
پژوهشگر مركز فقهي ائمه اطهار عليهم السالم و دانشجوي دكتري دانشگاه معارف اسالمي قم . 1
 Email: ha.sotode@gmail.com               )                                        نده مسؤولنويس(

  مرگ مغزي؛ از ماهيت تا احكام و آثار فقهي ـ حقوقي
  1حميد ستوده
  ميثم كلهرنيا گلكار

  چكيده
ترديد  شتاب مضاعف حركت پزشكي و تكثّر موضوعات مستحدثه در اين عرصه، بي

يكي . ستحقوقي درخور ا ـ نيازمند تطبيق با موازين شرعي، جهت اصطياد احكام فقهي
هاي نوين زيست پزشكي در حاصل پيشرفت تكنولوژي كه، از مسائل بحث انگيز معاصر

هاي فقهي و حقوقي مرتبط با آثار و هاي اخير است،موضوع مرگ مغزي و چالشدهه
بدون ترديد، الزمه اصلي شناخت احكام و حقوق . باشداحكام مترتب بر اين وضعيت مي

. قيقي استمبتاليان به مرگ مغزي، ماهيت شناسي مرگ مغزي و ارتباط آن با مرگ ح
ليكن ديدگاه برگزيده، پذيرش تلقيِ تساوقِ  ،در اين راستا نظرات مختلفي مطرح گرديده

مبناي اين ديدگاه، پذيرش . مرگ مغز پس از حالت فساد آن، با زهوق روح است
مرجعيت عرف خاص در اين مسأله و اطمينان فقيه از اتفاق متخصصان در اتحاد مرگ 

اين فرض، اصل بر ترتب احكام مرده قطعي بر فرد مبتال  در. مغزي با مرگ طبيعي است
فاقد شخصيت و اهليت حقوقي بوده،تخصصاً، از  و بر اين اساس او به مرگ مغزي است

هرگونه نمايندگي وي مانند وكالت،  موضوع و حكم حجر خارج است و بديهي است كه
توان تا  ليل لفظي، نميالبته، به داللت د. گردد وصايت، واليت و قيموميت نيز مرتفع مي

زمان حصول سردي بدن، احكام تجهيز ميت را بر وي مترتب دانست؛مع الوصف، رأي به 
پذير  جواز برداشت اعضاي پيوندي، در دو فرض اضطرار يا اذن ولي امر مسلمانان امكان

  .است
  

  واژگان كليدي
  .مرگ مغزي، قطع اعضا، احكام و آثار
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  آثار فقهي ـ حقوقي مرگ مغزي؛ از ماهيت تا احكام و

هاي علمي و پس از توجه بيشتر به فيزيولوژي  پزشكي جديد در پي پيشرفت
را مطرح » يك مرحله باالتر از اغما«م نظرية 1950مغز انسان، در اواخر دهة 

ساخت كه مغز، در اين وضعيت، به آسيبي غير قابل بازگشت دچار شده و به رغم 
اي مصنوعي، عملكرد آن به طور كامل فعاليت قلبي و ريوي به وسيله روشه

م كميتة ويژة پزشكي در دانشگاه هاروارد پس از 1968در سال . متوقف شده است
انجام تحقيقات الزم، معيارهايي را براي شناخت مرگ مغزي ارائه داد كه عبارت 

  :بودند از
  عدم درك و پاسخ به محرك خارجي؛. 1
  عدم تنفس يا حركت خود به خودي؛. 2
  ها؛ دم برقراري رفلكسع. 3
  .)36، ص1385آقابابايي، : ك.ر(ساعته  24الكترو آنسفا لوگراف صاف . 4

در نهايت، پس از بازنگري و پااليش اين معيارها در نقاط مختلف جهان، 
. م1980كميسيون انجمن پزشكي و كميسيون ايالتي پارلمان آمريكا در سال 

توقّف غير قابل بازگشت كلية «ه قانوني را به تصويب رساند ومرگ مغزي را ب
تعريف كرد و به همين رو، آثار مرگ حقيقي را بر پاية » اعمال مغزي

استانداردهاي قلبي و تنفسي، در مورد آن منطبق ساخت كه تا كنون نيز به قوت 
مريكا آامروزه، معيارهاي ارائه شده در موسسة ملي بهداشت . خود باقي است

مريكايي آجهاني پذيرفته شده و در اكثر كشورهاي دربارة مرگ مغزي، در سطح 
  .و اروپايي با تصويب قوانيني مشابه، به رسميت شناخته شده است

آمد، معيار تشخيص مرگ،  ها كه در دانش پزشكي پديد پس از اين پيشرفت
هاي  پژوهش در جنبه در پي پيدايي نظرية ميرايي مغزي،  :لذا ؛تغييري بنيادين يافت
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اهميتي مضاعف دارد؛ چه اينكه اين موضوع، هنوز با ترديدها و گوناگون آن 
اي منقّح  تر در پيكره هايي مواجه است كه آن را، نيازمند تأمل و بررسي جامع شبهه

يابد كه  ، زماني وضوح بيشتري ميمسألهالبته اهميت اين . و متقن ساخته است
ن خواهد بود؛ يعني چه گيري به دنبال آ بدانيم در پي تشخيص موضوع، تبعات چشم

بسا، حكم به جواز توقف مراحل درماني پزشكي و حذف تجهيزات حمايتي 
وانگهي، نكتة ديگري كه موجب . مصنوعي از مصدوم به مرگ مغزي، داده شود

بنابراين، نياز روز . شد، بسامد خيره كنندة پيوند اعضا است مسألهاهميت يافتن اين 
گونه افراد و شناخت حقوق و احكام  يت اينافزون جامعه به روشن ساختن وضع

هايِ پژوهشي، به  اي از خألها و نابساماني افراد مبتال به مرگ مغزي و نيز پاره
ا براي محققان ضروري حاضر ر مسألهنيكي، طرح آكادميك و بازپژوهي 

  .نماياند مي
ولي هاي متعددي انجام شده،  ، پژوهشمسألهالبته، در كشور ما دربارة اصل اين 

تر و  پرونده بحث و بررسي آن، همچنان مفتوح و نيازمند تحقيقات عميق
هاي  اي از جنبه لذا، هنوز پاره ؛تر در همه ابعاد آن است هاي گسترده پردازش

  .ضوع، ناكاويده و در خور بحث استحقوقي و فقهي مو
حقوقي خويش، عالوه بر آنكه تعيينِ  –بنابراين، مرگ مغزي، در تلقي فقهي 

از اين رو، . ضعيت خود را انتظار دارد، با مسائل و فروعات بسياري درگير استو
  :پژوهش حاضر، متعهد پاسخ به اين سؤال است كه

توان در فرد مبتال به مرگ مغزي، تمام آثار حقوقي، احكام وضعي و  آيا مي
  تكليفي مرگ حقيقي را جاري دانست؟
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ي فرعي ديگري است كه ها گويي به سؤال اصلي، مستلزم طرح پرسشپاسخ
از اين روي، بحث و بررسي . نشأت گرفته از پرسش اصلي و يا مرتبط با آن است

  :نمايد هانيز اجتناب ناپذير و ضرور ميآن
مفهوم مرگ از نگاه لغت و اصطالح چيست و معيار تشخيص آن كدام است؟ 

  از موضوعات عرفي است يا كارشناسي؟» مرگ«آيا اصوالً تشخيص قطعي 
  گردد يا خير؟  ا ماهيت مرگ مغزي بسان مرگ حقيقي تلقّي ميآي

 احكام حاكم بر پديده مرگ مغزي و آثار حقوقي برخواسته از آن كدام است؟

نيز  حدود مجوز برداشت عضو از بدن مبتاليان به مرگ مغزي و حكم ديه و
 خريد و فروش اين اعضا چيست؟

وق، رسالت خود را در تبيين اين بخش، و بر پايه سؤاالت ف 4نوشتار حاضر، در 
  :ايفا خواهدكرد مسأله

  
  ـ مفهوم مرگ و شاخص تعيين آن الف

  شناسي مرگ ـ مفهوم1
هاي فارسي به معناي جان سپردن، فناي حيات، از دست  نامه در لغت» مرگ«واژة 

تعبير )... ضد حيات(دادن نيروي حيواني و حرارت غريزي، صفت وجوديِ خلقت 
  .)40-43، ص3،ج1360ن، معي(يافته است 

ذكر شده است و با معنايي » موت«در فرهنگ لغت عربي، معادل واژة مرگ، 
اند،  را مفهومي ضد يا نقيض زندگاني برشمرده» موت«هاي فارسي،  مشابه لغت نامه
مفارقت كردن روح از جسد، نابود شدن قوة ناميه در انسان تلقي : ديگر معاني آن

هاي ديني، مرگ و زندگي  بر پاية آموزه. )143، ص14تا، ج بيابن منظور، (شده است 
؛ 156آية : ؛ آل عمران2آية : سوره ملك: رك(دو امر وجودي و مخلوق الهي هستند 
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اي  مرگ، در حقيقت، توفّي، عبور از جهاني به جهان ديگر و مرحله. )28آية : بقره
از اين رو، مرگ، . )28آية   :؛ نحل11آية : ؛ سجده42آية : زمر(باشد  از چرخة حيات مي

بوده و نسبت آن با حيات، از نوع تضاد است كه ارتفاع آن دو، در » امري ثبوتي«
  .مثل جنينْ، قبل از دميدن روح، روا خواهد بود

مشكيني، (» زهوق روح يا خروج نفس از بدن«از منظر فقهي نيز به » موت«
لسان دليل اخذ گشته و موضوعِ تعبير يافته و با همين معنا در  )520، ص 2، ج1377
  .اي از احكام اموات قرار گرفته است پاره

رسد با عنايت به اينكه نفس، گوهري مجرد بوده و قابل  مع الوصف، به نظر مي
گونه از تعاريف، در تشخيص موت مشتبه و به ويژه در  ادراك حسي نيست، اين

مصداق مرگ، جز در  تعيين لحظة جدايي روح از بدن، كارآيي نداشته و تشخيص
بنابراين، چنين . اي از ابهام رو به رو است حالت آشكاريِ عالئم نعشي، با هاله

ف از اي عيني كه كاش نمايد كه بايد عالوه بر تعريف فقهي، معيار و شاخصه مي
  :زهوق روح باشد، تبيين گردد

عروقي، تنفسي، و  ـ مرگ، توقف قطعي و غيرقابل برگشت اعمال قلبي«
حركتي است كه از بين رفتن سلولهاي مغزي بر وجود آن صحه  ـ حسي
توان با اين تعريف و از  بنابراين، مي. )80، ص1384گودرزي و كياني، (» گذارد مي

هاي فيزيكي و مادي مرگ، جدايي روح از بدن را قابل  رهگذر آثار و نشانه
اه فقيهان، به هر روي، مالك تحقق مرگ در ديدگ. شناسايي و ادراك قرار داد

حصول علم و يقين به حدوث آن است و لذا به گفتة فقيهي ايستاده بر قلّه بسان 
هاي  صاحب جواهر، عالئم و آثاري كه در كتب فقهي آمده است، به مثابه نشانه

، ولي از آن جا كه تجميع اين )24- 25، ص4م، ج1981نجفي، (قطعي و تعبدي نيست 
از اين رو، در موارد مشكوك و زماني . اند گشته قرائن، غالباً مفيد قطع بوده، ذكر
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. بر او صادق نخواهد بود» ميت«كه عالئم فوت شخص، چندان متقن نباشد، عنوان 
دار  در نتيجه، براي تعيين زمان فوت، بايسته است كه معيار، يا همان مقام صالحيت

در تشخيص مرگ، شناسايي شود، تا وضعيت موارد مشكوك نسبت به موت يا 
  .يات، از حالت ترديد و ابهام خارج گرددح
  
  ـ شاخص در تعيين مرگ2

به مثابه يكي از » موت«با عنايت به اينكه شارع مقدس در تشخيص مصداق 
موضوعات احكام، تعبد بر مالك خاصي را الزم ندانسته، بلكه صرف احراز قطعي 

ين و ارزيابي داند، بايسته است تا نهاد مرجع در تشخيص آن، تعي آن را ضروري مي
، موضوعي عرفي بوده و معيار تشخيص مسألهگردد؟ به عبارت ديگر، آيا اين 

  مصداق آن، عرف عام است يا  سنجه و معيارش، موازين علمي است؟
 :نمايد اي ضرور مي پيش از پرداختن به پاسخ اين پرسش، ذكر مقدمه

  :موضوعات احكام شرعي بر دو گونه است
را آورده و مصطلح ساخته و قبل از آن، به اين عنوان موضوعاتي كه شارع آنها 

... . و اصطالح در عرف رواج نداشته است؛ از قبيل نماز، زكات، روزه، حج و
ه شرع، را بايد از خود شارع گرفت و از ادلّ) موضوعات مستنبطه(تفسير اين دسته 

 .كرد استخراج و استنباط 

و شارع آنها را از عرف با همان حد موضوعاتي كه قبالً ميان مردم رواج داشته 
است؛ مانند استطاعت،  و مرزش برداشت كرده و در اين باره اصطالحي برنساخته 

اين گونه از موضوعات، خود به سه دستة ديگر، ... . خوف، ضرر، معروف، منكر و
  :گردد بندي مي تقسيم



  

 

  1391 پاييز،دومسال ششم، شماره بيست و          فصلنامه حقوق پزشكي/   119

 گل
رنيا

كله
ثم 

، مي
وده

 ست
ميد

ح
 كار

براى  اى نيست و اول، موضوعاتي كه تشخيص آن براى عرف عام، كار پيچيده
مانند صعيد، . پذير بوده و نيازي به تبعيت از نظر متخصصان ندارد عامة افراد امكان

ضرر، اضطرار، استطاعت وموضوعاتى بسان اينكه آيا اين مايع رنگين خون است 
آلود مضاف است يا مطلق؟ و آيا رؤيت هالل با چشم  يا نه؟ آيا فالن آب گل

  عادى حاصل شده است يا خير؟
ضوعات عرفى كه نياز به تخصص علمى خاصى ندارد، ولى بايد نظر و دوم، مو

از آن جا كه فقيه به خاطر ممارست . ارتكاز عرف به صورت دقيق، شناخته شود
ترعمل كرده و  دائم با مسائل و موضوعات فقهي، در تشخيص اين موضوعات، قوى

وردار است، اى نسبت به عرف مردم برخ از تفرّس و قدرت انتقال فوق العاده
تواند تشخيص اين موضوعات را بر عهده گرفته و حكم آن را صادر نمايد؛ به  مي

هاى تيره ياد كرد؛  به رنگ نجس در آب 1توان از تغيير تقديرى عنوان نمونه مي
خلق اللّه «در رواياتى نظير» تغييرِ«يعني آيا اين گونه دگرگوني، مصداق عنوان 

، 1ق، ج1409حرّعاملى، (» إال ما غير لونه او طعمه او ريحهء  الماء طهوراً ال ينجسه شى
آيد تا سبب نجاست آب كر شود يا خير؟ يا مثال ديگر آنكه،  به شمار مي )135ص

تصويري، مصداق استماع آيات سجده ـ  هاى صوتي آيا شنيدن آية سجده از رسانه
جود دارد و موجب وجوب سجده است يا نه؟ و ساير مواردي كه در سراسر فقه و

شوند و حكم آن را بيان  و معموالً، فقها خود، متكفّل تشخيص موضوع در آنها مى
چه اينكه اگر تشخيص اين موضوعات به دست عرف عام داده شود، چه . كنند مى

  .بسا سردرگم شوند و در تشخيص وظيفة خود بازمانند
آنها، سوم، موضوعاتى كه مبهم بوده و تطبيق و تشخيص مصاديق و جزئيات 

هاي علمي و يا نوعى تخصص دارد كه بايد فهم و درك آن  نياز به موازين و دقت
در برخي از كتب . نمود را با رجوع به اهل خبره، از آنها گرفت و مشكل را حلّ 
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؛ »و ديدن الفقهاء، الرجوع في الموضوعات الى أهل خبرتها«: فقيهان آمده است
ي درك و تشخيص موضوع شناسي در روش فقيهان بر آن است كه برا :يعني

 1415نراقى، : ك.ر( نمايند ها مراجعه مي در آن رشته مسائل فقه، به افراد متخصص
  .)386- 387، ص11، ج1416؛ سبزواري، 121، ص2ق،ج 

اي از موضوعات، به هيچ رو،  اساساً، چرايي اين امر، از آن جهت است كه پاره
زند و حتي در مراتب  وعدم دور ميتشكيك بردار نبوده، امر آنها بين وجود 
دلوك «كند؛ مانند تشخيص لحظه دقيق  وجودي خود، قبول زيادت و نقصان نمي

كه اموري واقعي بوده، نماز پيش از آن زمان، حتي به يك » فجر«و » شمس
از اين رو، مراجعه به فهم عرفي براي تشخيص دقيق آن، . لحظه، صحيح نخواهد بود
محات عرفي، در اين گونه از موضوعات صحيح نيست و خصوصا با توجه به تسا

  .اي از موازين علمي خواهد بود فقيه در تشخيص آنها نيازمند پاره
گونه است؛ چه اينكه مصداق مرگ، امري ثبوتي  نيز از همين» مرگ«موضوع 

، موضوع حكم شرعي قرار گيرد، حقيقت و واقع »مرگ«و واقعي است و اگر 
ر در ترتب احكام است و بايد همان احراز گردد؛ در بيان خارجي آن، عنوان معيا

ديگر، در فقه و  حقوق اسالمي، واقعيت مرگ و حيات، متعلق حكم شرعي مرتبط 
از اين رو، به اطمينان عرف عام در تشخيص آن، نيازي . با آن دو قلمداد شده است

در حالي  نخواهد بود؛ چه اينكه اگر عرف عام، به مرگ فردي يقين كرده باشد،
مانند (كه متخصصان، جملگي و بدون اختالف، به زنده بودن وي حكم نمايند 

، جايز )هاي قلبي افرادي كه در حالت كما هستند و بسياري از مبتاليان به سكته
نيست كه احكام اموات در مورد آنان جاري شود، بلكه چه بسا عمل به عقيدة 

  !قرار گيرد و دفن آنان، مصداق قتل) مرده دانستن(عرف 
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مانند شخص بي  –اي از موارد  گواه آنچه گفته آمد، رواياتي است كه در پاره
داند  تأخير دفن را الزم مي - هوش، غرق شده و صاعقه زده و ساير موارد مشابه

افزون بر اين، . )474- 476، ص 2ق، ج 1409؛ حرّ عاملى، 209 -210، ص 3، ج1362كليني،(
السالم يقين تودة مردم را نسبت به تحقق مرگ در  در برخي روايات، امام عليه

قد دفن ناس كثير أحياء، ما « :اند اي صاعقه زده، تخطئه كرده، فرموده مورد عده
از اين رو، با صرف نبود حركت در شخص يا ايست ). همان(»ماتوا اال في قبورهم

مرگ  و تا زماني كه. تنفسي، روا نيست تا حكم به حدوث موت گردد –قلبي 
شخصِ مصدوم، مشكوك است، درنگ و انتظار تا آشكار شدن عالئم نعشي و 

نتيجه آنكه، هرچند  )332،ص2ق،ج1423خرازي، (. باشد قطعي شدن فوت، واجب مي
احكام، دائر مدار فهم عرف عام است، ولي اين موضوع، زماني صحيح خواهد بود 

آمد ي معتبر نيز خالف ا ، صالحيت تشخيص و احراز آن را داشته، قرينهكه عرف
وانگهي، اصالً، مرجعيت عرف عام در تشخيص مصداق، تا زماني كه به . آن نباشد

  .تحديد در ناحية مفهوم برنگردد، صحيح نيست
بنابراين، مالك تشخيص لحظه مرگ، در موارد مشتبه با جزم اهل خبره خواهد 

كاري عالئم نعشي و بود؛ چه اينكه بر عرف عام در اين موارد، جز انتظار تا آش
  .قطعي شدن فوت، كاري ساخته نيست

 
  ـ ماهيت مرگ مغزي از منظر پزشكي و فقه ب

در اين قسمت، ابتدا به تعريف و تبيين مرگ مغزي از لحاظ پزشكي و سپس به 
يدگاه منتخب پردازيم و در ادامه دبيان نظرات فقها در باب ماهيت مرگ مغزي مي

  .را ارائه خواهيم داد
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  مرگ مغزي از منظر پزشكي ـ1
قسمت فوقاني مغز . مغز انسان از دو قسمت فوقاني و تحتاني تشكيل شده است

جهت انديشه، تفكرات، احساسات  مسؤولمركز ) نيم كره مغزي يا قشر مخ(
يت آسوده مسؤول) ساقه مغز(قسمت تحتاني . انساني و اعمال ارادي او است

مثل سيستم هاي (آن را بر عهده دارد نگهداشتن بدن در جريان اعمال وظيفه 
) كنترل در يك ساختمان كه گرما، تهويه و هواي ساختمان را تنظيم مي نمايند

علي الخصوص كه اين قسمت از مغز انسان، كنترل فعاليت تنفسي را نيز برعهده 
تنفسي نيز  ـ لذا با تخريب ساقه مغز، فعاليت قلبي )Menikoff, jerry, p443(دارد 
شامل از بين رفتن اعضاي اصلي انسان محقق  –خواهد يافت و مرگ قطعي پايان 

اما در اين ميان با پيشرفت دانش پزشكي و بهره گيري از ابزار . خواهد گشت
امكان تأخر تحقق مرگ ساير اعضا چون  ،2نويني چون دستگاه تنفس مصنوعي

  .راي مدتي كوتاه حاصل گرديده استقلب و ريه ب
مرگ مغزي عبارت است از « :توان گفت ريفي مناسب ميدر مقام ارائه تع

ها و ساقة مغز؛ به عبارت ديگر، مرگ  آسيب و تخريب غيرقابل جبران نيم كره
هاي ساقه و قشر مغز توأماً، به  شود كه كليه فعاليت مغزي به حالتي اطالق مي

صورت دائمي از بين رفته باشد و اين امر توسط معاينات دقيق تخصصي و در 
. )356، ص1387محمدي همداني، ( »ندين نوبت متوالي، به اثبات رسيده باشدچ

بنابراين، فرد مبتال به مرگ مغزي، فاقد درك و هشياري بوده، از هيچ گونه 
افزون بر آن، در اين وضعيت، . حركتي اعم از ارادي و غير ارادي برخوردار نيست

شلي عموميِ عضالني هاي بدن قطع شده، سستي و  همكاري طبيعي بين ارگان
  .)56-57م، ص1999الدقر، ( گردد پديدار مي
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بنابراين، از ديدگاه پزشكي، فرد مبتال به مرگ مغزي، مرده تلقي گشته، تپش 
از اين رو، . هاي بدن، ناشي از حيات فرد نيست قلب و حركت برخي از ارگان

وم، تنفس وسيله دستگاه تنفس مصنوعي، براي بدن فرد مصد پزشكان، موقتاً، به
با جدايي  نهايت، در .بخشند  تداوم مدتي براي را سلولي و عضوي حيات تا كنند مي ايجاد

  .ماند مي  هاي حمايت مصنوعي، تنفس قطع شده، قلب نيز از كار باز فرد از دستگاه
ناگفته نماند كه اين وضعيت را نبايد با حالت كما مقايسه كرد؛ چه اينكه نوعِ 

شود كه قسمت  ، به موردي اطالق مي3غير قابل برگشتشديد كما، يا كماي 
كامالً آسيب ديده و فرد فاقد افعال اختياري است، ولي ) قشر مخ(كرتكس مغز 

برخوردار ) زندگي گياهي(به علت سالمت ساقه مغزي، بدن از اعمال غير اختياري 
بوده و ممكن است فرد مذكور، بتواند به صورت خود به خود و طبيعي و حتي 

دارنده، تنفس نمايد و چه بسا سالها در اين هاي حمايتي و نگه  نياز به دستگاهبدون 
  4.)81، ص1384گودرزي و كياني، ( وضعيت، زنده بماند

  
  مرگ مغزي از منظر فقيهان ـ2

اند  انديشمندان و فقيهان شيعه، موضوع مرگ مغزي را مورد اهتمام جدي قرار داده
به اظهار نظر پرداخته، حكم آن را تبيين و هر يك به فراخور نگاه خويش 

اما به طور كلي، فقها به هنگام مواجهه با اين موضوع و تبعات آن . اند فرموده
همچون حكم به جواز يا عدم جوازِ حذف تجهيزات حمايتي مصنوعي، در برابر اين 

  :گيرند مي قرار   پرسش
شود يا خير؟ به  ميآيا مرگ مغزي از نظر اسالم، به معناي پايان حيات تلقي 

آيا فردي كه دچار : تر، ديدگاه فقه نسبت به مرگ مغزي چيست عبارت دقيق
هنوز عنوان ميت بر (اي است كه حتماً خواهد مرد؟  مرگ مغزي شده است، زنده
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توان عنوان ميت  مي(اي است كه هرگز زنده نخواهد شد؟  يا مرده) او صادق نيست
  ؟)را بر او نهاد

يار تشخيص موت با مرگ مغزي را تودة مردم و يا عرف عام اكثر فقيهان، مع
به ديگر سخن، مرگ فرد، زماني قطعي است كه عموم مردم بدان اعتماد . دانند مي

برخي ديگر نيز بر اين باورند كه با توجه به . كنند و آن را مرگ واقعي بدانند
وص تخصص اطبا در اين زمينه، بهتر آن است كه اظهار نظر قطعي در خص

  .تشخيص مرگ در موارد مشتبه، به عهدة اهل خبره گذارده شود
  :شود ديده مي مسألهگيري در پاسخ به اين  رو، دو نوع جهت از اين

پش دارد، در حكم فرد مبتال به مرگ مغزي تا زماني كه قلب وي ضربان و ت
 .زنده خواهد بود

ميت ر حكم فردي كه دچار مرگ مغزي شده است، در برخي از جهات، د
 .گردد قلمداد مي

  
  تلقي زنده بودن فرد مبتال به مرگ مغزي ـ2ـ1

ترين داليل، بلكه مباني كساني كه طرفدار زنده بودن اين گونه افراد هستند،  از مهم
اين است كه موضوع تأييد و نفي در اين بحث، مرگ و حياتي است كه در عرف 

آنان مسلم شده، داراي حيات از اين رو، افرادي كه مرگ مغزي . باشد مورد نظر مي
بنابراين، هرگونه اقدامي . گردند بوده، عرفاً مصداق مرده تلقي نمي) نباتي(حيواني 

بسا در اين گونه   كه منجر به پايان يافتن زندگي آنان شود، جايز نيست و چه
ق، 1422؛ سيستاني، 415، ص 1، ج1377موسوي اردبيلي، ( موارد، قتل نفس نيز صادق باشد

گيرد، توقف  بر پاية اين ديدگاه، معياري كه عرف براي مرگ درنظر مي. )576ص
از اين رو، . باشد خودي قلب و تنفس يا بروز عالئم نعشي جسد مي عملكرد خودبه
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نداده و عالئم مرگ ديده نشده، انسان زنده   مادامي كه ايست قلبي و ريوي رخ
  .)196ق، ص1415مومن، (خواهد بود 

نگرش، نبود يقين به حدوث مرگ است و از اين رو، درنگ دومين دليل اين 
موافق با مقتضاي اصل  مسألهاين . باشد كردن، تا زمان احراز يقيني موت الزم مي

اي كه باعث يقين به مرگ  عملي استصحاب است؛ چه اينكه در اين حالت، اماره
رجواهري، پو( فرد گردد، حاصل نشده و اصل بر بقا و حيات فرد مزبور خواهد بود

  .)163،ص 1383
  
  تلقي مرده بودن فرد مبتال به مرگ مغزي ـ2ـ2

معدود فقهايي كه معتقد به فوت فرد مبتال به مرگ مغزي هستند، با استمداد از 
حقيقت عرفيه مرگ كه تعيين مصداق موضوعي آن در صالحيت عرف خاص 

زي دست و جامعه پزشكي است، مبنايي جهت مرده انگاشتن فرد مبتال به مرگ مغ
اند، تلقي  در ميان فقهايي كه نظرية مرگ مغزي را پذيرفته البته 5.اند پا نموده

براي نمونه برخي از آنان، در احكام . آيد به چشم نمي مسألهيكساني نسبت به اين 
اي از احكام مردگان بر  اي كه پاره گونه اين گونه افراد، قائل به تفصيل هستند به

شود ليكن ترتب ساير احكام منوط به تحقق معيارهاي  چنين افرادي جاري مي
خواهد بود؛ يعني افراد مبتال ) قطع ضربان قلب و سرد شدن بدن(كالسيك مرگ 

گردند، يك انسان  به مرگ مغزي، در عين حال كه يك انسان زنده محسوب نمي
  6.كامالً مرده هم نيستند

، )يان به مرگ مغزيتلقي مرگ براي مبتال(به هر روي، دليل عمدة اين باور 
بر اين پايه استوار است كه اين موضوع، شكلي كامالً علمي و تخصصي دارد و از 

البته، به سخن متخصصان و اهل خبره، . حالت تعريف و تشخيص عرفي خارج است
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شود كه حدوث موت با مرگ مغزي، به طور كامل و قطعي ثابت  زماني اعتماد مي
در آراء آنان باشد، به صورت جزمي، تصريح  گردد و بدون آنكه اختالف نظري

، 1، ج1384؛ نوري همداني، 113ق،  ص 1429مكارم شيرازي، ( به قبول آن شود
  .)297-230و ص 283ـ284ص
  
  داوري و بيان ديدگاه برگزيده ـ2ـ3

اين نكته اشارت رفت كه همواره برخي از مسائل وجود دارد كه عرف، نسبت به 
تواند داوري و حكم قطعي  اني داشته، و هرگز نميآن، حالتي از شك و سرگرد

تواند در زمره مرگ نيز تا پيش از آن كه عالئم فيزيكي آن هويدا گردد مي. نمايد
از اين رو، روا نيست كه تشخيص دقيق اين گونه مسائل را به . اين امور باشد

كم عرف عام احاله داد؛ بلكه فقيه، نيازمند دليل و حجت ديگري است و آن، ح
  .گردد ، مانع رجوع به استصحاب ميقطعي اهل خبره است كه به مثابه يك اماره

آيد؛ از اين رو،  از اين سنخ به شمار » مرگ مغزي مسأله«رسد كه  به نظر مي
اگر اهل فنّ، اتفاق نظر داشته باشند كه با مرگ مغزي، مفارقت بين روح و بدن 

و حتي اگر عرف، در اين فرض، شود  حاصل شده است؛ فرد مذكور مرده تلقي مي
  .گردد داند، خطاي عرفي قلمداد ميوي را زنده ب

نمايد كه حتي اگر اصرار بر احراز مالك قطعيِ عرفي  به هر روي، چنين مي
باشد، بايد گفت كه امروزه، چه بسا تحليل ارتكاز عرف نيز ما را به  مسألهاين 

خودي قلب،  تپش خود به رساند؛ زيرا، از نظر عرف، حركت و همين نتيجه مي
ل به دستگاه خارجي معيار حيات خواهد بود، نه حركت مصنوعي آن كه با اتصا

  .گيرد صورت مي
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نتيجه آنكه مرگ از نظر فقهي، قطع ارتباط روح از بدن است كه همين امر بايد 
از ديدگاه اهل خبره، مرگ مغزي، يكي از عالئم حصول قطع و يقين . احراز گردد
عرف عام نيز در موارد تحير در . ت شخص و تبعاًزهوق روح استبه حدوث فو

تشخيص خود، با احالة موضوع به عرف خاص، از نظر دقيق و علمي كارشناسي 
هاي حمايتي جايز بوده و مصداق قتل  از اين رو، قطع دستگاه. كنند پيروي مي
تبذير مواجه و اگر نگوييم ادامة معالجه و صرف مال، چه بسا با شبهة . نخواهد بود

  .گردد
در اينجا، ممكن است اشكالي مطرح شود كه اگر بپذيريم تشخيص جزئيات با 

توانند به صورت قطعي و جزمي،  متخصصان است، آيا همه پزشكان اين رشته، مي
 -و لو در صدها سال آينده  - اذعان داشته باشند كه دانش پزشكي هيچ گاه 

رگرداند و يا پيوند ساقة مغز را از بدني به نخواهد توانست مغز را به حالت طبيعي ب
  )لعلّ اهللا يحدث بعد ذلك امراً(بدن ديگر انجام دهد؟ 

اگر اين احتمال وجود دارد كه با پيشرفت علم، روزي فرا برسد كه امكان 
كم، اگر اين احتمال داده  گشت مغز و بازيافت سالمتي آن مقدور باشد يا دست باز

آيند كه بتواند  هاي خاصي پديد  هاي مصنوعي يا سيستم هشود كه در آينده، دستگا
توان به غيرقابل برگشت بودن  تمام يا بخشي از اعمال مغز را انجام دهد، ديگر نمي

تر، با فرض اين احتمال، ديگر  هاي آن يقين كرد و به عبارت دقيق كلية فعاليت
د و يا با تحقق توان تالزمي بين مرگ مغزي و مرگ كامل انساني برقرار كر نمي

مرگ مغزي، مرگ قطعي فرد را نيز ثابت نمود؛ زيرا نهايتاً، چون اطبا از درمان 
توان سخن  از اين رو، نمي. اند قطعي مصدوم مغزي نا اميدند، وي را مرده تلقي كرده

به ويژه آنكه اساساً، زهوق . آور دانست آنان را حتي براي عرف عام نيز اطمينان
ها قابل كشف و رؤيت باشد و لذا،  ترين دستگاه با پيشرفته روح، امري نيست كه
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همان گونه كه اثبات زهوق روح در فرد مصدوم به مرگ مغزي مشكل است، نفي 
آن نيز به سادگي امكان پذير نيست؛ در نتيجه، استصحاب بقاء حيات در مورد 

كه ) حيات نباتي(اي از حيات  افراد مصدوم جاري خواهد بود و الاقل، بهره
توان اين  پس به سهولت نمي. شود موضوع قتل نفس است، براي آنها ثابت مي

به ويژه، در صورتي كه مغز افراد مذكور، هنوز . گونه افراد را مرده تلقي كرد
  .بيعي خود را از دست نداده باشدتغيير نكرده و شكل ط

نمايد  در پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه با تأمل در نظر متخصصان، چنين مي
كه پس از وقوع مرگ مغزي، و دقيقاً، زماني كه مغزِ فرد مصدوم، شروع به تغيير 

اي  تبديل شده، نشانه) مانند كاسة آش(شكل كرده و نسج مغز به مايعي زرد رنگ 
يعني فرد مبتال  7قطعي از حصول مرگ حقيقي و زهوق روح انساني رخ داده است؛

قطعاً،  مانند انسان بي سر شده است كه به مرگ مغزي در اين وضعيت، در حقيقت
  .زنده نخواهد بود

، آن است كه روح، در پي فساد و )زهوق روح با مرگ مغزي(گواه اين مدعا 
هاي حياتي بدنمانند متالشي شدن مغز، به هيچ عنوان،  اختالل شديد دستگاه

ست؛ چه رسيده ا شايستگيِ تعلق به پيكرة ماديرا ندارد، ولذا قطعاً، مرگ وي فرا 
ويژه در  اينكه بدن، ابزار و ادواتي براي نفس است و با بروز فساد شديد در آن، به

  .ديگر موضعي براي تعلق روح باقي نخواهد ماند اعضاي رئيسي،
از اين رو، هر اندازه كه علم پزشكي نيز پيشرفت نمايد، هرگز قادر نخواهد بود 

گرداند؛ هر چند  وي را بار ديگر بازكه انسان مرده و بدون سر را زنده كرده، روحِ 
در اين وضعيت، هنوز جسد انسان، دچار مرگ عضوي و نابوديِ كامل ارگاني 
نشده است؛ بنابراين، بايد بين زهوق روح و جان دادن شخص از يك سو، و از بين 

وي دگر، سها يا مردن اعضاي جسد پس از زهوق روح، از  رفتن حيات ارگان
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زهوق روح منافاتي با بقاء حيات فيزيولوژيكي بدن در طي  تفكيك قائل شد؛ يعني
ها، تدريجي بوده و بسته به نياز  فرايند مرگ اندام: فرايند مرگ بدن ندارد؛ چرا كه 

  .آنها به اكسيژن متفاوت خواهد بود
تخريب و (از اين رو بعيد است كه متخصصان در اين مرحله از مرگ مغزي 

لذا، . ته باشند يا به صورت جزمي وي را زنده بدانند، اتفاق نظر نداش)نابودي مغز
توان گفت كه از نظر پزشكان، ضربان قلب فرد مبتال به مرگ مغزي و حركت  مي

تلقي ) بريدهسر(به مثابه حركات حيوان مذبوح  وي در اين حالت هاي برخي ارگان
  .گردد و نشان از حيات وي نخواهد بود مي
  
  مرگ مغزي قيحقو ـ احكام و آثار فقهي ـ ج

از آنجا كه مقوله مرگ مغزي بسان ديگر موضوعات، خارج از دايرة احكام شرعي 
 مسألهنيست، طبعاً از ديدگاه شارع مقدس، حقوق و احكام مختلفي پيرامون اين 

 عليهم  اهللا وجود دارد؛ ولي از آن جا كه اين موضوع در دوران امامان معصوم سالم
گونه  هم است تشخيص و تطبيق احكام شرعي، بر اينأجمعين نبوده، اينك، آنچه م 

  :گردد گونه مطرح مي رو، مسئلة اصلي در بحث حاضر اين از اين. باشد افراد مي
آيا تمامي احكام و حقوقي كه مرتبط با مردگان است، شامل افراد مبتال به 

ا يك ازآنها، در اين گونه افراد جاري نيست و ي شود يا اينكه هيچ مرگ مغزي مي
  در مورد آنان، قائل به تفصيل شد؟اينكه اساساً، بايستي 

رجوع به ديدگاه متخصصان در اين مسأله، و تلقي زهوق (بنا به نظرية مختار، 
نمايد كه بايستي  چنين مي) روح در پي مرگ مغزي، و عدم احتمال بازگشت آنان

اينكه از در احكام مربوط به حيات و موت مردگان مغزي، تفصيل داده شود؛ چه 
يك سو، مبتاليان به مرگ مغزي به سبب فساد و تالشي كامل مغزشان، مرده 
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ولي از روي دگر، به خاطر حيات  ؛)زهوق روح تحقق يافته است(آيند شمار مي به
اند و لذا،  عضوي موجود در بدن، هنوز به جسد و نعشي سرد و خشك، مبدل نشده

  .گردند كامالً مرده محسوب نمي يك انسان
حقوقي قابل بررسي در مورد مبتاليان به مرگ مغزي  ـ هم احكام و آثار فقهيا

كه عالوه بر اين افراد، مبين حقوق، تكاليف و وضعيت افراد ديگري نيز خواهند 
  :باشند بود، به شرح ذيل مي

 
  احكام تجهيز ميت در مبتاليان به مرگ مغزي ـ1

يط، تكفين، تشييع، نماز ميت و اين احكام در ارتباط با مواردي چون تغسيل، تحن
بر پاية روايات موجود در ابواب تجهيز ميت و براساس نظر . باشندتدفين متوفي مي

ويژه دفن آنان،  قريب به اتفاق فقيهان، ميزان در ترتب احكام تجهيز ميت، به
هاي  گونه آثار حياتي در جسم انسان و پيدايي نشانه فقدان گرماي بدن و نبود هر

لذا صدق عنوان ميت جهت اجراي احكام مختص به آن، . مرگ استقطعي 
قطع تنفس، ايست قلبي و سرد شدن (متوقف بر احراز معيارهاي كالسيك مرگ 

براي نمونه در رابطه با لزوم سرد شدن بدن جهت وجوب غسل مس . باشدمي) بدن
َل َميِّتاً  َمنْ «: نقل شده است )عليه اهللا سالم(ميت، درصحيحه حريز از امام صادق َغسَّ

ُه َفْلَيْغَتسِ  ُه َما َداَم َحاّراً َقاَل َفَلا ُغْسَل َعَلْيِه َو إَِذا َبَرَد ثُمَّ َمسَّ ْن َمسَّ  »لْ َفْلَيْغَتِسْل قُْلُت َفٕاِ
از اين رو جهت تجهيز ميت و اجراي احكام  .)160ص  ،3ج ، 1362كليني،: رك(

مان بروز عالئم نعشي جسد الزم مربوطه، صبر و درنگ، در موارد مشكوك، تا ز
هايي مانند سردي بدن، عدم تنفس، نبود جريان خون و عدم تپش قلب  نشانه. است

مي كه يقين به مرگ قطعي و نابودي كامل هرگونه يو يا جمود نعشي و ساير عال
  .آثار حياتي باشد
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  مبتاليان به مرگ مغزي احكام مالي و خانوادگي ـ2
 نكاح، له، بطالن اموال به ورثه و موصي انتقال وان به حكمتاز جمله اين احكام مي

اشاره داشت كه با توجه به  )خمس و زكات(حال شدن ديون عرفي و شرعي  و
تالزم زهوق روح و مرگ (نظريه منتخب در ارتباط با تبيين ماهيت مرگ مغزي 

 كامل عضوي در ترتب احكام و نبود ادله شرعي مبني بر اشتراط مرگ)كامل مغز
در واقع با توجه به ماهيت مرگ مغزي، تمامي . مذكور، قابل اجرا خواهند بود

احكام مرتبط با مبتاليان به مرگ مغزي، مشابه با احكامي است كه در ارتباط با 
  .شود متوفي عمل مي

  
  در رابطه با فرد مبتال به مرگ مغزي حقوق و تكاليف سايرين ـ3

از و روزه، عمل به وصايا، فرا رسيدن زمان حكم عدم لزوم ادامه معالجات، قضاء نم
ديون بر ورثه، در زمره تكاليف و ي عدة وفات، جواز تصرف در مال، لزوم ادا
نسبت ) همچون پزشك، زوجه، ورثه(حقوقي هستند كه له يا عليه ساير اشخاص 
با متالشي شدن مغز، در :چرا كه  ؛آيندبه فرد مبتال به مرگ مغزي به وجود مي

يقين به تحقق موضوع اين گونه از احكام، يعني با قطع به فوت فرد،  جمجمه، و
ليت كيفري جراحت بر اين فرد، بسان وهمچنين، مسؤ.گردد احكام مزبور منجز مي

هاي حمايتي يا كمك به لذا قطع دستگاه. گردد جنايت بر انسان زنده تلقي نمي
مرگ آسان هم نخواهد مرگ عضوي و سلولي، به معناي اجرا و اعمال اوتانازي يا 

زندگي «و يا به تعبير علمي، » حيات حيواني«كم،  بود؛ زيرا متعلق حكم قتل، دست
. است و اگر زنده بودنِ انسان منتفي باشد، موضوع قتل نيز منتفي خواهد بود» نباتي

تسريع در «به بيان ديگر، با توجه به ديدگاه كارشناسي، در مورد مرده مغزي، لفظ 
  .، معنا نخواهد داشت»لقت«يا » مرگ
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توان  به هر روي، با تتبع و دقت در زواياي مختلف فقه، موارد ديگري را نيز مي
يافت كه بايد وضعيت آنها را در ارتباط با مرگ مغزي و با توجه به مبنايي متخذ 

ديه براي فردي  ، تبيين و تحليل كرد؛ مثال، حكم قصاص يا پرداختمسألهدر اين 
نيز، . كه در اثر ضربه عمدي، ديگري را در وضعيت مرگ مغزي قرار داده است

جواز يا عدم جواز تقليد ابتدايي از مجتهدي كه مبتال به مرگ مغزي گشته است؛ 
  .، پس از تالشي و نابودي مغز در اثر بيماريخصوصاً

  
  در مرگ مغزي ها بطالن توكيل و انواع نمايندگي ـ4

مدني به تبع از فقه اماميه، قلمرو نمايندگي و نيابت را در مصاديقي از قبيل  قانون
، 854، 826، 656: مواد: رك( وكالت، وصايت، واليت و قيموميت تعريف كرده است

ويژه عنصر عقل و  بنابراين، با عنايت به اينكه اهليت، به. )از قانون مدني 1218و 1180
گردد، در صورت  محسوب ميها  ايندگيقدرت، از شروط مفروض در انواع نم

  .حدوث جنون يا حالت اغما ويا فوت، تمام مصاديق نمايندگي باطل خواهد شد
رو، بنا بر هر دو تلقيِ زنده دانستن مصدومان مغزي و مبناي برگزيده، با  از اين

گردد؛ البته، در موارد وكالت و  وقوع مرگ مغزي، هرگونه نمايندگي، مرتفع مي
ابتال به مرگ مغزي از طرف موكل يا مؤذن نيز رخ دهد، وكالت و  اگراذن، 

  .أذون بعد از آن باطل خواهد بودرود و تصرف وكيل و م استيذان از بين مي
  
  حجر يا عدم حجر در مبتاليان به مرگ مغزي ـ5

لة درخور توجه، آن است كه آيا از نظر حقوقي، افراد مبتال به مرگ أاولين مس
عنوان مصداقي از  توانند به در اين مجال روشن گشته، مي مغزي كه وصفشان

  محجوران قرار بگيرند يا خير؟
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براي شناخت حكم حجر، شايسته است در ابتدا، اين موضوع، مورد مطالعه و 
  .بررسي قرار گيرد

ق، 1405فيومي، ( در لغت به معناي منع و بازداشتن از تصرف است» حجر«واژة 
ق اسالمي، حجر به معناي عدم اهليت استيفا معنا يافته در اصطالح حقو .)121ص 
حجر به فقدان صالحيت  :به بيان ديگر ؛)158، ص 1377زاده،  صفايي و قاسم( است

گردد؛ خواه به سبب  داراشدن حق يا به كار بردن حقي كه انسان دارد، اطالق مي
). فلسحجر م(يا به علل ديگر ) حجر صغير و ديوانه( نقص قواي دماغي باشد

  .)1635، ص3، ج1378جعفري لنگرودي، (
، 5، ج 1376امامي، ( اند دانان، حجر را منحصر به امور مالي دانسته برخي از حقوق

اند كه گرچه حجر، در امور مالي بيشتر مورد  ولي به اين نظر خرده گرفته. )242ص
احكام توجه است، اختصاص به آن نداشته، در امور غير مالي نيز داراي مسائل و 

خاصي است؛ مانند مجنون كه به دليل حجرِ كاملي كه دارد از انجام تمامي اعمال 
  .)160، ص1377زاده،  صفايي و قاسم( حقوقي ممنوع است

دانان، زوال قوة دماغيه را يكي از  گونه كه مشاهده شد، فقيهان و حقوق همان
مرگ مغزي را بسان از اين رو، بنا بر ديدگاه فقهايي كه . اند اسباب حجر دانسته

كنند، مبتاليان به مرگ مغزي، دست كم، با مجانين  مرگ حقيقي قلمداد نمي
هرچند . شوند مقايسه شده و از رهگذر قياس اولويت، جزء محجوران برشمرده مي

بنا بر ديدگاه برگزيده، از آن جا كه مردگان مغزي، در پي زهاق روح، فاقد 
  .وضوع و حكم حجر خارج خواهند بوداز مگردند، تخصصاً،  مي 8شخصيت و اهليت
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  امكان برداشت اعضاي مبتاليان به مرگ مغزي ـ6
افراد مبتال به مرگ مغزي به عنوان مناسب ترين منابع جهت تأمين اعضاي پيوندي 

بي شك تلقي مرگ مغزي به عنوان مرگ حقيقي و قائل گشتن . روند به شمار مي
اثري نافع درتوجيه و تجويز ) متخصصين با اجماع(به زهاق روح در اين حالت 

اعمال پيوندي خواهد داشت؛ ليكن شرط كافي نبوده و شرايط و حدود ديگري نيز 
در رابطه با مجوز برداشت اعضاي پيوندي و موضوعات پيرامون آن وجود دارد كه 

  .بررسي قرار خواهند گرفتبه لحاظ اهميت بحث، در قسمت آتي مورد 
  
  شت اعضاي پيوندي وفروعات آنحدود مجوز بردا ـ د

حكم به جواز برداشت عضو پيوندي به عنوان اولي و از رهگذر قاعدة سلطه انسان 
بر نفس، امكان پذيرنيست؛ زيرا اين قاعده، تنها در مقام اصلِ تشريع، وارد شده 

توان به هنگام شك در مشروعيت چيزي، بدان استناد  رو، نمي است و از اين
نمايد،  اين قاعده، اصل سلطة انسان بر نفس خويش را ثابت مي جست؛ يعني هرچند

تر، از آن جا كه اين  تواند اثبات نمايد؛ به بيان دقيق ولي كم وكيف آن را نمي
و . توان براي اثبات جواز يا صحت عمل، بدان اعتماد كرد قاعده مشرّع نيست، نمي

ت اعضاي جواز برداش از اين رو، تمسك به قاعدة سلطنت انسان بر خود، براي
  .پيوندي صحيح نخواهد بود

ناگفته پيداست كه مقتضاي اصل اولي در برداشت اجزايي مانند خون، نسبت به 
بنابر تلقي حيات آنان، اگر مستلزم ضرر  بدنِ زندگان و حتي مردگان مغزي

اما . يا مانع شرعي ديگري نباشد، محكوم به جواز است) اختالل در ادامة زندگي(
يسي بدن جاري ياي اصل برائت و حليت نسبت به برداشت اعضاي غير رمقتض

نيست؛ زيرا با عنايت به ثبوت ارتكاز متشرعه از رهگذر علم ايشان به اهتمام شارع 
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مقدس نسبت به حفظ نفوس، اطالق ادله برائت، اصالً، شامل اين موضوع 
. رسد صل عملي نميدر اعضاي اصلي و حياتي بدن نيز اساساً، نوبت به ا. گردد نمي

فرقي بين ) ميت بودن مبتاليان به مرگ مغزي(البته، بنا بر ديدگاه برگزيده، 
اعضاي حياتي و غير حياتي مردگان مغزي نخواهد بود و مقتضاي اصل عملي، در 

  .فرض فقد دليل لفظي، جواز آن خواهد بود
عضو  توان جواز برداشت به هر روي، بايسته است تا بررسي شود كه آيا مي

پيوندي از مردگان مغزي را تحت عنوان ديگر اثبات نمود يا خير؟ همچنين، آيا 
گردد يا خير؟ حكم  قطع عضو پيوندي مرگان مغزي، موجب پرداخت ديه مي

  خريد و فروش آن چيست؟
  .مباحث پيش رو، متعهد پاسخ به پرسشهاي فوق خواهد بود

  
  نقش اضطرار در جواز برداشت اعضاي پيوندي ـ1
شناسان عرب، مفاهيمي چند، بسان  است و لغت» ضرّ«از مادة » اضطرار«ژة وا
مجبور شدن «ونيز » تنگنا و سختي«، »ناچاري و ناگزيري«،»نياز و حاجت«

  .)360ق، ص1405فيومي، ( اند براي آن برشمرده» والجاء 
در اصطالح فقه و حقوق اسالمى، يكي از عناوين ثانويه بوده » اضطرار«قاعدة 

ييردهندة عنوان فعل است و رافع عقوبت مترتب بر آن؛ يعنى، عنوان شرعى و تغ
بينى شده را نيز  يت پيشمسؤولفعل را از حرمت به اباحه تغيير داده، به تبع آن، 

داراى منشأ درونى بوده و نوعاً، ناظر به عوارض و حاالتى » اضطرار«. كند زايل مى
در اثر قرار گرفتن شخص، در است كه ) گرسنگى، تشنگى، معالجه و مداوا(

آن  در اين فرض، تحمل. كند شرايط و موقعيت تهديدآميز طبيعي بر انسان غلبه مي
خروج از اين . شود به هالكت نفس منجر مى ، غيرممكن گشته، در نهايت حالت
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موقعيت نيز مقتضى ارتكاب فعلى است كه در شرايط عادى و غير اضطرارى حرام 
از . )88، ص1ق، ج1425؛ سيفي مازندراني، 126، ص4،ج 1379ماد محقق دا( و محظور است

اين رو، با دقت و تأمل در نظر فقيهاني كه دربارة پيوند اعضا از مردگان مغزي 
شود كه ايشان، مجوز برداشت اعضاي  اند، كامالً روشن مي اظهار نظر فرموده

) سلمانحفظ و نجات جان م( پيوندي از شخص مزبور را، فرض حالت اضطرار
؛ 138-139، ص 1، ج1375اي،  ؛ آيت اهللا خامنه44، ص2ق، ج 1422امام خمينى، ( اند دانسته

  .)443، ص 1، ج1380مكارم شيرازي،
ساخته، اين است كه براستي چه ارتباطي  اي كه خود را نمايان  مسألهاز اين رو، 

پيوندي از ميان اضطرار بيمار نيازمند پيوند از يك طرف، و جواز برداشت اعضاي 
تر، آيا اضطرار كه رافع حكم در مورد  بدن ديگري وجود دارد؟ به بيان روشن

فرد غيرمضطر  )حرمت قطع عضو پيوندي( تواند حكم اولي شخص مضطر است، مي
  را تغيير دهد؟

پاسخ ما بنا بر مبناي مرده دانستن افراد مبتال به مرگ مغزي است و براي تبيين 
  .، بايد از رهگذر مذاق شريعت عبور كردآن و جستن كليد حلّ مشكل

مندي از مجموع شواهد، قرائن و اشاراتي كه  آوري و بهره توضيح آنكه با جمع
مذاق فقه و  :نمايد در پيرامون قاعدة اضطرار و ادلة آن وجود دارد، چنين مي

شريعت بر آن است كه در حال نياز و اضطرارِ بيمارانِ جامعه اسالمي به اعضاي 
نسبت به تصرفدر ) حرمت كالبدگشايي ميت و قطع عضو(، حكم اوليه پيوندي

فرض اضطرار يعني در البته اين حكم در . شته خواهد شدمردگان مغزي بردا
  .آن متصور نباشدصورتي كاربرد دارد كه هيچ راه ديگري غير از 

توان بر اين مدعا برشمرد و از رهگذر نگاه جمعي به آنها،  شواهدي كه مي
  :را حاصل نمود، به قرار زير است طمينان عرفينوعي ا



  

 

  1391 پاييز،دومسال ششم، شماره بيست و          فصلنامه حقوق پزشكي/   137

 گل
رنيا

كله
ثم 

، مي
وده

 ست
ميد

ح
 كار

روايتي كه مربوط به جواز طبابت مرد نسبت به زن نامحرم در حال اضطرار  ـ1
دراين مورد هرچند فرد مضطر، خود پزشك نيست، ولي نگاه كردن و لمس . است

بدن نامحرم، به قدر ضرورت درمعالجه جايز است و البته ممكن است گفته شود 
تميمى ( اضطرار، خود دليلي براي حضور زن بيمار نزد پزشك مرد است كه حالت

 .)144، ص2ق، ج 1385مغربي،

رواياتي كه به جهت حفظ جان و مال ديگران، قسم دروغ را جايز دانسته  ـ2
 .)224ـ226ص  ،23ق، ج1409 حر عاملي،( است

جات رواياتي كه مستفاد از آنها، جواز شكافتن شكم مادر مرده، براي ن ـ3
 باشد فرزند زنده ويا جواز قطعه قطعه كردن جنين مرده، براي نجات جان مادر مي

 .)155، ص3، ج1362كليني، (

تعبير . داند روايتي كه ساختن ديوار را براي باغهاي بين راه جايز نمي ـ4
اين امر، نشانگر آن . روايت اين است كه حكم مذكور، به سبب ضرورت است

ق، 1409حر عاملي، ( است  ضرورت ديگران نيز مالحظه شده است كه در شرع اسالم،
 .)106، ص5؛ ج229، ص18ج 

، توبيخ كنندة كساني )عليه السالم(روايات فعل معروف كه در آن، امام ـ 5
، 1362كليني، ( كنند است كه در حال ضرورت ديگران، از مال خويش انفاق نمي

حباب انفاق به ديگران، به واضح است كه در اين مورد، حكم است. )196ص  ،2ج
 .ديگري تبديل به وجوب شده استسبب اضطرار 

داند  روايتي كه در حالت اضطرار، پذيرش واليت در نظام طاغوت را روا مي ـ6
ق، 1409حر عاملي، ( حتي اگر خود شخص مكره نبوده، اضطرار به او نيز برنگردد

  .)192- 197،ص 17ج
 .)166، ص5، ج1362كليني، ( تروايات منع احتكار به هنگام ضرورـ 7
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رس از تشنگي و داري آب به هنگام تاتي كه مستفاد از آنها، لزوم نگهروايـ 8
 گذار وضو و غسل گشته است و در اين وضعيت، تيمم جاي باشد كمبود آن، مي

 .)388، ص 3ق، ج1409حر عاملي، (

اگر مصاديق ديگري نيز در روايات نسبت به مسئلة اضطرار وجود دارد كه 
توان چنين دريافت كه در  شود، مي  همة اينها، جمگي و رويهم رفته درنظر گرفته

. شريعت اسالمي، نياز و ناچاري ديگران نيز مورد توجه و مالحظه قرار گرفته است
از اين رو، در صورتي كه تنها راه نجات بيمار از مرگ يا درد جانكاه، برداشت و 

  .ين كار جايز خواهد بودقطع عضوي از مردگان مغزي باشد، ا
  
  اذن حاكم شرع در جواز برداشت عضو پيوندي ـ2

حاكم شرع يا همان ولى امر، از آن جهت كه بر جامعة اسالمي واليت دارد، 
گيري  تواند در تمام كارهايى كه به صالح و مصلحت امت اسالمى است، تصميم مى

و رضايت مردمى در اين صورت، تصميم و ارادة وى، جانشين تصميم . نمايد
. خواهد بود كه بر آنها واليت دارد و آنان نيز بايد از وي اطاعت و پيروى نمايند

تواند جز در مسير مصلحت امت اسالمى گام  البته، ولى امرمسلمين نمي
از اين رو، هرگاه ولى امر، بداند كه بيماران ).22ق، ص 1415مؤمن،(بردارد

تواند به سبب مصلحت امت اسالمي، اذن  ند، مىياب مسلمان با پيوند عضوى بهبود مى
البته ممكن . دهد كه اعضاي مورد نياز را از مردگان مغزي تهيه و دريافت كنند

است اذن ولى، در مواردى باشد كه اين كار، فى حد نفسه جايز است  و به غير از 
  .موارد جواز، سرايت داده نشود
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  ت عضودر جواز برداش) وصيت( نقش اذن قبلي ـ3
پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان «چنانكه در قانون

گذار درجمهوري  نامه اجرايي آن آمده، قانون و آيين 1379، مصوب »مسلم است
گونه افراد را براي پيوند به نيازمندان، مشروط  اسالمي ايران، استفاده از اعضاي اين

لذا، ابتدائاً اين سؤال اصلي جاي . ميت، نموده استبه وصيت بيمار يا موافقت ولي 
تواند براي تصرف در جسم خود، پس از مرگ وصيت  طرح دارد كه آيا انسان مي

صرف نظر از عناوين مانع، بسان (نمايد؟ وآيا وصيت به قطع و برداشت اعضا
  ، نافذ است يا خير؟...)هتك حرمت، مثله و

ست كه بدين وسيله، بعد از وفات عهد خاصي ا» وصيت«ناگفته پيداست كه 
دهد و يا  گردد يا فك ملكي رخ مي موصي، عين يا منفعت وي، ملك ديگري مي

از اين رو، . )167ق، ص1410عاملي،( شود اي براي هرگونه تصرف، داده مي سلطه
تواند بعد از مرگ خود، تصرف و سلطة  برخي بر اين باوراند كه وصيت كننده مي

يوندي را به ديگران نيز واگذار نمايد، و از آن جا كه اين نوع بر برداشت اعضاي پ
گيرد، محتاج به قبول نخواهد  باشد و تعلق به افعال خارجي مي وصيت، عهديه مي

بود؛ چه اينكه دليلِ صحت وصيت آن است كه، وصيت امري عقاليي بسان بيع 
ن را امضا نموده است كه نه تنها دليلي بر ردع آن وجود ندارد، بلكه شارع مقدس آ

بر پاية اين تلقي، وصيت حقي است از . هايي نيز افزوده است و نهايتاً بر آن تبصره
تواند از حقوق مجاز خود در حال حيات،  حقوق آدمي كه در نتيجة آن، فرد مي

و از آن جا كه عقل و شرع، انسان را در حال . براي پس از مرگ نيز استفاده نمايد
دانند، وصيت به برداشت اعضاي پيوندي وي، ادامة  خود ميحيات، مسلّط بر بدن 

  .)171ـ172ق، ص1415محمد مؤمن، ( همان حق دنيوي خواهد بود
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سان كه   رسد كه اين وصيت، مقتضي نفوذ نخواهد داشت؛ زيرا آن اما به نظر مي
مشرّع نبوده، اصل سلطة انسان » الناس مسلطون علي أنفسهم«اشارت رفت، قاعدة 

بنابراين، با ادلة . كه جواز تقطيع اعضاي او را شامل گردد، محرز نيست دح اين در
توان آن را براي پس از مرگ نيز، استمرار بخشيد؛ چه اينكه معناي  وصيت، نمي

ها فقط در محدودة قوانين شرعي، بر بدن خويش سلطه  اين قاعده آن بود كه انسان
وچون سلطه انسان . را ندارد دارند و كسي در اين محدوده، حق مزاحمت با آنان

بر تقطيع اعضاي پيوندي وي، در زمان حيات احراز نگرديد، وصيت وي نيز 
  .مشروع نخواهد بود

ناگفته پيداست كه عدم نفوذ وصيت، با چشم پوشي از حالت اضطرار است و 
گرنه، چون در حالت اضطرار، اين حق براي انسان وجود دارد كه برخي از اعضاي 

تواند به وصيت آن نيز اقدام  خود را به بيماران اعطا نمايد، طبعاً ميغير حياتي 
نمايد؛ مگر آنكه احراز مرگ قطعي وي مشكوك باشد، يا مبناي ما عدم تساوي 

  .مرگ مغزي با مرگ طبيعي باشد
  
  در جواز برداشت عضو نقش اذن اوليا ـ4

ا، عالوه بر وصيت طور كه در بند پيش بيان گرديد، بر اساس قانونپيوند اعض همان
ذكرشده » موافقت ولي ميت«بيمار، شرط ديگري نيز در عرض آن، با عنوان 

عنوان وراث كبير  نامه، به آيين 7نيز در مادة » ولي ميت«البته، مصداق . است
  .قانوني بيان شده و رضايت تمامي آنان، الزامي فرض گشته است

ضاي خود، از حقوق شرعي فرض اين ماده آن است كه  سلطة انسان بر اع پيش
از . شود ثابت وي بوده و  اين حق، پس از مرگ شخص، به ورثة او منتقل مي
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ي شود كه اجازة ورثه، در استفاده از اعضاي مردة مغزي، برا رو، چنين نتيجه مي اين
  .پيوند به نيازمندان الزم است

ضو چه شود كه اولياي ميت در اهداي ع گونه مطرح مي بنابراين، سؤال اين
نقشي دارند؟ آيا از منظر فقهي، واليت آنان در اين حد و اندازه است تا اذن به 

  برداشت عضو از ميت بدهند يا خير؟ 
باشد و  با عنايت به اينكه در اين مورد، اصل، عدم واليت هر فرد بر ديگري مي
ررسي واليت، نيازمند دليل خواهد بود، بايسته است حد و مرز واليت اولياء ميت، ب

گونه تصرفي براي آنان، در رابطه با تا مشخص گردد كه آيا هر و ارزيابي شود
  .باشد ه موارد خاص و متعارف ميميت نافذ است يا اينكه تصرف آنها محدود ب

: ك.ر(و نيز رواياتي )75آية  :انفال( ورد بررسي و تحقيق در برخي از آياتاره
رابطة اولياء و ميت اشاره دارند،  مسألهه به ك) 215- 218،ص 3تا، ج العروسي الحويزي، بي

آن است كه دليل يا سندي كه به طور مطلق براي اولياي ميت، واليت و حق 
 ينهايت داللت اين ادله نيز، ثبوت واليت اوليا. تصرف ثابت كند، وجود ندارد

گذار  ميت در حدود مشخصي مانند ارث، تغسيل، تكفين، تدفين، قبول ديه جاي
باشد و دليلي بر الغاي خصوصيت  خشش ديه ومواردي از اين دست ميقصاص، ب

بنابراين، اولياي ميت، واليت بر اذن تصرف در ميت خود را . شود نيز ديده نمي
  .توان جواز برداشت عضو پيوندي را ثابت نمود نمي ندارند و از اين رهگذر، 

، اذن آنان باز هم بر فرض كه دايرة واليت اولياء، منحصر به امور مذكور نباشد
، )عدم مشرعيت قاعدة سلطنت( نافذ نخواهد بود؛ چه اينكه بنا بر ديدگاه برگزيده

عليه ثابت  حقِ برداشت عضو، چه در حال حيات و چه پس از آن، براي مولّي
  .پس به طريق اولي براي اولياء او نيز ثابت نخواهد بود. نيست
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لي ميت، اطالق رواياتي كه افزون بر آنچه گفته آمد، حتي پس از اذن و
اي كه جنايت بر ميت  كند يا ادله حرمت ميت را بسان احترام انسان زنده قلمداد مي

دايره نفوذ واليت آنان، منحصر   رو، از اين. داند، هنوز جاري خواهد بود را حرام مي
  .توان با اعمال واليت، محرّمات را حالل نمود گردد و نمي در جهات مشروع مي

را در قانون مذكور، بر پاية نوعي  ين، شايد بتوان أخذ موافقت اولياابنابر
نظمي و هرج و مرج  مصلحت سنجي براي رعايت منافع ميت و جلوگيري از بي

دانست؛ چه اينكه در غير اين صورت، بايد انتظار داشت، هر فردي كه در 
ن ميت، سالخي گردد، بدون اطالع اولياء و اطرافيا بيمارستان، دچار مرگ مغزي مي

اين اتفاق، طبعاً آرامش خاطر نزديكان . شده، با اعضا و جوارح او سوداگري گردد
  .بيمار را به اضطراب مبدل خواهد ساخت

  
 ديه جداسازي اعضاي بدن ـ5

پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ «از قانون  3براساس تبصرة 
تيم جراحي هستند، مشمول ديه از پزشكاني كه عضو  »مغزي آنان مسلم است
  .نخواهند گرديد  جراحات واردة بر ميت ،

بررسي اين ديدگاه مستلزم پاسخ به اين پرسش است كه آيا برداشت عضو 
  پيوندي از بدن مردة مسلمان، مستلزم ثبوت ديه است يا خير؟

داشت عضو  جايز دانسته شود، طبعاً اقدام به بر  اگر وصيت به برداشت اعضا،
در راستاي عمل به وصيت بوده و به مثابه آن است كه خود وصيت   پيوندي،

  از اين رو، منافاتي با حرمت ميت نداشته،. كننده اقدام به قطع عضو كرده است
در جواز برداشت  همچنين است، اگر اذن اوليا. برداشت آن مستلزم ديه نخواهد بود

نبود وصيت و اذن يا عدم (  ورتدر غير اين ص. عضو، مؤثر و نافذ قلمداد گردد



  

 

  1391 پاييز،دومسال ششم، شماره بيست و          فصلنامه حقوق پزشكي/   143

 گل
رنيا

كله
ثم 

، مي
وده

 ست
ميد

ح
 كار

كه در برخي  )327، ص29ج  ق،1409حرّ عاملي، ( ، مستفاد از علت منصوصي)نفوذ آنها
از روايات آمده و با توجه به اينكه ديه، غرامتي است كه در اثر خسارت به 

باشد و توجيهات عقاليي،  گونه موارد ثابت مي شود، ديه در اين ديگران داده مي
از اين عضو در درمان نيازمندان نيز كارساز نخواهد بود؛ چه اينكه  يبسان انتفا

 ،وضعيحكم  با و جواز تشريح به عنوان ثانوي اي بين سقوط حكم تكليفي مالزمه
همچنان مشمول  ،پس مسأله از لحاظ حكم وضعي .وجود ندارد يعني ثبوت ديه،

، احكامِ خالف قاعده خواهد بود؛ به ويژه آنكه دراطالقات ادله است و ديه ثابت 
  .بايد بر خصوص مورد اكتفا گردد

بيت المال، خود  باري، اگر حاكم شرع، تقطيع اعضاي جسدي را ضروري بداند،
. شودفراهم  ،اهم تا زمينه تحقق امرِ گردد، هايى مانند ديه مي ضامن پرداخت هزينه

وجود نداشته باشد المال به ورثة ميت  البته، اگر امكان پرداخت دية تشريح از بيت
و ولي امر مسلمانان در اين حالت، به سبب مصالحي، اجازه دهد كه ميت را بدون 

گردد؛ زيرا ولى فقيه در اداره جامعه،  تعهد پرداخت ديه تشريح كنند، ديه ساقط مي
السالم  نشسته و هرجا مصلحت بداند، اولويت در تصرف  در جاي امام معصوم عليه

  .خواهد داشت
  
 خريد و فروش اعضاي پيوندي ـ6

ال در برابر دادن آيا اعضاي بدن انسان قابل خريد و فروش است و آيا گرفتن م
  عضو جايز است؟

برخي از فقيهان با اين توجيه كه دليلي از كتاب و سنت دربارة قوام بيع به 
فروش اعضاي بدن  به مال خواهد بود، خريد و  ملكيت وجود ندارد و لذا قوام آن،
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مند از  چه اينكه اعضاي بدن، به پندار آنان داراي ماليت و بهره  اند؛ جايز دانسته را
  .)181ـ182ق، ص1405مؤمن، ( منفعت عقاليي قابل اعتنا خواهد بود

  :اين استدالل براي مدعاي مذكور كافي نخواهد بود؛ زيرا
ام بيع اعتبار ملكيت در بيع اختالفي است و بر فرض كه آن به مثابه قو. اوالً

ماليت نداشتن بدن انسان حرّ و آزاد از ضروريات فقه اسالمي   قلمداد نگردد،
توان اعضاي بدن انسان را عرفاً به عنوان مال تلقّي كرد و  نمي رو،  از اين. باشد مي

  .به عنوان مال، جايز نخواهد بود در نتيجه خريد و فروش آنها نيز
ي گردند، از آن جا كه قاعدة سلطنت بر فرض كه اعضاي انسان مال تلق. ثانياً

  .انسان بر نفس خود مشرّع نبود، اصل بيع نافذ نخواهد بود
در نفوذ بيع و  جا كه در بحث حاضر اطالقي وجود ندارد، با شك از آن. ثالثاً

  .اصل فساد معامله جاري خواهد بوداستصحاب عدم تأثير، شراء، به مقتضاي 
و . رسد طاي عضو پيوندي ممنوع به نظر ميبنابراين، گرفتن مال در مقابل اع

اي است كه قانونگذار بدان توجه نكرده و اثري از نفي يا اثبات آن در  مسألهاين 
  .خورد نامه پيوند اعضا به چشم نمي ماده واحده و نيز آيين
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  نتيجه
مرگ، امري ثبوتي و واقعي است و اگر موضوع حكم شرعي قرار گيرد، 

مالك نبوده، واقع آن، عنوان معيار است و همان نيز بايد احراز مفهوم عرفي آن 
از اين رو، احراز حصول موت در مرگ مشتبه، به ويژه مرگ مغزي، امري . گردد

بنابراين، اگر فقيه از رهگذر حكم قطعي و اتفاق نظر . نمايد كامالً تخصصي مي
طمينان يافت، خبرگان پزشكي، به تحقّق مرگ حقيقي فرد مبتال به مرگ مغزي ا

اما كارشناسان نيز به صورت جزمي و با . تواند حكم به حدوث مرگ نمايد مي
اجماع پزشكي، در فرضي كه مغزِ مبتال به مرگ مغزي، شروع به نابودي كرده و 

و ) زهوق روح تحقق يافته است( دانند متالشي شده است، انسان را فاقد حيات مي
در اين وضعيت، بسان حيوان مذبوح تلقي هاي او را  حركت قلب يا برخي ارگان

. گردد بنابراين، ادامه معالجه و مراحل درماني با شبهه تبذير مال مواجه مي. كنند مي
حقوقيِ مرگ  ـ همچنين در اين وضعيت اصوالً اقتضاي ترتب احكام و آثار فقهي

در اموري چون بطالن زوجيت، شروع زمان عده، حال گشتن ديون، بطالن انواع 
وي سولي از ؛ وجود خواهد داشت... ها، اجراي وصيت، تقسيم ارث وايندگينم

دگر، مبتاليان به مرگ مغزي، به خاطر حيات عضوي موجود در بدن، هنوز به 
اند و مستفاد از ادله احكام اموات، آن است  جان مبدل نشده جسد و نعشي سرد و بي

ون وجوب غسل مس ميت اي چ كه امور مربوط به تجهيز آنان و تكاليف شرعيه
  .در اين حالت، واجب نيست

البته، برداشت اعضاي پيوندي نيز با توجه به مرده انگاشتن مبتاليان به مرگ 
در اين . گردد مغزي و در فرض تحقق اضطرار يا اذن حاكم شرع، امكان پذير مي

حالت، پرداخت و مصرف ديه در جهت خير و براي خود ميت الزامي است؛ چه 
قصاص يا ديه   ستفاد از ادله، آن است كه حكم اولي در هر جراحتي،اينكه م
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اما به هر حال، در عمل و در راستاي تتبع از قانون كشور كه در آن به . باشد مي
مصالح اجتماعي عنايت گرديده، شرط وصيت مبتال به مرگ مغزي يا موافقت 

رعايه بوده و لزوم وراث كبير قانوني وي نيز جهت انجام عمل پيوند عضو، الزم ال
ماليت نداشتن بدن انسان حرّ و   از سوي ديگر،. پرداخت ديه مرتفع خواهد گرديد
توان اعضاي بدن انسان را عرفاً  نمي رو،  از اين. آزاد از ضروريات فقه اسالمي است

در نتيجه خريد و فروش آنها نيز به مثابه يك مال، جايز . به عنوان مال تلقّي كرد
ي، بر فرض كه اعضاي انسان، مال تلقي گردند، از آن جا كه قاعدة وانگه. نيست

  .بود سلطنت انسان بر نفس خود مشرّع نبود، باز هم اصل بيع نافذ نخواهد
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  ها نوشت پي

آلود شده و خوني كه در آن ريخته  آب كمى گلـ  ـ مثالً منظور از تغيير تقديرى آن است كه -1
رنگ آن كدر است،  كرد ولى چون است، به مقداري است كه اگر آب صاف بود، رنگ آن تغيير مى

  .شود فعالً آثار آن ظاهر نمى
2- Respirator (Ventilator) 
3- Unconcious 

نمونة بارز كماي دائمي، مرحوم دكتر محمد معين بود كه بيش از چهار سال در اين شرايط زندگي ـ 4
  .كرد و پس از آن فوت نمود

گيرد،  فرامين كاركرد خود را از مغز مي آيتاهللا نوري همداني معتقدند درصورتي كه معلوم شود قلب،ـ 5
ولو بعد از توقف مغز تا مدتي ضربان داشته باشد و معلوم شود با از كار افتادن مغز قلب هم  از كار 
خواهد افتاد، يعني علت توقف قلب عملكرد مغز و عدم دريافت فرمان از مغز است و ديگر هم بر 

ه با آيت اهللا حسين نوري همداني در ديدار با مصاحب. (نخواهدگشت، شخص، مرده تلقي مي شود
ك نوري همداني، حسين، هزار و يك .همچنين ر. متخصصين علوم پزشكي در مورد مرگ مغزي

  .)به بعد 294، ص 1384، 1، ج4مهدي موعود، چاپ: ، قم)مجموعه استفتائات(مسئله فقهي 
يك ... اين گونه افراد ...«: داردان ميآيت اهللا مكارم شيرازي در پاسخ به سئوالي در اين رابطه بيـ 6

انسان زنده محسوب نمى شوند در عين حال يك انسان كامال مرده هم نيستند بنابراين در احكام مربوط 
به حيات و مرگ بايد تفصيل داده شود مثال احكام مس ميت، غسل و نماز ميت و كفن و دفن درباره 

بدن سرد شود اموال آنها را نمى توان در ميان ورثه تقسيم آنها جارى نيست تا قلب از كار بيفتد و 
كرد و همسر آنها عده وفات نگه نمى دارند تا اين مقدار حيات آنان نيز پايان پذيرد ولى وكالى آنها 
از وكالت ساقط مى شوند و حقّ خريد و فروش يا ازدواج براى آنها يا طالق همسر از طرف آنان را 

ت در مورد آنها واجب نيست و برداشتن بعضى از اعضا از بدن آنها در صورتى ندارند و ادامه معالجا
كه حفظ جان مسلمانى متوقف بر آن باشد مانعى ندارد، ولى بايد توجه داشت كه اينها همه در صورتى 
است كه مرگ مغزى به طور كامل و بصورت قطعى ثابت گردد و احتمال بازگشت مطلقاً وجود 

  .ارم شيرازي، ناصر، استفتائات پزشكي، معالجه و درمانمك(» .نداشته باشد
Availble on: http://portal.anhar.ir/node/2892/?ref=rnd 

 شدگي مادة سفيد آن توقف كامل گردش خون در مغز به مدت چند ساعت، باعث خيز مغز و نرمـ 7
)Myelinolysis( وزن 12ساعت، به بيشتر از  11تا  6در اين حالت، مغز در خالل . شود مي درصد

ساعت پس از قطع جريان خون به مغز  36عالئم قطعي مرگ مغزي كه معموالً . رسد طبيعي خود مي
قطعه قطعه شدن و ورود نسج نكروتيك مخچه به فضاي زير عنكبوتيه ـ 1 :شود عبارتند از ظاهر مي

نكروزلوب  ـ3هاي فوقاني نخاع گردني؛  ريزي دهنده سگمان نرم شدگي خون ـ2؛ مجراي نخاعي
  ).88ـ89، ص1387نظري توكلي، : ك.ر(قدامي غدة هيپوفيز 
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از اين رو، مبناي . رسد گردد و با مرگ به پايان مي به طور كلي اهليت حقوقي با والدت آغاز ميـ 8

، )انجام اعمال حقوقي مثل انعقاد قرارداد(و استيفا) داراشدن حقوق وتكاليف(حقوقيِ اهليت، در تمتع
شمار آيند،  به مثابه مردگان واقعي به  حال اگر مردگان مغزي،  .است) تميز و درك(انسان بودن و اراده

  .گونه اهليتي برخوردار نخواهند بود از هيچ
  

  فهرست منابع
  قرآن كريم

  .الهالل هدار و مكتب: ، چ دوم، بيروت14ن العرب، ج، لسا)تا بي( -ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم 
 .اسالميه: ، تهران5، حقوق مدني، چ دوازدهم، ج )1376(  -امامي، سيد حسن 

پژوهشگاه : ، پيوند اعضاء از بيماران فوت شده و مرگ مغزي، چ اول، قم)1385( -آقابابايي، اسماعيل 
  .علوم و فرهنگ اسالمي

  .دانشگاه امام صادق: پيوند اعضا و مرگ مغزي در آينه فقه، چ اول، تهران، )1383( -پور جواهري، علي 
  .السالم البيت عليهم مؤسسه آل: ، چ دوم، قم2، دعائم اإلسالم، ج)ق 1385( -بن محمد  تميمى مغربي، نعمان

كتابخانة : ، چ اول، تهران3، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج)1378(  -جعفري لنگرودي، محمد جعفر 
 .نج دانشگ

  . مؤسسه آل البيت عليهم السالم: ، چ اول، قم1، وسائل الشيعه، ج)ق1409(  -حرّعاملى، محمد بن حسن 
  . ، چ اول،  قم، انصاريان1، پزشكي در آينة اجتهاد، ج)1375( -اي، آيت اهللا سيد علي  حسيني خامنه 

في طريق : ، چ اول، بي جا2، البحوث الهامة في المكاسب المحرمة، ج)ق1423(-خرازي، سيد محسن 
  .الحق

  .دار الفكر: ، موت الدماغ بين الطب و االسالم، چ اول، دمشق)م1999(  - الدقر، ندي محمد نعيم 
  .دفتر آيت اهللا سبزواري: ، چ چهارم، قم11، مهذّب االحكام، ج)1416( - سبزواري، سيد عبد االعلي 

  . له دفتر معظم: چ نهم، قم ، المسائل المنتخبة،)ق1422(  -سيستاني، سيد علي  
: ، چ اول، قم1، مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهيه االساسيه، ج)ق1425(  -سيفي مازندراني، علي اكبر 

  .نشر اسالمي
 .ميثم تمار: ، قم4، استفتائات پزشكي، چ)1380( –صانعي، يوسف 

ي اشخاص و محجورين، چ سوم، ، حقوق مدن)1377(  -صفايي، سيد حسين و قاسم زاده، سيد مرتضي 
  .سمت: تهران

  .دارالتراث: ، بيروت1، اللمعه الدمشقيه في الفقه االماميه، چ )ق1410( -عاملي، محمد بن مكي
، 3، ج)مصحح سيد هاشم رسولي محالتي(، تفسير نورالثقلين،)بي تا( -عروسي حويزي، عبد علي بن جمعه 

 .الحكمه همطبع: چ اول، قم
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  .ةمؤسسة دار الهجر: ، المصباح المنير، چ اول، ايران)ق1405( -محمد فيومي، احمد بن 

  .دار الكتب االسالميه: ، چ دوم، تهران3، الكافي، ج)1362( - كليني، محمد بن يعقوب 
  .سمت: ، پزشكي قانوني، چاپ اول، تهران)1384(  -گودرزي، فرامرز و كياني، مهرزاد 

  .مركز نشر علوم اسالمى: ، چ اول، تهران4،  قواعد فقه، ج) 1379(  - محقق داماد يزدى، سيد مصطفى 
حقوقي در  - ، ده رسالة فقهي»پيوند اعضا و استفتائات مربوطه«، )1387( -محمدي همداني، اصغر 

  .انتشارات جنگل: موضوعات نو پيدا، چ اول، تهران
 .الهادي: ، چ اول، ، قم2الفقه، ج، مصطلحات )1377( -مشكيني، علي، 

  .سپهر: ، چ چهارم، تهران3، فرهنگ فارسي، ج)1360( -محمد معين، 
  .  مدرسه امام اميرالمؤمنين: ، چ دوم، قم1، استفتائات جديد، ج)1380( -مكارم شيرازي، ناصر 
  .مدرسة امام علي بن علي بن ابي طالب: ، احكام پزشكي، چ اول، قم)ق1429( -مكارم شيرازي، ناصر 

  .نجات: ، چ اول، قم1، رسالة استفتائات، ج)1377( - موسوي اردبيلي، عبد الكريم 
  .دفتر انتشارات اسالمى: ، چ پنجم، قم2، استفتاءات، ج)ق 1422( -موسوى خمينى ، امام سيد روح اللّه 

  .نشر اسالمي: ، كلمات سديدة، چ اول، قم)ق1415( -مؤمن، محمد 
  .دار احياء التراث العربي: ت، چ هفتم، بيرو4، جواهرالكالم، ج)م1981( - نجفي، محمد حسن، 

مؤسسه : ، چ اول، قم2، مستند الشيعه في أحكام الشريعه، ج)ق  1415(  -نراقى، احمد بن محمد مهدى 
  .السالم البيت عليهم آل

، »مالحظات اخالقي در قطع حمايت از حيات مردگان مغزي« ، )1387بهار ( -نظري توكلي، سعيد 
  .3شمارة  ،  2فصلنامة اخالق پزشكي، سال 

مهدي : ، قم4، چ 1، ج)مجموعه استفتائات(، هزار و يك مسئله فقهي )1384( - نوري همداني، حسين  
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