :کنیم قرون گذشته اشاره می

هر کس سر »ویسد: ن هدن ق می 496علم الهدی متوفای  یمرتض دیس
دیه به  دینار صد کند باید ای )مسلمانی( را از بدن او جدا  مرده
فتوا مخالتت  نیمذاهب با ا ریولی فقهای سا« بپردازد المال تیب

هرگاه کسی »نویسد:  هن می 462متوفای  شیخ طوسی (ن 2، )اندن کرده
ی  سر میت یا عضوی از بدن او را قا  کند که اگر زنده بود دیه

ی جنین بپردازد  صد دینار معادل دیه دیامل داشت )هزار دینار( باک
و به همین نسبت ده درصد در مورد هر آسیبی که به میت برساند 

 نها دیه و ارزش معینی دارد باید غرامت بپردازد که نسبت به زنده
از فقهای مذاهب اهل سنت با این فتوا موافق نبوده و  کی چیه

دن از نظر شیعه این دیه برای میت است ان چیزی را واجب نکرده
که باید آن را به نیت او صدقه داد و در راه خیر مصرف نمود؛ این 

شود دلیل ما در  نیز منتقل نمی المال تیرسد و به ب دیه به ارث نمی
ی  ابوالمکارم ابن زهره( 9ن،)«این حکم اجماع فقها و روایات است

، (5ن، )هن ق 676ی اتوفم حلی محقق (4ن، )هن ق 515یاحلبی متوف
محمدحسن نجتی صاحب  خیو ش( 6ن، )هن ق 165ی امتوف شهید بانی

ی فوق از همین نظر  در مسأله( 7ن،)هن ق 1266ی اجواهرالکمم متوف
بر مرده را حرام دانسته و نسبت به آن فتوا  تیپیروی کرده و جنا

 اندن به وجوب پرداخت دیه داده
 

 تشریح از دیدگاه فقهای معاصر
ی مسلمان را  مراج  و فقهای تقلید عصر ما عمدتاً تشریح بدن مرده

،مار از باب ضرورتنمقام معظّم رهبری در جواب دانند جایز نمی
 :دیفرما یماستتتایی از ایشان چنین 

اگر نجات نتس محترمی یا کشف ماالب جدید علم پزشکی که »
ه بیماری مورد نیاز جامعه است و یا دستیابی به اطمعاتی راج  ب

،منوط به آن باشد،تشریح جسد کند یمکه زندگی مردم را تهدید 
میّت اشکال ندارد،ولی واجب است تا حد امکان از جسد میّت 
مسلمان استتاده نشود و اجزایی هم که از جسد فرد مسلمان جدا 

با جسد،حَرَج یا محذوری نداشته  ها آن،در صورتی که دفن اند شده
 طور به ها آنجسد دفن شود و الّا دفن  باشد واجب است با خود

 (1جداگانه و یا با جسد میّت دیار جایز استن، )
 زینبرای رسیدن به یک پاسخ روشن و صریح، نویسندگان این مقاله 

مقام معظم رهبری موضوع را استتتاء نمودند، که پاسخ معظم له  از
 : گردد یمتقدیم  لیدر ذبه آن استتتاء 

ی علوم پزشکی اصل تشریح جسد ها دانشااهدر استحضار دارید »ننن
مهم در حوزه آموزش پزشکی به  از موضوعاتو اعاای عضو 

و  باشد یم ها انسانجهت ضرورت کشف علل بیماری و نجات جان 
در موارد زیادی اعاای عضو و تشریح جسد مسلمان،روزانه در 
مراکز آموزش پزشکی متداول است و نظر به اینکه برخی از 

که جداسازی بعضی از  دارند یمین حوزه پزشکی ابراز متخصص
اعضاء بیمار مرگ مغزی مانند کبد،کلیه،دست،پا،چشم وننن تأبیری 

احیاء او ندارد و یا به عبارتی موجب تسری  مرگ  ایو دراماته 
حکم شرعی مسئله فوق در بین مردم و مقلدین  ،شود ینمفرد 
استن لذا نظر فراوانی گردیده  دچار ابهاماتی عال حضرت
 مسائل ذیل متمنّی است: در خصوصی را عال حضرت

یی در بودجه و خرید یا جو صرفهنتشریح جسد مسلمان جهت 1
 مشقت دسترسی و یافتن جسد غیر مسلمانن

 خود شخص مسلمانن تیوصنتشریح جسد مسلمان در صورت 2
 باشد یمی عال حضرتبرای مقلدین  صرفاًاز احکام فوق آیا  تیتبعن9
 «؟گردد یمحکم حکومتی محسوب  عنوان به ای

 :اند داشتهمعظم رهبری در پاسخ چنین مرقوم  دفتر مقام
 ینتعال بسمه»
نتزم است تا آنجا که استتاده از جسد غیر مسلمان امکان دارد از 1

جسد مسلمان استتاده نشود و صرف آنچه ذکر شد مجوّز تشریح 
 نشود ینمجسد مسلمان 

وجود  تیوصو غیر  تیوصبین مورد ندر حکم مذکور فرقی 2
 نداردن
 ( 1«ن )نآنچه بیان شد فتواست9

 آمده است: ره ی امام خمینی در تحریرالوسیله
تشریح میت مسلمان جایز نیست و اگر تشریح شود برای قا  سر »

ی معینی است که در باب دیات ذکر  یا جوارد او هرکدام دیه
خواه کافر ذمی باشد یا ی غیرمسلمان  ایم؛ لیکن تشریح مرده کرده

 (1) ن«خیر جایز است و دیه یا گناهی بر آن مترتب نیست
 سیستانی در این زمینه چنین است: اهلل تیآفتوای 
:اگر حت  جان مسلمانی متوقّف بر کالبد شکافی 2159مسأله »

دیاری باشد،چنانچه ممکن باشد کافری را که خونش محترم 
کافری غیر از او را  نیست یا مشکوک است و اگر ممکن نشد

کالبد شکافی نمایند و اگر این نیز ممکن نبود کالبد شکافی مسلمان 
جایز استنو کالبد شکافی مسلمان برای آموزش و غیره جایز 

بر آن « چند در آیندههر»نیست مار اینکه حت  جان مسلمانی 
 (12) «نمتوقف باشد

 د: ننویس خویی نیز می اهلل تیآ
ان جایز نیست و به تتصیلی که در باب تشریح جسد میت مسلم»

 ( 11ن، )«باشد ایم مستلزم دیه نیز می دیات ذکر کرده
 اند:  گلپایاانی نیز اظهار داشته اهلل تیآ
ی مسلمان حرام است، اگرچه برای یادگرفتن باشد و  تشریح مرده»

ی غیرمسلمان جایز بوده  قا  اعضای آن، دیه دارد ولی تشریح مرده
 (12ن، )«و دیه ندارد

مکارم نیز تشریح مُرده مسلمان برای مقاصد طبی به چند  اهلل تیآ
 :داند یمشرط جایز 

مقصود یادگرفتن و تکمیل اطمعات طبی برای نجات جان  ن1»
 و بدون تشریح این مقصود حاصل نشودن باشدمسلمان بوده 

نبه مقدار ضرورت و 9دسترسی به مُرده غیر مسلمان نباشدن ن2
ت کند و اضافه بر آن جایز نیستنبا چنین شرایای احتیاج قناع

تشریح جایز بلکه واجب استنامّا در مورد غیر مسلمان این شرایط 
 ( 19«ن)تزم نیست

 
 حرمت تشریحفقهی رسی دتیل بر

عمدتاً از فتوای فقها و روایات وارده در خصوص تشریح، سه مورد 
 گردد: بیان میاختصار  شود که به عنوان دتیل حرمت فهمیده می به
تشریح جسد میت مسلمان موجب هتک حرمت او است در  -1

ی مسلمان هم  فراوان، احترام مرده ییی روا موجب ادله حالی که به
ی  درباره السمم هیچون مسلمان زنده، واجب استن از امام صادق عل

 ای را قا  کرد روایت شده که فرمودند: کسی که سر مرده
ب است، زیرا مرده همانند زنده احترام پرداخت دیه بر او واج»
 (14ن، )«دارد
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احترامی که برای انسان  السمم هیپیشوایان معصوم عل تماابق روایا
در زمان حیات او وجود دارد پس از مرگ وی نیز برقرار استن 
هم چنان که قا  عضو، آسیب رساندن به بدن زنده و تجاوز به او 

گردد  قصاص و دیه میشود و موجب  هتک حرمت او محسوب می
پس از وفات وی نیز صدمه رساندن، قا  عضو و تشریح جسد او، 

شود و موجب پرداخت  و هتک حرمت محسوب می یاحترام یب
آمده  السمم هیگرددن در روایتی نیز از قول امام صادق عل دیه می
 (14،)«نجدا کردن سر مرده از بریدن سرزنده بدتر است»است که:
روایات قا  یک عضو از اعضای میت مسلمان  هگون نیموجب ا به

او را قاعه قاعه کنند و  که نیحرام است تا چه رسد به ا
کالبدشکافی نمایند از این جهت فقها حکم به حرمت تشریح جسد 

طور که از روایات این باب و فتاوای فقها مشخص  اندنهمان میت داده
یرا در آن باشد، مالق تشریح جسد میت موضوع حرمت نیست، ز می

طور کلی تشریح جسد حرام و ممنوع باشد چه  بایستی به صورت می
جسد مسلمان و چه جسد کافر؛ بلکه موضوع حکم حرمت، تشریح 

هم از این جهت که موجب هتک حرمت  جسد مسلمان است آن
حرام ،از این جهت یعنی تشریح جسد میت مسلمان گردد یمسلمان م

 ن شود است که موجب هتک حرمت او می
طور کلی به هر هدفی که  آیا تشریح جسد میت به که نیحال در ا

به او  یاحترام یآید و ب حساب می انجام گیرد هتک حرمت به
شود یا این که صرفاً در صورتی موجب هتک حرمت  محسوب می

و اهانت یا جنایت به میت  یاحترام یقصد ب گردد که این عمل به می
 ؟!باشد
عنوان هتک حرمت از عناوین قصدیه تحقق  ،در اصامد فقهی 

 باشد،هتک حرمت انسان از عناوین قصدیه  در نتیجه اگراست،
که شخص قصد ،کند یمحرمت تحقّق پیدا یعنی در صورتی 

و هدفش از قا  عضو  نو هتک حرمت داشته باشد یاحترام یب
باشدن اما چنانچه این  توهینمیت یا تشریح جسد او جسارت و 

و عقمیی باشد مثمً برای آموزش پزشکی یا  قصد معقول عمل به
کشف جرم توسط پزشکی قانونی، از مصادیق هتک حرمت 

آید؛ بنابراین، تشریح جسد مسلمان برای اهداف  حساب نمی به
 نشود عقمیی حرام نمی

ثله کردن استن بعضی از فقها تشریح میت تشریح جسد میت مُ -2
جهت نیز قائل به حرمت ثله کردن دانسته و از این را در حکم مُ
از مثله کردن صراحت دارد و  یاند، زیرا روایات برنه عمل گشته

کندن از جمله در وصیت امیرالمؤمنین  نهی هم بر تحریم دتلت می
به هناامی  السمم هیبه فرزندش امام حسن مجتبی عل السمم هیعل

وارد کرد آن حضرت ضربت سر به  لعنه اهلل علیه که ابن ملجم
 :دفرمو
، او را در مقابل این ضربت یک از دنیا رفتماگر من از این ضربت »

 صلی اهلل علیه و آلهضربت بزنید و مُثله نکنید زیرا از رسول خدا 
بپرهیزید از مثله کردن هرچند س  هار »شنیدم که فرمودند: 

 (15ن، )«باشد
اند: هرگاه رسول خدا صلی اهلل  نیز فرموده السمم هیامام صادق عل

خواست لشاری را به جن  با دشمن بترستد  لیه و آیه میع
ی پیامبر خدا  با نام و یاری خدا و در راه او و بر شیوه» فرمود:  می
حرکت کنید، طغیان نکنید، از مثله کردن ی اهلل علیه و آیه صل

ها و زنان را  بپرهیزید، نیرن  به کار نبرید، پیرمردان، بچه
حرمت مثله کردن  یروشن وایات به( از این نمونه ر14،)«ننکشید

شود تا چه رسد به مسلمانان؛ لیکن ماابق آن  کتار نیز استتاده می
چه در کتب لغت آمده است منظور از مثله کردن، قا  اعضای 

باشد تا  منظور تنبیه، مجازات و آزار رساندن به آنان می مردگان به
 لذا، شکافتن جسد (16،)موجب عبرت گرفتن دیاران گرددن

مردگان یا قا  اعضای آنان برای رسیدن به اهداف عقمیی و شرعی 
مانند آن چه در تشریح پزشکی وجود دارد از موضوع مُثله کردن 
خارج استن بنابراین، تشریح بدن میت برای مقاصد پزشکی، کشف 

تواند مُثله کردن باشد تا حکم به حرمت آن داده  جرم و ننن نمی
 شودن
و تشریح جسد او موجب تأخیر در دفن کالبدشکافی مرده  -9

شود، در حالی که دفن میت واجب است و تأخیر آن برای  میت می
زمان طوتنی جایز نیستن وجوب تجهیز مردگان یعنی تغسیل، 

 ، نماز خواندن و تدفین اموات از مسلمات فقه اسممی استنینتکت
دق بر این مالب روایات فراوانی دتلت دارد؛ شخصی از امام صا 

در مورد جنین سقط شده سؤال نمودند که اگر از نظر  علیه السمم
خلقت کامل شده باشد آیا غسل و کتن و دفن او واجب است یا 

در صورتی که خلقت او »در پاسخ فرمودند:  خیر؟ امام علیه السمم
 (ن،14)«کامل شده باشد تمامی آن چه ذکر شده بر او واجب است

خوانیم که رسول خدا  می السمم هیقر علدر روایتی از قول امام با
ای مردم مردی را که شبانااه کسی را از »صلی اهلل علیه فرمودند: 

دست داده معال ناذارید تا روز منتظر بماند و مردی را که در 
شب  انتظار در روز یکی ازخویشاوندانش مرده است ناذارید

نکشیدن در مردگان شب یا روز انتظار  یسپار بماند، برای به خاک
خداوند شما را رحمت  دییها به قبرشان شتاب نما نهادن آن
 (14ن،)«کند

این گونه روایات بر تعجیل در تجهیز میت تأکید دارند و از ظاهر 
گردد که با این حساب  ها حکم به وجوب نیز استنباط می آن

تأخیر چند روزه در دفن میت جایز نیست مار این که گتته شود 
و اشتمال آن بر افراد ضعیف  ،ت به دلیل مرسل بودنسند این روایا

و مجهول، ضعیف است و افزون بر آن شیخ صدوق روایت مرسلی 
از قول رسول خدا نقل کرده که آن « من تیحضره التقیه»در 

ی احترام به مرده سرعت در تجهیز او  تزمه»حضرت فرمودند: 
ارد و دستور که این روایت دتلت بر استحباب تعجیل د(14ن،)«است

ن در صورتی تعجیل در دفن واجب استبه خاطر تکریم میت 
شود که تأخیر در دفن میت منافات با تکریم او داشته و موجب  می

و  نتسه یاهانت به او باشد؛ به تعبیر دیار، احترام به مؤمن ف
طور مالق واجب نیست بلکه حد واجب عدم اهانت و عدم  به

ط حالت تکریم داشته باشد مستحب تحقیر او استن تعجیلی که فق
است، البته اگر تأخیر موجب اهانت باشد حرام استن در نتیجه 

توان به این گونه روایات استدتل  در حکم حرمت تشریح نمی
عموه چنانچه تأخیر در دفن میت حرام باشد این حکم به  نمود، به

به اوست که تأخیر در دفن  یاحترام یدلیل هتک حرمت میت و ب
و هتک حرمت او باشد نه به هر هدف و  یاحترام یقصد ب یت بهم

 قصد دیارن
 

 این بحث و علمی فروع فقهی
 توقف حت  جان انسان زنده بر تشریح جسدن1

چنانچه زنده ماندن فردی متوقف بر این باشد که بدن مرده 
شکافته شود یا اعضای مرده تقای  گردد بدون شک این عمل جایز 

 در این خصوص فرمودند: ره امام خمینی و بلکه واجب استن
چنان چه حت  حیات مسلمین متوقف بر تشریح باشد و تشریح »

غیرمسلمانان ممکن نباشد در این صورت ظاهراً تشریح مسلمانان 
 ( 1،)«نجایز است
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آمده است که آن  السمم هیدر روایتی از قول امیرالمؤمنین عل
 حضرت فرمودند: 

کند و  م او طتلی باشد که حرکت میاگر زنی بمیرد و در شک»
شود و کودک  رود شکم زن شکافته می خوف تلف شدن او می

 ن«گردد خارج می
میرد و بیمِ خار  ی زنی که فرزندش در شکم او می و نیز درباره

 برای مادر وجود دارد فرمودند:
تواند دست خود را  در صورتی که زنان کمک نکنند مرد می»

مرده را قاعه قاعه نموده و خارج  داخل رحم کرده و کودک
 ( 11(؛ )17ن، )«سازد

حکم به جواز شکافتن بدن مرده یا تقای  اعضای جسد او در 
های نوین  صورتی است که نتوانیم سممتی او را با به کاربردن شیوه

پزشکی نجات دهیم وگرنه این عمل جایز نیست و در صورت 
ستی راهی را انتخاب ضرورت و نیاز تا آن جا که امکان دارد بای

 ترین آسیب و ضرر را داشته باشدن کرد که کم
 کالبدشکافی و تشریح برای کشف جرم یا اببات نسب وارث -2

چنانچه مرگ کسی مشکوک باشد یا قاتل وی بین دو نتر مردد 
ی یکی از دو نتر به قتل  ی اسلحه باشد مثمً، هرگاه فردی به گلوله
تول باقی بماندواز طریق شکافتن برسد و اسلحه در کنار جسد مق

بدن و بیرون آوردن گلوله قاتل مشخص گردد بدون تردید در این 
اولیای دم ،چون با کشف واقعیت ت،صورت کالبدشکافی جایز اس

ی مقتول  رسندن بنابراین، اگر وربه قصاص قاتل میخوددر  به حقوق
ایت از دادگاه چنین درخواستی داشته باشند رعایت حق وربه با رع

کند؛ هرچند قصاص قاتل نیز از جهتی  حرمت میت تزاحم پیدا می
آید در این صورت اقدام به  رعایت حرمت میت نیز به حساب می

 کالبدشکافی جایز استن
رده باشد در جواز شریح مُتو چنانچه اببات نسب وارث متوقف بر 

علی علیه السمم  امامآن شکی نیستن همچنان که نقل شده است 
ای به نبش قبر و برداشتن یکی از  ببات نسب وارث در واقعهبرای ا
 (14فرمودندن،) های مرده دستور استخوان
 های پزشکی تشریح جسد مسلمان برای آموزش -9

ای از  های تزم و تشخیص درمان پاره چنان چه کسب مهارت
های مغزی و قلبی جز با تشریح حاصل  ها از قبیل بیماری بیماری

توان حکم به جواز  غیرمسلمان هم ممکن نباشد میناردد و تشریح 
 نبلکه وجوب تشریح جسد مسلمان داد

به طور کلی، مصادیق تجویز شده در خصوص تشریح بدن مسلمان 
از فروع باب تزاحم استن بدین معنی که از یک سو احترام بر 

ی مسلمان واجب و هتک حرمت او حرام است و از سوی  مرده
فراهم ساختن امری که به ناهداری جان دیار حت  جان آدمی و 

انجامد نیز واجب است و کوتاهی و تسامح در آن  مسلمانان می
باشدن در اصامد ممک مصلحت، یعنی نتس محترمه با  حرام می

کند و  ی مسلمان، تزاحم پیدا می ممک متسده یعنی تشریح مرده
 وجه ترجیح در این باب این است که ببینیم رعایت کدام حالت

« األهم فاألهم»ی  مهم تر و تزم تر استندر این جا ماابق قاعده
تر از حت   باید گتت قاعاً حت  جان مسلمانان به مراتب مهم

حرمت جسدبی جان مسلمان است، در نتیجه تشریح مسلمان جایز 
و بلکه واجب است و ممک مصلحت بر ممک متسده تقدم پیدا 

نان در آینده بر تشریح کندن هم چنین اگر حت  جان مسلما می
ی مسلمان در زمان حاضر متوقف باشد، احتمال جواز یا  مرده

وجوب تشریح نیز وجود دارد، و ممک اهمیت حت  نتس 
محترمه در این فرض نیز موجود است، وگرچه تکلیف واجب، 

یعنی حت  جان مسلمانان مربوط به زمان آینده است لیکن وجوب 
وجوب شویم علم به وجوب  فعلی است واگر هم منکرفعلیت

استقبالی آن به لحاظ عقمیی کافی است چه این که فرض مسأله 
توان اقدام به ایجاد مقدمات  به طوری است که در آینده نمی

 تکلیف کردن
اگر شخصی وصیت کند که بعد از مرگش جسد او را در  -4

های علوم پزشکی جهت تشریح قرار دهند چنین  اختیار دانشااه
از دیدگاه  آنها خمف  ونبوده جایز ر نظر اکثر از فقهادوصیتی 

ی حرمت  زیرا همان طور که ذکرشد فلستهحکم الهی استن
کالبدشکافی وتشریح اعضاء، مراعات حق میت است واین که 

ووصیّت نسبت به  حرمت او هم چون حرمت زمان حیات اوست
 تشریح جسد بعد از فوت نافذ نمی باشدن

انجام  ،از وصیت میت و اذن او جایز باشد هر اقدامی که پس -5
 دولی امر مسلمانان به اعتبار وتیتی که بر مسلمانان دار امرآن به 
هرگاه حاکم اسممی با رعایت مصالح  ،بلکه واجب می باشدنجایز

امت به این نتیجه برسد که از تشریح جسد پیشرفتی در علوم 
او نافذ است و ی  شود، اجازه پزشکی در کشور اسممی حاصل می

مسلمین امر چنین چیزی است؛ زیرا ولی  ،ی وتیت بلکه تزمه
هرگاه مصلحت بداند که عملی انجام گیرد تزم است آن کار 

 (11،)نانجام پذیرد
 حکم دیه در تشریح -6

ی وجوب  اگر کسی اقدام به تشریح حرام نماید، قاعاً مشمول ادله
ز مباحثی که مارد گرددن اما در صورت جواز تشریح ا دیه می

: یکی این که، استصورت دو  گشت معلوم شد که مبنای جواز به
اذن یا دستور ولی فقیه باشد که آن هم بستای  ،مبنای جواز تشریح

به کیتیت اذن دارد که اگر دستور ولی فقیه اقتضای مجانی بودن را 
شود، در غیر این صورت  هم داشته باشد به همان ترتیب عمل می

این که مبنای  دوّمخود باقی استنقوّت داخت دیه به وجوب پر
جواز تشریح اضارار و توقف حت  حیات انسان به آن باشدن در 

کند ولی با  این حالت، اضارار صرفاً من  تکلیتی را برطرف می
در مقابل جرد  بوده،وتعلق دیه که یک حکم وضعی و عوض مالی 

یه در این صورت لذا پرداخت د ؛منافات ندارد است،و قا  عضو 
 نیز واجب استن

ی تشریح چنان که در روایات ذکر شده و  میزان پرداخت دیه
ی کامل است، یعنی  سخنان فقها به آن اشاره گردید یک دهم دیه

به نسبت هر عضوی که برای افراد زنده دیه تعیین شده باشد یک 
نیز در مورد مصرف این دیه  ره ن امام خمینیاستدهم آن مقدار 

اند: باید این دیه را در وجوه خیر به نیت میت مصرف  ن داشتهبیا
رسد و در این حکم فرقی بین زن و مرد و  کرد و به وربه نمی

کوچک و بزرگ نیست بلکه ظاهراً پرداخت دیون میت به 
 ( 1،)ی آن جایز استن وسیله

غیر از ادله ای که بیان شد می توان برای جواز تشریح جسد 
 یل نیز تمسّک جست:مسلمان به امور ذ

 بانوی تکلیتی حکمن1
ها  مصلحت برخی آمدن پیش و حکم در تزاحم و ضرورت وجود
 در حتی و،  شود می است حرمت که تشریح اولی حکم رف  سبب
 نگردد می تشریح وجوب بلکه جواز موجبنها ت نه، مواردی
 وکارآموزی تعلمن2
 ندندار نظر اختمف معاصرقهای ف تشریح، از قسم این در
 زندگی آنکه بدون یادگرفتن، برای تشریح ،نظر برخی از فقها طبق

 استن دیه موجب و نیست جایز باشد، وابسته آن به مسلمانی
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 از کارآموزی و تعلم اگر که آید می بر شده یاد نظر«تهومم»از
 بودنهد باشد،جایزخواها  انسان حیات بقای موجب تشریح طریق

 قوی مصلحتی متضمن تشریح اگر:  نظر برخی از فُقها این است که
 کارآموزی که پزشکی دانشجویان برای مثمً و است جایز باشد، تر
 است، مجاز می باشدن تشریح متسده از قویتر مصلحتی دارای آنان

 پیشرف موجب تشریح ،چونبرخی دیار از فُقها قائلند به این که
 جایزاستنمی باشد،  اسممی عزت و تعلمی
 جرم کشفن9

 شاکی که گردد می باز مواردی بههی گا جرم کشف برای تشریح
 جزهی را تخاصم رف  صورت،برای داردندراین وجود خصوصی
 اجرای و قاتل شناسایی برای ،فقها از شماری نظر به و نیست تشریح
 مجازاستن تشریحالهی  حکم
 مسلمان جان حت ن4

و قائلند اند داده فتوا تشریحقِسم از  این برجواز معاصرهمه فُقهای 
 است، دیه ببوت موجب و حرام مسلمان، مرده تشریحبه اینکه 
 مسلمانی جان نجات مانندآنکه کند، ایجاب ضرورت آنکه مار
وجود دارد از جمله مستند  تشریح امکان و باشد برتشریح منوط

 که صورتی درفُقها در این مسئله احادیثی است که بیان می کند، 
 نجات برای باشد، زنده او شکم در هبچ و باشد مرده باردار زنی
علیه  کاظم امام از روایتی بنابر بلکه جایز شکم شکافتن زنده بچه

 السمم واجب استن
 باشد، مرده مادر رحم در بچه اگر که آمده نیز دیار درحدیثی
 قاعه را جنین جسد که است واجب بلکه جایز مادر نجات برای
 نآورند بیرون مادرشکم  از و کنند قاعه
 بچه نجات برای مرده شکم شکافتن که آید برمی احادیث این از
 جایز مادر نجات برای مرده بچه جسد کردن قاعه قاعه و زنده
 استن واجب بلکه
 اضارار قاعدهن5

 انسان اگر که است است،آنفقها  عام قواعد از که قاعده اینمتهوم 
 ناچار حالت آن از گریز برای ضرورتاً که بایرد قرار حالتی در
 اضارار قاعده شود، قانون یا شرع خمف کاره بب مرتک که باشد
 برای تشریح مسئله در کندن می مسئولیت رف  مضاری فرد چنین از

 دارد وظیته قانون و شرع ناحیه از پزشک انسان، یک جان نجات
 حت  که صورتی در و کند کوششها  انسان جان حت  برای که
 از اضارار این باشد، مسلمان سدج تشریح بر متوقف انسانی جان
 کندن می مسئولیت رف  پزشک
 نمرجحات باب تزاحم)قاعده فقهی اهم و مهم(6

 دو پزشک یعنی است؛ متزاحم حکم دو مصادیق از تشریح مسئله
 میتهدیدش  مرگ ،که را ای زنده انسان آنکه دارد: یکی وظیته
 و دباذار احترام مسلمان جسد به دیارآنکهدهد و  نجات کند
 نکندنهتک  را او حرمت
 و آورد جای به را وظیته دوهر  امکان حد تا که است مکلف وی
 که رامهمتر  وظیته است واجب براو امکان، عدم صورت در
 کندن تشریح را مسلمان هدمر واست برگزیند  انسان یک نجات
 
 گیرینتیجه
ضرورت تشریح جسد در حوزه آموزش پزشکی برای امروزه،

ماری و با هدف نجات جانانسان ها  واز جهت دیار کشف علل بی
کالبدشکافی بدن مسلمان مشقّت دسترسی به جسد غیر مسلمان ونیز

از انتظامی و پیارد کیتری،  جویی های جنایی، برای پی در پرونده

ادله جواز علمی تشریح از نااه متخصصین حوزه های درمانی و 
 با احکام فقهی استن قضایی بوده،در حالیکه این مسئله در تعارض

 جسد مسلمان، تحریم تشریحفقهی مبنی بر با موشکافی در ادله 
انصراف آنها به تشریح توأم با هتک حرمت،  میتوان به نوعی به

گردیدو با تکیه بر دید عرفی و  جنایت، عداوت و انتقام جویی قائل
حکم فقهی تشریح از نااه در کالبد شکافی جنایی،  مییمناف  عق
 فقها مشروط به عدم دسترسی به جسد غیر مسلمان می باشدن اکثر

تحریم  هتوان حکم اولیّ می اما به هر حال، به واساه عناوین بانوی
تخصیص زد، چراکه: حکم  شکافیتشریح را در ارتباط با کالبد

اولی تحریم در مقام تزاحم با واجب شرعی اهمّ، چون نجات جان 
 نیااحقاق حق، برداشته میشود

تشریح با مقاصد بته باید دانست که جهت استناد به قاعده تزاحم،ال 
کالبدشکافی برای کشف حقیقت در فرضی جایز آموزش پزشکی و 

جرمبه این واساه وجود داشته علل و میاردد که یقین به کشف 
جایز قاعا باشد، ولی اگر صرفاً، احتمال حصول نتیجه باشد، 

 ننخواهد بود
 تشریح واز شرایط و احکام در جوازبه هر روی، رعایت برخی 

؛ به طوری که عمل مذکور، باید با ی استکالبدشکافی ضرور
قدر رف  نیاز انجام شود و  احراز ضرورت و اذن حاکم شرع، و به

و حتّی وصیّت شخص مسلمان مبنی بر تشریح  از آن تجاوز نکند
بدن وی بعد از فوت،نافذ نبوده و چنین وصیّتی از درجه اعتبار 

ن همچنین، نباید تشریح، اقط می باشدنو بر خمف حکم الهی استس
 مقرون گرددن با عمل حرام

همان گونه که گتته شد، تشریح مردة مسلمان، به عنوان حکم 
حراماست و لذا، موجب ببوت دیه نیز میاردد؛ چه اینکه  ،اولی

حکم تکلیتی و جواز تشریح به عنوان  بین سقوط حکم ممزمه ای
حکم وضعی، یعنی ببوت دیه وجودنداردن پس مسأله از بانوی با 

ت ادله است و دیهثابت مقالحاظ حکم وضعی، همچنان مشمول اط
خالف قاعده، باید بر مخواهد بود؛ به ویژه آنکه در احکامِ 

 اکتتاء گرددن،خصوص مورد
را ضروری بداند، بیت  مسلمان جسد تشریحِ آری، اگر حاکم شرع،
گردد، تا  هایى مانند دیه می ختِ هزینهالمال،خود ضامن پردا

زمینه تحقق امرِ اهمّ، فراهمشودن البته، اگر امکان پرداخت دیة 
و ولیّ امر  باشد تشریح از بیت المال به وربة میّت وجود نداشته

 مسلمانان در این حالت، به سبب مصالحی، اجازه دهد که میّت را
ط میاردد؛ زیرا ولىّ د پرداخت دیه تشریح کنند، دیه ساقبدون تعهّ

نشسته وهر علیه السمم جامعه، درجای امام معصوم  فقیه در اداره
 جا مصلحت بداند، اولویت درتصرف خواهد داشتن

نکته نهایی اینکه آنچه بیان شد مربوط به آراء مراج  محترم 
تقلید تا این زمان است؛ با توجه به متتود بودن باب اجتهاد درفقه 

نی ره ازآن به فقه جواهری یادکرده، و می شیعه که امام خمی
هستم و  یو اجتهاد جواهر یجانب معتقد به فقه سنت نیا"فرمایند:

است،  حیاجتهاد به همان سبک صح دانم، ینم زیتخلف از آن را جا
زمان و مکان  ست،ین ایکه فقه اسمم پو ستیبدان معنا ن نیا یول

 یدارا میکه در قد یا کننده در اجتهادند، مسئله نییدو عنصر تع
در روابط حاکم بر  سئلهبوده استن به ظاهر همان م یحکم
 یدیحکم جد نظام ممکن است  کیو اجتماع و اقتصاد  استیس
 یو اجتماع یروابط اقتصاد قیکند، بدان معنا که با شناخت دق دایپ
نکرده  یفرق میهمان موضوع اول که از نظر ظاهر با قد یاسیو س

 یدیشده است که قهرا حکم جد یدیجداست، واقعا موضوع 
( 22،)"به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد دیبان مجتهد طلبد یم
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نیز «تشریح پیکر میت مسلمانجواز »باب اجتهاد در خصوص 
همچون همه مباحث مستحدبه دیار، همچنان متتود است و با 
حت  مبانی فقه سنتیِ جواهری، ممکن است در آینده شاهد نظرات 

 دی در این زمینه باشیمن  جدی
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