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 یحقوق بشر اسلام یدگاهاز د یپزشک یهادر آموزش
 3یاحمد یمهدمحمد سید 1ی،عسگر علیرضا 7یبی،حب مهدیمحمد

 86/77/7344پذیرش مقاله:  74/78/7344دریافت مقاله: 

 چکیده

 ینا است. یعیمورد طب یعلوم رو یحتشر یازمندنی پزشک یانبه دانشجو یفیتکبا آموزشِ 
آن با  یقو تطب یهدر فقه امام یآموزش پزشک یچهارچوب اخلاق یفقه یپژوهش با هدف بررس

. اهل سنت بنا ه استبرداری انجام شدیشابزار فبا  یفیو توص یلیبه روش تحل چهارگانهمذاهب 
با را در این زمینه اه یدگد ینترنزدیک یان. شافعاندیرفتهجسد را پذ یحاصل تشریات، به مقتض

عمل آورده  به یشتریب هایگیرینسبت به فساد جسد سخت یدارند. مذهب مالک یهفقه امام
مدت  یاندانند. حنفیممنوع م یحتشر یرا برا یگربه شهر د یاست. حنابله انتقال جسد از شهر

 .اقدام کرد یتم یننسبت به تدفباید آن،  یانپس از پاکه اند کردهبیان  یحتشر یرا برا یمحدود
 یبرارا  یمارب مذاهب، رضایت همۀاند. نکرده یحجسد کافر را تصر یحتشر یتن اولوهمچنی

باشد که  یمارکه تنها راه نجات جامعه تشریح ب یجز در موارد اند؛خود لازم دانسته یرو یحتشر
در  زگرفت ج یجهتوان نترو میاست؛ ازاین شدهمنعکس  یقانون اساس ممهم در اصل چهل ینا

 است. یکسانجسد  یحدر مورد تشر یهبا فقه امام چهارگانهمذاهب  یدگاهدی، موارد جزئ

 .ی، حفظ احترام، آموزش پزشکچهارگانهمذاهب امامیه،  فقه: واژگان کلیدی
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 مقدمهیران.قم، ای، حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامفقه و گروه یار، استاد

از ( اُطلُبوا الع لمَ م َن المَهد  إلَی اللَّْحد ) «ز گهواره تا گور، دانش بجوی»حدیث معروف  موجب هب

از  تهبرخاسهای محکم است و فرامین شرعی ی در اسلام، از توصیهآموزعلمپیامبر اکرم)ص(، 

ی کسب هاراهیکی از  تواندیمهای علم تفسیر این حدیث نبوی، مفصل است. دستیابی به قله

قدرت برای جامعه اسلامی باشد. یکی از راهکارهای استعمار در قرن اخیر، کسب علوم و دانشی 

، با اند یا در صورت تلاش برای دستیابی به آنبوده بهرهیببوده که کشورهای مستعمره یا از آن 

دانش  به واسطهاند. استعمار منابع طبیعی کشورها، یی از سویی استعمارگران مواجه شدههاچالش

های پزشکی گاه به مسائل اخلاقی مرتبط بوده که نیاز است در این موضوع حاصل شد، اما آموزش

برای هایی از برهنگی زنان و مردان در حین آموزش بدان توجه شود. برای مثال ممکن است عکس

آموزش نیاز باشد و یا بیمارانی برای آموزش پزشکی در خدمت استادان و دانشجویان قرار گیرند. 

تواند اعتراض وارثان را به شود که میتر اینکه گاه میت برای تشریح بدن استفاده میمسئله مهم

تعیین کرد های پزشکی توان چهارچوبی اخلاقی برای آموزشدنبال داشته باشد. بر این اساس می

 که حقوق همۀ شهروندان رعایت شود.

های بودن وضعیت آموزشفقهای محترم با بررسی آیات و روایات، تحت شرایطی حکم به مجاز

صدور احکام مرتبط، آیات و روایات معتبر اسلامی است که فقهای اهل منشأ اند. پزشکی کنونی داده

معتبر فقهای اهل تشیع، در مورد تشریح جسد،  اند، اما منابعتشیّع و اهل سنت بدان تمسک جسته

خورد. تاکنون تحقیقی در مورد تطبیق نظرات مذاهب چهارگانه با فقه امامیه در بیشتر به چشم می

های پزشکی، ارائه نشده است. با توجه به اینکه منابعی که فقهای مذاهب در صدور مورد آموزش

گی در سایۀ اسلام عزیز قرار دارند، نیاز است وجوه اند، یکسان بوده و هماحکام بدان تمسک جسته

 ترپیش، نقاط قوت و ضعف نظرات سنجیده شود. لهیوسنیبدی شود تا بررستشابه و تفاوت نظرات 

تحقیقاتی در مورد احکام تشریح جسد انجام شده است، اما این تحقیقات در مورد مذاهب چهارگانۀ 

ۀ نوآوری پژوهش حاضر یکی تحقیق حکم تشریح جسد رو جنباهل سنت بسیار ناقص است؛ ازاین

 در مذاهب چهارگانه و دیگری چهارچوب عمومی اخلاق آموزش پزشکی است.

 

 . مسائل اخلاقی در آموزش پزشکی5
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های مختلف از جمله های زیادی را در حوزههای اخیر تحول و دگرگونیآموزش پزشکی طی دهه

مورد استفاده شاهد بوده است. گسترش ابعاد آموزش  ی های آموزشدر نوع، موضوع، مدت و شیوه

اخلاق در آموزش » ۀرود کنگرپزشکی، ابعاد مسائل اخلاقی مرتبط را نیز گسترده کرده است. امید می

های مطالعاتی و بتواند در طرح و بررسی اهم موضوعات و گشایش راه برای فعالیت« پزشکی

ها و مذاهب تعریف و تبیین ی اخلاقی در بسیاری از فرهنگهاتحقیقاتی بعدی مثمرثمر باشد. ایدئال

 باختن  رنگ سببشدن جوامع و شتاب فزاینده در حوزه اقتصاد در برخی کشورها اند، اما صنعتیشده

های مهارت»اخلاقی شده است. تقویت و های معنوی مادیگری بر ارزش نسبی  ۀصبغه اخلاقی و غلب

هایی که همواره ویژه در بین شاغلان به حرفهدر جوامع، به« اخلاقی دانش»در کنار افزایش « اخلاقی

را است که باید با جدیت دنبال شود. مباحث متعددی  یاند، هدف مهمای بودهدارای تقدس ویژه

توان در ارتباط اخلاق و آموزش مطرح کرد. تدوین آیین اخلاق پزشکی جمهوری اسلامی ایران، می

نویس اولیه برگزار های مشورتی در زمینۀ بررسی پیشانجام است و کارگاهدر همین راستا در حال 

های اخیر های اخلاق بیمارستانی، هدف اساسی دیگری است که در سالسازی کمیتهشده است. فعال

 های علوم پزشکی کشور مورد توجه بوده است.در دانشگاه

های سلامت زش پزشکی و مراقبتآمو از یگونه که اخلاق جزء مهمهمان دهدمی شواهد نشان

در این راستا صورت پذیرفته سودمندی های در کشور ما نیز فعالیت ،در تمام دنیا شناخته شده است

دهندگان خدمات گیرندگان و ارائه اعم از ،رسد بالابردن سطح آگاهی عموم مردمنظر می است. به

 ،تقویت اخلاقراستای حوزه سلامت در  های لازم و ممیزی قوانین و مقرراتعمال نظارتسلامت، ا 

 نیازمند پیگیری هستند.و های اساسی آتی هدف

 های برهنه با هدف آموزش پزشکیکردن به عکس. نگاه5-5

هایی با هدف آموزش استفاده شود که اندام خصوصی های پزشکی، از عکسممکن است در آموزش

های پزشکی وجود دارد. از دیدگاه عقلانی، اگر هدهند. این مورد در کتب درسی رشتافراد را نشان می

ها نیست و درهرحال در بردن آنکارها با هدف حرام استفاده نشود، منعی در بهاز این عکس

 بحث است.های پزشکی قابلآموزش

 . استفاده از بیمار با هدف تشریح2-5
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شک هدف ن شوند. بیای برای آموزش به دانشجویاممکن است بیماران در حین مداوا، وسیله

نخست از درمان بیمار، بهبود وضعیت سلامتی اوست و وسیلۀ آموزش شدن نباید با این هدف متضاد 

 ای برای آموزش بوده است.باشد. بسیار پیش آمده است که در جریان عمل، بیمار وسیله

کردن و بیان، ساختن چیزیگشودن و آشکارتشریح در لغت به معنای . تشریح جسد میّت5-5

نیک )فرهنگ لغت عمید(،  کردناز هم جدا ،کردنقطعهقطعه ،کردنشرحهشرحه، دادن مطلبشرح

)فرهنگ لغت دهخدا(،  کردنکردن و آشکاربه کمال وضاحت بیان، کردننیک بیان ،کردنشرح

کردن روی کالبد مردۀ انسان برای شناسایی و شرح عمل اعضای کالبدشکافی دادن و کارشرح

 ی سره( آمده است.هاواژه)فرهنگ لغت معین(، بازشکافی و کالبدشکافی )فرهنگ 

و به قولی دیگر  «ای مخصوصکردن گوشت از عضو به شیوهجدا»تشریح در زبان عرب به معنای 

شرحه یا شریحه  ،جداشده ۀکردن گوشت از استخوان به شیوهای مخصوص آمده است و به قطعجدا

 آمده است نیز در لغت به معنای اظهار و کشف و تبیین شی و «کردنشرحه»تشریح یعنی  گویند.یم

 گویند.می 1دسکشن در فارسی کالبدشکافی و در زبان لاتینتشریح را  )فرهنگ لغت عربی به فارسی(.

در حوزه پزشکی در عمل ملازم یکدیگرند. معنای تشریح در ، کالبدشکافیو دو مفهوم تشریح 

مطالعه وضعیت اجزای مختلف بدن یا مطالعه و شناخت ساختمان  ازاست اصطلاح پزشکی عبارت 

 (.12: 1811)بهشتی، ها اندام مابینین و روابط فآ دهندۀیلهای مختلف تشکبدن انسان و اندام

 های پزشکی. بررسی دیدگاه فقهی در مورد آموزش2

اخلاقی پزشکی بحث شد. در اینجا دیدگاه فقهای محترم اهل تشیّع و در مورد مصادیق مسائل غیر

 شود.تسنن در این مورد بررسی می

 . دیدگاه علمای اهل تشّیع5-2

رانی در های مبتذل با هدف آموزش را به شرط عدم شهوتول، استفاده از عکسالقفقهای شیعه متفق

شده جسد تشریح بودن  الاسلامبعضی فقها، مشکوکاند. حین نگاه و تنها به صرف آموزش مجاز دانسته

اند؛ ولی برخی دیگر قائل به تحصیل شده، اندنظر حرمت و عدم حرمت، به کافر ملحق کرده را از

                                                      
1. Dissection 

https://www.vajehyab.com/amid/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD
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https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD
https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD


 9911 نوزدهم، پاییز و زمستانشماره نهم، دوره ، ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامیامفصلندو 01

 

به  به اسلام و اگر در بلاد کفر پیدا شود، محکوم جسد در بلاد اسلامی یافت شود، محکوماگر یعنی 

 (.911ق: 1919)سیستانی،  کفر است

جسد  ،دی که در اختیار ماستسدانیم جنکه اگر  پرسشدر پاسخ به این  ایخامنه اللهآیت

ۀ )نشان یااگر اماره»اند: وده؟ فرمکنیممسلمان است یا کافر یا اهل کتاب، آیا مجازیم آن را تشریح 

ر تشریح آن باشد و باز فحص و تحقیق نباشد و وقف امور هم  پساسلام  ذمها یاسلام  رب( یمعتبر

اش، دور گرفتن از حاکم شرع که بصیر در موضوعات و احکام است بشود، در موارد خاصهاجازه

 ی(.اخامنه)سایت امام «. نیست جایز باشد

برانگیز، مسئله نیت از آموزش را های شهوتها و فیلمزش پزشکی به وسیله عکسایشان در مورد آمو

 اند صرف آنکه این وسایل تنها ابزار آموزش باشند، منعی در استفاده از آنان نیست.بیان کرده و فرموده

استفاده از بیمار برای آموزش پزشکی را به شرط عدم تأثیر بر وضعیت  الله فاضل لنکرانیآیت

که اگر ندانیم جسدی که در پرسش در پاسخ به این  اند. همچنیناش، مجاز دانستهود سلامتیبهب

 گویندیاختیار ماست، جسد مسلمان است یا کافر یا اهل کتاب، آیا مجازیم آن را تشریح کنیم، م

 (.181: 1888)فاضل لنکرانی،  مانعی ندارد

توان هیچ انسته و بیان داشتند نمیشرط رضایت در آموزش را رکن اصلی د الله مکارمآیت

 (.991: 1812بودن در آموزش پزشکی مجبور کرد )مکارم شیرازی، شخصی را به ابزار

گویند، شرط بیع و معامله در این مورد نیز وجود یپرسش ماین  ۀدربار الله صافی گلپایگانیآیت

وی انسان است دارد و شرایط اهلیت، رضایت و هدف صحیح و مشروع شرط اصلی آموزش ر

 (.11ق: 1911؛ صافی گلپایگانی، 12: 1819)گلپایگانی، 

سلم است یا کافر و تی مشکوک باشد که مُکه اگر میّپرسش این به در پاسخ  امام خمینی)ره(

)موسوی فرماید مانع ندارد کردن آن جایز است یا خیر، میراهی برای حکم به اسلام او نباشد، تشریح

 (.91: 1812خمینی، 

ز و بلامانع است. یکافر با جمیع اقسامش، جاۀ تشریح مرد» :فرمایندیم ییالله خوآیترحوم م

تی که در اسلام و کفرش شک داریم، جایز است و در این حکم فرقی همچنین تشریح بدن میّ

 (.911ق: 1911)خویی، « که مرده در بلاد اسلامی باشد یا غیر بلاد اسلامی کندینم
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 ی اهل تسنن. دیدگاه علما2-2

تر بیان شد، برای آموزش پزشکی برشمرده و حکم کلی دیدگاه کلی اهل سنت، شرایطی را که پیش

تشریح در دو مذهب اسلامی یکسان است، اما جزئیات مرتبط با جسد در مذاهب مختلف متفاوت 

د است و برخی استنادهای جزئی در مورد اجساد، بین مذاهب مختلف اهل سنت اندکی تفاوت دار

به نحوۀ تشریح جسد مرتبط است و نه اصل آن. علمای بزرگ اهل تشیع و تسنن بر بیشتر که 

دارند. در اینجا به تفکیک مذاهب چهارگانه  تأکیدبودن نظر عمومی اخلاق آموزش پزشکی یکسان

 شده است.یان بها در مورد آموزش پزشکی دیدگاه

 . دیدگاه حنفی5-2-2

میّت است و نگهداری آن توجیه شرعی  موقعبهزوم تجهیز و تدفین حکم اولی در این مذهب بر ل

 داشتننگهدر مواقع اضطرار، برای  هم آنندارد. در کتب فقهی این مذهب، شرایط بسیار دشواری 

 پردازیم.ین مورد میدر اجسد تعیین شده است که در اینجا به بحث 

و گاه ترسیم اجزای بدن روی کاغذ، های پیشین رواج داشت خانهآموزش علوم تجربی در مکتب

آموزی، این عمل وسیلۀ آموزش بوده است که به علت نیاز به آموزش، به شرط عدم تمسخر علم و علم

(. البته توصیه شده است که در صورت لزوم، آموزش پسران 118: 1221صحیح شناخته شد )شرنبلالی، 

سائل، سبب توجه نامشروع به یکدیگر شدن برخی مو دختران جداگانه انجام شود، چراکه مطرح

(. حتی استفاده از وسایل شخصی با هدف آموزش را نیازمند کسب 112ق: 1911شود )ابن نجیم، می

توان آموزش روی انسان زنده (. بر این مبنا می181ق: 1911اند )ابن عابدین، اجازه از صاحب آن دانسته

شریح بیمار بدون اجازۀ وی، بحث دیه پیش کشیده را مستلزم کسب اجازه از وی دانست. حتی برای ت

های با هدف (. درهرحال توصیه شده است که حتی نقاشی181ق: 1922شده است )حسینی حموی، 

رانی افراد با قلب مریض آموزش، به صورت محرمانه در اختیار دانشجویان قرار گیرند و وسیلۀ شهوت

ی به بیمار در حین تشریح، مستلزم عذرخواهی رسمی احترام(. هرگونه بی181ق: 1922نشوند )بلخی، 

(. در دیدگاهی دیگر، تنها تشریح بیمار نابالغ با اجازۀ 112ق: 1911نجیم، از وی دانسته شده است )ابن

(. برخی نیز لزوم عدم اختلاط جنسیت در 119ق: 912والدین صحیح دانسته شده است )سرخسی، 

 (.811ق: 1921)مودود، اند های پزشکی را توصیه کردهآموزش

نظر  جمهور  فقهای حنفی در مورد تشریح جسد، مدت محدود و سپس دفن آن است. در این مورد 
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اشاره کرد. ادارۀ امنیت آن زمان که در حکم پلیس آگاهی امروزه است، با  داماد افندیتوان به فتوای یم

فرمودۀ ایشان، با حفظ حرمت  به بناهدف آموزش به کارآموزان افسری نیازمند تشریح جسد بود که 

جسد و ممانعت از فساد آن ـ که با توجه به امکانات آن زمان تنها یک ماه بود ـ اجازۀ تشریح به مدت 

رساندن به میّت برای اعمالی همچون آموزش (. آسیب119ق: 1281یک ماه را صادر کرد )داماد افندی، 

تنها با رضایت خانواده، وصیت وی یا  عمل جراحی ممنوع است. در فتوای این مذهب، جسد

 و عمل بخیه روی پوست بدن میّت، بلامانع است. شده سپردهبودن به دانشگاه الهویهمجهول

شد. در این باره یمبا توجه به قدمت آموزش پزشکی در مصر، نیاز به تشریح جسد احساس 

جایز دانست و رضایت زدن روی پوست میّت را این فتوا را صادر کرد و تنها بخیه حصفکی

ق: 1211یط واگذاری خواند )حصفکی، شرابودن جسد، یکی از خانواده را نیز با توجه به موروثی

(، اما جداسازی اعضا از بدن میّت، همچون جداسازی ستون فقرات، جداسازی کلیه و دیگر 119

توان یمهمچنین  کند.یمکلی ممنوع بوده و در صورت اعمال آن دیۀ ثبوت پیدا  به صورتعوامل، 

با شکافتن شکم میّت اعضای آن را تشریح کرد، ولی مجاز به جدایی اعضا نبوده و تنها معرفی 

(. با توجه به فتوای داماد افندی که با توجه به 98ق: 1911ها ضرورت دارد )ابن عابدین، آن

در برخی  نزما مدتماه را برای تشریح جسد مناسب دانست، این امکانات آن زمان مدت یک 

منابع، یک ماه، در برخی منابع شش ماه و در برخی یک سال آمده است؛ ولی جمهور  فقهای 

یت جسد باید پس از شش درنهااند و ی مدت شش ماه را برای تعلیق تدفین میت لحاظ کردهحنبل

 ماه، با حفظ احترام دفن شود.

نفی همانند فقه امامیه به لزوم از این منابع چنین برداشت شده است که توصیۀ فقه اهل سنت ح

داشتن و ضرورت جان مسلمانان بوده، ولی در نحوۀ تشریح، احکام متفاوتی وجود دارد. اولویت

ترین شده، مهمجسد کافر برای تشریح نیز در منابع فقه مشاهده نشده است و تنها شرایط بیان

صورت  جزمیه متفاوت است و نکات پیرامون تشریح جسد بوده است. مسئله دیه نیز با فقه اما

که رساندن به هر عضو داخلی در حین تشریح مستوجب دیه است؛ درحالیبیرونی جسد، آسیب

 کمتر، اجازۀ آسیب به اجزای داخلی بدن را داده است. گیریسختفقه امامیه با 

 . دیدگاه حنبلی2-2-2

های فراوانی برای این مهم لزوم حفظ جان انسان در این مذهب اسلامی توصیه شده است و استثنا
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جنس در صورت لزوم مجاز شمرده شدن آلت تناسلی بیمار توسط پزشک غیرهم. دیدهاندبرشمرده

(. در واقع عملی که بتواند موجب نجات جان مسلمانان 118ق: 1921شده است )عبدالسمیع، 

(. لزوم 191ق: 1911اند )حنبل، شود، کاملاً توصیه شده و طبیبان محرم بیماران خوانده شده

دهد، ضروری دانسته شده بودن یک محرم در کنار بیماری که اندام خود را به حکیم نشان میهمراه

(. 811ق: 1911است و بدون ذکر نام بیمار، شرح ماجرا برای طلاب رشته نیز مجاز است )شربینی، 

بین فقهاست و  آمیز در جمع مختلط مردان و زنان، دارای بحث جدی دربیان هر مطلب تحریم

هایی، نیاز به طرح جداگانۀ آن است )ابن چنین بیان شده است که در صورت بیان چنین بحث

(. همچنین استفاده از بیمار کودک برای آموزش به حکیمان آن زمان مجاز 19ق: 1911قدامه، 

 (.981ق: 1911دانسته شده بود )ابن قدامه، 

ا هدف آموزش پزشکی مجاز است. انتقال میّت از براساس  نظر جمهور فقها، حکم تشریح جسد ب

توان جسدش را تشریح کرد. یمشهری به شهر دیگر ممنوع است و در محلی که فوت کرده است، 

رو و استناد مناسبی دارد؛ ازاین شده دادهاین فتوا توسط چند تن از فقهای بزرگ مذهب حنبلی 

بودن تنها راه یهالهومجهولست. وصیت و ا شده شمردهجایی جسد با هدف تشریح ممنوع جابه

تشریح جسد مسلمان است. چنین تفسیر شده است که رضایت وراث اگر منطبق بر رضایت متوفی 

توارث  حکم بهتوان ینمنباشد، قدرت اعمال ندارد. در این مورد چون جسد ارزش مالی ندارد، 

 (.191ق: 1218نسبت به رضایت وراث برای واگذاری آن اقدام کرد )نجدی، 

نشدن در مذهب حنفی، در اینجا بیان رغمبهاولویت تشریح با جسد کافر است. این مسئله 

همچون فقه امامیه، باید با حفظ اولویت جسد کافر، تشریح را انجام است و  شده عنوان صراحتبه

شریح جسد مجاز است و ت جنسانهم(. نکتۀ مهم اینکه تشریح تنها برای 198ق: 1811داد )قاری، 

زن برای دانشجویان و استاد زن و تشریح جسد مرد برای دانشجویان و استاد مرد مجاز خواهد بود. 

ی خاصی شده است گیرسختشونده کنندگان و تشریحبودن تشریحجنسهمدر این مذهب نسبت به 

مان که نیاز ی  محدودیت  تشریح بیان نشده است و میّت را تا هر ززمان مدت(. 198ق: 1811)قاری، 

ی خاصی گیرسخت(. در مورد دیه نیز 819ق: 1211توان در دانشگاه نگاه داشت )بهوتی، یمباشد 

کردن جسد با هدف آموزش پزشکی مجاز بوده و پس از قطعهقطعهرو نشده است؛ ازاین

وده و توان آن را تدفین کرد. رضایت وراث میات برای تشریح جسد کافی نبیمبودن جسد، استفادهبی
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تواند دلیلی بر تشریح باشد؛ علت آن را نیز فقدان ارزش مالی یم بودنزندهتنها وصیت میت در زمان 

 که رضایت وراث در این باره کافی نیست. اندبرشمردهمیت 

 . دیدگاه شافعی5-2-2

نبودن مفسده، مجاز شمرده آموزش مختلط به طلاب، در صورت رعایت مسائل اخلاقی و محتمل

ماندن صاحب اندام، شرح توان به شرط ناشناخته(. بر این اساس، می121ق: 1921ست )نووی، شده ا

بودن، در منابع زیادی عنوان (. مسئله ناشناخته981ق: 1928آن را به دانشجویان بیان کرد )انصاری، 

بنا هایی در این متوانند با یکدیگر توافقشده و چنین بیان شده است که حتی مدارس مختلف می

گیری آن، تشریح بودن بیماری و امکان همه(. در صورت خطرناک11ق: 1918داشته باشند )ماوردی، 

(. در واقع نجات جامعه 981ق: 1928بیمار حتی بدون رضایت وی نیز توصیه شده است )انصاری، 

د این مهم تر است و اگر بتوان با تشریح یک بیمار، ایمنی لازم را ایجاد کرد، بایاز همه چیز واجب

(. در منابع دیگر، اگر آموزش متأثر بر بهبود سلامت شناخته شود، از 181ق: 1921انجام شود )نووی، 

شده برای آموزش علوم پزشکی، کاملًا (. تصویر نقاشی181ق: 1911، ابواسحاقآن نهی نشده است )

 (.111ق: 1882مجاز شناخته شده است )عبده، 

تقریبًا ریح جسد، بیشترین قرابت را با فقه امامیه دارد و دیدگاه فقهای شافعی در مورد تش

توان تفاوتی در دیدگاه کلی آنان با فقه امامیه یافت. لزوم احترام به مسلمان و عدم احترام کافر، نمی

نیاز، ضرورت تشریح با  قدر بهاولویت تشریح جسد کافر، احترام کامل میّت در حین تشریح، استفاده 

مانان و دیگر مسائلی که جزئیات آن در فصل پیشین بیان شد، در اینجا نیز هدف حفظ جان مسل

فقه امامیه بیان کرده است، نسبت به  آنچهاست و فقهای شافعی بدون کمترین تغییر در  شده عنوان

اند. در صورت آسیب عمدی به جسد نیز دیه لحاظ وجوب استفاده از جسد برای تشریح، فتوا داده

 احکام اسلامی، باید مانند  دیه انسان زنده پرداخت شود. وجببه مشده است که 

 . دیدگاه مالکی7-2-2

شده است و هر اقدام مرتبط بدان را ضروری  تأکیددر این مذهب اسلامی، بر حفظ جان مسلمانان بسیار 

گیرد، یمرو تشریح بیمار، عکس و جسد که با هدف حفظ جان مسلمانان صورت ؛ ازایناندانگاشته

شود. فقهای این مذهب بارها سفارش ( و عملی مشروع تلقی می911ق: 1918ورت دارد )دسوقی، ضر
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 فاسدشدن(. در صورت 891ق: 1911اند که امکانات امروزه باید مانع فساد جسد شوند )العدوی، کرده

 دشدنفاسفراوانی داشته و بر  گیریسختگیرد. این مذهب در مورد دیه یمجسد، دیه بر خاطیان تعلق 

کردن آلات رو باید با امکانات پیشرفته مانع فساد جسد شد. عریانجسد، دیه مشخص کرده است؛ ازاین

اجزای جسد کردن جداتناسلی جسد منع شده است و این مسئله در فتاوی فقهای این مذهب آمده است. 

جسد با هدف استفادۀ  شتندانگهگیرد. یمصورت بدان دیه تعلق اینغیربا هدف آموزش منعی نداشته و در

است و قدر نیاز در این مذهب سفارش نشده است، چراکه ممکن است در  شده شمردهآن در آینده مجاز 

رو بر این مبنا حکم کلی (؛ ازاین921ق: 1928آینده نیازی پیش آید که تهیۀ آن ممکن نباشد )مواق مالکی، 

 است. شمرده شدهتشریح جسد در این مذهب اسلامی مجاز 

 . تطبیق دیدگاه مذاهب چهارگانه5-2

دانند. دیدگاه همۀ مذاهب اسلامی بر لزوم حفظ جان مسلمانان تأکید دارند و آن را ارجح بر تمامی امور می

بودن صاحب عکس و هدف فقهای محترم در مذاهب مختلف در مورد تشریح عکس به شرط ناشناس

تشریح بیمار نیز تفاوت چندانی بین نظر فقها بودن آن است. در مورد صرف آموزشی، حکم به مجاز

مشاهده نشده و لزوم رضایت بیمار بر تشریح و عدم تأثیر آموزش بر سلامتی وی، مورد بحث است. 

را در مورد تشریح جسد کرده است و با توجه به آنکه در کشورهای  اظهارنظرمذهب حنفی بیشترین 

. علمای اندپرداختهدربارۀ آن  اظهارنظردارد، به  رسالههزاچنداسلامی مانند مصر، آموزش پزشکی قدرت 

توان دارای بیشترین سهم در تحقیقات فقهی در یماند. در کل این دو مذهب را شافعی نیز نظراتی داشته

. اندکردهکرده و برای خاطیان آن دیه لحاظ  گیریسختاین حوزه دانست. حنفیان در مورد فساد جسد 

تر، فساد یمنطقانه اعمال شده است؛ اما حنابله در دیدگاهی گیرسخت به صورتهب مسئله دیه در این مذ

کنندگان شونده و تشریحبودن تشریحجنسهمبر  گیریسخت. در مقابل اندندانستهجسد را مستوجب دیه 

 حفظ شود و این مسئله در دیگر مذاهب چندان مورد توجه نبوده است.کاملاً است که حرمت میّت 

فقه شیعه، دیه را تنها برای جنایت بر  مانندیافته خواند. ایشان یلتعدتوان ه شافعی را میدیدگا

آموزش  ضرورت بهیت فساد و تدفین آن، با توجه درنهاکردن جسد و یعتاً مثلهطب. اندخواندهجسد 

به  جسد دیه تعیین کرده است، اما نسبت فاسدشدنعلم پزشکی منعی ندارد. مذهب مالکی نیز برای 

نکرده و آن را برای آموزش پزشکی و حفظ جان مسلمانان ضروری  گیریسختکردن آن، مثله
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کردن کرده و عریان گیریسختخوانده است، اما این مذهب مانند حنفیان، نسبت به جنسیت جسد 

. در مذهب مالکی، قدر نیاز رد شده و نگهداری انددانستهممنوع کاملًا مو و آلت تناسلی جسد را 

. این عمل در اندشمردهرا صحیح  تأمینازحد نیاز با هدف استفاده از آن در زمان عدم یشباجساد 

 است. شمرده شدهنیاز صحیح  قدر بهو تنها  شده خواندهدیگر مذاهب، ناشایست 

مسلمان و اولویت تشریح جسد کافر، این مسئله تنها در مذهب حنفی بحث نشده  احترام مورددر 

یان شده است. به عقیدۀ بمذاهب همانند فقه امامیه نیز لزوم اولویت تشریح جسد کافر  است و در دیگر

رو تشریح آن حنفیان، تشریح جسد برای میّت احترام داشته و نشان از بزرگواری وی است؛ ازاین

حال همین مذهب اسلامی، بدون ذکر یندرعاحترامی محسوب نشده که آن را به کافر نسبت دهند. یب

رسانی به اعضای درونی را منع کرده و آن را مستوجب دیه دانسته است. با یبآسکافر یا مسلمان، نام 

این ظاهرًا توان عنوان عمومی را به این نظر اطلاق کرد، اما ینمتوجه به کمبود منابع در این حوزه، 

در دیگر  نظراظهارکردن جسد متعلق به کافران است. این حرمت برای اجساد مسلمان بوده و مثله

، اما مقدار اندخواندهکردن جسد برای آموزش را مجاز مذاهب چهارگانه جایگاهی نداشته و همگی مثله

 اند.یۀ انسان زنده، یکسان دانستهد بادیه در مذاهب چهارگانه یکسان لحاظ شده و آن را 

هب اهل که بیان شد، حکم اصلی لزوم تشریح جسد با هدف آموزش پزشکی در مذا طورهمان

در شیوۀ تشریح است. با توجه به اینکه اکثریت اهل  تنها هاتفاوتسنت و تشیع یکسان است و 

دهند، تطابق دیدگاه این مذهب با فقه امامیه موجب یمتسنن ساکن کشور را شافعیان تشکیل 

شدن قوانین مصوب در کشور و فقدان تناقض خاص در این حوزه شده است. وصیت مّیت دستیک

ی سپردن جسد وی پس از مرگ به دانشگاه علوم پزشکی، در تمامی مذاهب چهارگانه و همچنین برا

است. انتقال میّت  شده فراهمجسد،  تأمینی مناسب برای حلراهصورت ینبدفقه امامیه تأیید شده و 

در مذهب حنفی نهی شده و در دیگر مذاهب اهل سنت و همچنین فقه امامیه، مورد تأیید  تنها

در یک الی دو مذهب اهل سنت معمولاً های موجود در احکام تشریح جسد، است. اختلاففقه

توان اصول کلی تشریح یماهل سنت را ندارد. بر این اساس  کل بهشود و قابلیت تعمیم مشاهده می

 جسد بین دو مذهب بزرگ اسلامی تشیّع و تسنن را یکسان دانست.
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 قی. انعکاس نظرات فقهی در منابع حقو5

قانون اساسی کشور، عدم اجبار به کار معین را بر تمامی امورات کشور تعیین کرده است.  98اصل 

توان فردی را مجبور به عمل مشخصی ینموجه یچهبهدر تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان، 

از این حق معین شود. بر این اساس،  سوءاستفاده، موجبات 92اصل  به موجبکرد؛ مگر آنکه 

تواند یمها توان چنین تفسیر کرد که بیماران، صاحبان جسد و دیگر افراد که تشریح روی آنیم

شان شود، این حق را یعلمهای یتفعالها در ادامه موجبات توجیه دانشجویان پزشکی و مهارت آن

ی علوم پزشکی در تشریح هادانشگاهصورت، ینبددارند که مانع از تشریح بر حق خود شوند. 

ماران باید رضایت کامل آنان را کسب کنند. کسب رضایت برای وارثان میّتی که قصد تشریح بی

ی باشد که عدم تشریح، موجب بروز مفسده اگونه بهجسدش را دارند، نیاز است، اما اگر شرایط 

توان بدون اجازه نیز نسبت به تشریح اقدام کرد. یمقانون اساسی  92اصل  به موجب، آنگاه شودمی

اگر بیماری جدیدی یافت شود که برای مثال ین مهم در بیانات فقهای مذهب حنبلی نیز آمده است. ا

تواند مانع از بروز آن در جامعه شود، و در حال حاضر تنها یک بیمار برای یمشرح روی بدن وی 

ن این مهم وجود دارد، در مرحلۀ نخست قصد بر کسب رضایت بیمار بر تشریح است، اما اگر با آ

 تواند حکم به تشریح بدون اذن وی دهد.یممخالفت شود، حاکم اسلامی 

این مهم در  هرچندآمده است.  112در ماده ویژه بهدر قانون مدنی بحث رضایت در مواد مختلف 

شود که باید رضایت های تجاری کاربرد دارد، اما توافق بر سر تشریح، نوعی معامله محسوب میمعامله

ها در مواردی که حیات جامعه به تشریح وابسته بوده و افراد از حق قانونی خویش آن کسب شود. تن

 قانون اساسی، در این مورد اقدام قهری انجام داد. 92اصل  حکم بهتوان یماستفادۀ صحیح نکنند، 

بر بیانات فقهای است و مبتنی پرداخته تدیه جنایت بر میّ فصل هشتم قانون مجازات اسلامی به 

حرمتی به میت در حین تشریح جسد را ممنوع دانسته است. در این فصل آمده است یبهرگونه محترم، 

 دهمیککردن سر از بدن میت که مانند جدا؛ کامل انسان زنده است ۀدی دهمیکجنایت بر میت،  ۀدیکه 

 ۀدی صدمیکدیه و یک انگشت،  دهمیکدست،  دیه و هر دو بیستمیک، یک دستکردن دیه و جدا

ت به همین نسبت محاسبه جراحات وارده به سروصورت و سایر اعضا و جوارح میّ ۀدارد. دیرا کامل 

بودن ت است که در صورت مدیونبلکه متعلق به خود میّ رسدیت به ارث نمشود. دیه جنایت بر میّمی

 شود.در امور خیر صرف می وگرنه ؛شودترکه، صرف پرداخت بدهی او می یتکفاوی و عدم
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ی علوم پزشکی نیاز هادانشگاهر مبنای حقوق کشورمان نیز کسب رضایت جهت تشریح در ب

های کیفری برای یتمحکومشونده )انسان زنده یا مرده( احترامی به تشریحیباست و در صورت 

 خاطیان در نظر گرفته شده است.

 گیرینتیجه

دیدگاه  نیترنزدیکآموزش پزشکی، اهل سنت، مذهب شافعی در مورد اخلاق  چهارگانهاز بین مذاهب 

شرایطی که برای اخلاق آموزش پزشکی بیان شد، در این مذهب تکرار شده دقیقًا با فقه امامیه را دارد. 

اند که یکسان است. فقهای این مذهب به همان آیات و روایاتی استناد کردهتقریبًا و استنادهای آن نیز 

ی بیشتری کرده و هاگیریسختالکی نسبت به فساد جسد در متون فقه امامیه وجود دارد. مذهب م

. برخلاف فقه ردیگیمجسد، دیه به آن تعلق  فاسدشدنمطابق فتاوی بزرگان این مذهب، در صورت 

و بر حفظ حرمت بیمار در این  شمرده شدهتشریح مجاز  هدف باامامیه نگهداری بیش از لزوم  اجساد 

کننده شونده، تشریحبودن تشریحجنسهمر این مذهب بر مسئله فقه بیشتر تأکید شده است. همچنین د

، اما اکثر بیانات فقهی به لزوم انددانستهو بینندگان تأکید فراوان شده است و آن را مصداق حفظ حرمت 

شود، اعتقاد دارند. همچنین رضایت های آموزشی که مسائل جنسی در آن مطرح میعدم اختلاط کلاس

پردن جسد به دانشگاه در این مذهب کافی نیست. حنفیان مدت محدودی را برای وراث میّت برای س

زدن بر پوست میت، مجاز و پس از پایان باید نسبت به تدفین میت اقدام کرد. بخیه اندکردهتشریح بیان 

بوده ولی هرگونه آسیب به اجزای درونی آن ممنوع است. برخلاف فقه امامیه، در این مذهب از 

 اشتن تشریح جسد کافر سخنی به میان نیامده است.داولویت

یک از فقهای مسلمان یچهصورت کلی نظر فقهای اسلامی در مورد تشریح جسد یکسان است. 

. تنها استنادها به این مسئله متفاوت بوده اندندادهدر مذاهب مختلف نسبت به منع تشریح جسد حکم 

تفاوت در جزئیات و احکام  وجود باارگانه نیز . مذاهب چهاندبرشمردهو احکام جزئی برای آن 

حفظ جان مسلمانان و مصلحت جامعه،  هدف بامرتبط با تشریح جسد، این مورد را مجاز دانسته و 

 .انددادهنسبت به تعدیل برخی احکام فتوا 
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 ، قاهره: الازهر، چاپ شانزدهم، جلد دوم.مواهبق(، 1928مواق مالکی، محمد بن یوسف )

 ، چاپ دوم، جلد دوم.وصال موصلق(، 1921مودود، عدالله )

 تم، جلد اول.، قم: دارالقلم، چاپ هفتوضیح المسائل(، 1882الله )موسوی خمینی، سید روح

 ، قم: دارالقلم، چاپ سوم، جلد اول.تحریر الوسیله(، 1881الله )موسوی خمینی، سید روح

 ، قم: جامعه مدرسین، چاپ سوم، جلد اول.استفتائات(، 1812الله )موسوی خمینی، سید روح

 ، مسقط: سلامه، چاپ هشتم، جلد دوم.هدایۀ الراغبق(، 1218نجدی، عثمان )

 ، دمشق: دارالکتب، چاپ دهم، جلد پنجم.المهذبق(، 1921) نووی، ابوزکریا

، ارشدنامه کارشناسیپایان، «بررسی تطبیقی احکام پیوند تشریح و تلقیح»(، 1881یگانگی، سیده فاطمه )

 دانشگاه قم.

 

 


