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ABSTRACT 

Background and Aim: The By-Laws on Execution of Life Sentences, approved in 1398, have turned the hypothesis 

of donating organs to prisoners sentenced to death into a jurisprudential-legal-social challenge and have caused 

different negative and positive reactions to this issue. The present study claims that by putting forward this proposed 

and innovative method, it meets many of the existing scientific and social needs in this field. Therefore, we decided 

to present a relatively comprehensive and completely new research in this regard and during it, to give the 

appropriate questions based on important jurisprudential, legal and, consequently, medical sources, appropriate and 

as strategic as possible: 1. Examining the different aspects of the hypothesis of approving and confirming the cause 

of brain death as one of the types of execution methods; 2. Examining the epistemological, sociological and 

psychological foundations of Islam regarding the permission or non-permission of donating a prisoner organ 

sentenced to self-sacrifice; 3. Examining the views of the proponents and opponents of the donation and 

transplantation of organs of prisoners sentenced to self-immolation through brain death. 

Method: This descriptive-analytical study has been written to investigate the possibility of brain death with the aim 

of donating organs to death row inmates, which is done using library resources and based on logical reasoning and 

analysis and valid jurisprudential, legal and medical criteria. 

Ethical Considerations: This research is written based on ethical principles and trustworthiness. 

Results: The findings of this study indicate that; By exploring jurisprudential and legal arguments and inferences 

and legal materials and advances in medical knowledge, we proved that: brain death as one of the types of execution 

has intellectual, scientific, logical and laboratory possibilities, but in In case of its practical possibility, the consent of 

the executed person as well as the conditions of the national and international environment should be considered. 

Conclusion: According to the results and criteria desired by the Shari'a in relation to partial execution and 

retribution, including the role of time and place in execution or openly and secretly or precedence and latency of 

being a lesson, learning or forgiveness, equality and proportionality of crime (murder) and punishment Nafs), no 

excessive harassment of the sentence, etc. It is possible to vote for such a possibility with the correct and approved 

methods of the medical community as a type of execution that has many of these conditions in order to eliminate 

some buts and ifs and completes The above-mentioned legal article came into force. 
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 اثبات انگاره در اعدام عنوان به مغزی مرگ ایجاد حقوقی و فقهی بررسی

 1براتی اهلل فرج ،1حسینی الدین سیدحسام ، 2سیاح رحیم ، 1پور عوض سیدحامد

 ایران. اهواز، اسالمی، آزاددانشگاه  ،واحد اهواز ،فقه و مبانی حقوق اسالمی گروه .1

 علمی دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت، اهواز، ایران. ایران؛ عضو هیأت اهواز، ،، دانشگاه آزاد اسالمیواحد اهواز ،فقه و مبانی حقوق اسالمی گروه .2

 چکیده

ـ  حقوقیـ  فقهی چالش یک به را اعدام به محکوم زندانیان عضو اهدای فرضیه 1931 مصوب حیات سلب احکام اجرای نحوه نامه آیین هدف: و زمینه

 این گذاردن پیش با که است مدعی حاضر تحقیق .است شده مسأله این پیرامون ایجابی و سلبی متفاوت های واکنش ثباع و کرده تبدیل اجتماعی

 نسبتاً تحقیقی باره این در شدیم آن بر لذا ،گوستپاسخ را زمینه این در موجود اجتماعی و علمی های ضرورت از بسیاری ابداعی و پیشنهادی شیوه

 داده راهبردی االمکان حتی و درخور پاسخی پزشکی تبعبه  و حقوقی فقهی، مهم منابع اساس بر زیر سؤاالت به آن طی و دهیم ارائه نوین کامالً و جامع

 شناختی،  معرفت مبانی بررسی ـ2 اعدام؛ های روش انواع از یکی عنوان  به مغزی مرگ ایجاد تأیید و تصویب فرضیه مختلف جوانب بررسی ـ1 باشیم:

 حکم مخالفین و موافقین دیدگاه بررسی ـ9 نفس؛ ازهاق به محکوم زندانی عضو اهدای جواز عدم یا جواز مورد در اسالم شناختی روان و شناختی  جامعه

 مغزی. مرگ ایجاد طریق از نفس ازهاق به محکوم زندانیان عضو پیوند و اهدا

 فقهی، معتبر معیارهای و منطقی های استدالل اساس بر و ای کتابخانه بعمنا از استفاده با که باشد می تحلیلیـ  توصیفی روش به پژوهش این روش:

 است. گردیده تدوین و تهیه برداری فیش ابزار از گیری بهره و پزشکی و حقوقی

 است. شده نگاشته امانتداری و اخالقی اصول پایه بر پژوهش این اخالقی: مالحظات

 های پیشرفت و قانونی مواد و حقوقی و فقهی های استنباط و ها استدالل بر ناظر کاوشی با که باشد می این از حاکی پژوهش این یها هیافت :ها هیافت

 در ولی ،باشد می آزمایشگاهی و منطقی علمی، عقلی، های امکان زئحا اعدام انواع از یکی عنوان به مغزی مرگ ایجاد که: کردیم اثبات پزشکی دانش

 شود. لحاظ المللی بین و ملی محیط شرایط همچنین و اعدامی شخص رضایت باید آن عملی امکان مورد

 تقدم یا خفا و علن یا اعدام در مکان و زمان نقش جمله از ،نفس قصاص و حدی اعدام قبال در شارع نظر مورد مالکات و نتایج به توجه اب گیری: نتیجه

 چنین به رأی توان می و... حکم بر زائد اذیت و آزار عدم نفس(، ازهاق )صرف جزا و )قتل( جرم تناسب و برابری بخشش، یا آموزبودن  عبرت تأخر و

 و اما برخی رفع جهت در ،باشد می شرایط این از بسیاری واجد که اعدام نوع یک عنوان به  پزشکی جامعه تأیید مورد و صحیح های روش با امکانی

 گرفت. خدمت به الذکر فوق قانونی ماده تتمیم و اگرها

 اسالمی حقوق فقه؛ قصاص؛ اعدام، عضو؛ اهدای مغزی؛ مرگ دی:کلی واژگان
 

 r.sayah@put.ac.ir الکترونیک: پست ؛رحیم سیاح مسئول: نویسنده

 81/81/1081 انتشار: تاریخ ؛11/80/1088 پذیرش: تاریخ ؛23/81/1933 دریافت: تاریخ

 :گیرد قرار استناد مورد زیر روش به مقاله این است خواهشمند
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 3  انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است. به متعلق اثر، این انتشار حقوق تمامی           1041هفتم، و مجله حقوق پزشکی، دوره شانزدهم، شماره پنجاه
 

 مقدمه

 تاریخیـ  حقوقیـ  فقهی منابع در آمده عمل به های بررسی

 طول در همواره اعدام حکم اجرای یها هشیو که دهد می نشان

 هرچه لکن ،است نموده طی را نشیبی و پرفراز مراحل تاریخ،

 با ،حرکتیم در جلو سمت به مجازات اعمال ابتدایی دوران از

 مماثلت، جمله از حکم اجرای در مؤثر قواعد و مبانی به توجه

 و عموماً قهی،ف نظام در ها آن گستره و... هوشیاری گیری، سهل

 در ها آن تطبیقی تأثیر و خصوصاً مجازات و قصاص ساحت

 نهادینه و فرهنگ و علم پیشرفت همچنین و حقوقی مکانیزم

 همچنین و دوستانه انسان تمایالت و کرامت به احترام شدن

 هدف اینکه ایضاً و مجازات اجرای شیوه داشتن طریقیت اثبات

 تغییرات این ،باشد می سنف ازهاق صرف اعدام، حکم اجرای از

 و علوم توسعه با دیگر سوی از .باشد می درک قابل و تر ملموس

 و مغز چون علومی و پزشکی دانش پیشرفت نوین، های وریافن

 را جدیدی و مستحدثه مباحث و لئمسا اعضا پیوند و اعصاب

 ایجاد قابلیت پیشنهاد به توان می میان این در که آورده بار به

 نمود. اشاره اعدام عنوان به مغزی مرگ

 بینیم می که شود می آشکار زمانی شیوه این ارزش و ضرورت

 های بیماری و تصادفات جمله از ،گوناگون دالیل به زیادی افراد

 بسا  چه و باشند می پیوند برای اعضایی یا عضو نیازمند مختلف

 دار پیوندی عضو وجود عدم اثر در افراد این از زیادی تعداد

 سال هر در و ماه هر در دیگر طرف از اند. گفته وداع را فانی

 اعدام ،اند نداشته نیز جرم سابقه حتی که افرادی از بسیاری

 توان می اما ،است دم اولیای مسلم حق گرچه ،قصاص .شوند می

 نوین شیوه و فرصت این از «دشمنی و کینه» خشکاندن برای

 را نیک نامی و ندافشا را ماندگاری و محبت بذر و کرد استفاده

 گذاشت. جای بر عمومی افکار در همیشه برای

 لوازم، به توان می فوق اخالقی نتیجه و ضرورت بر عالوه

 ای نامه آیین و قانونی متون در شیوه این ثمرات و نتایج مقدمات،

 اجرای نحوه نامه آیین 08 ماده کرد. استدالل نیز کیفری نظام

 بیان و... نفس قصاص ،عضو قطع حیات، سلب حدود، احکام

 صورت به نفس قصاص و اعدام های مجازات است: کرده

 کمترین که دیگر شیوه به یا و دار طناب طریق از و آویز حلق

 در همچنین .شود می اجرا باشد، داشته محکوم برای را آزار

 محکوم، چنانچه دارد: می مقرر نامه آیین 04 ماده ادامه،

 اعدام مجازات اجرای از سپ یا پیش عضو، اهدای داوطلب

 قاضی نباشد، موجود عضو اهدای برای پزشکی مانع و باشد

 معاونت توسط کهـ  دستورالعمل طبق کیفری احکام اجرای

 پزشکی سازمان و دادگستری وزارت و هقضایی قوه حقوقی

 است رسیده هقضایی قوه رئیس تصویب به و تهیه کشور قانونی

 نماید. می اقدامـ 

 آویزکردن حلق به اعدام اجرای انحصار فوق های داللاست بر بنا

 عالی دیوان موافقت به آن ارجاع همچنین .است قانون خالف

 در طوالنی روند و الیحه ارائه به آن شدن منوط و کشور

 به حکم صادرکننده قاضی است کافی ندارد. دلیلی آن تصویب

 طول در انشاءاهلل که دالیلی همچنین و شده یاد ماده استناد

 به را حکم اجرای نحوه ،کرد خواهیم اشاره ها آن به تحقیق

 تعیین تحقیق، این پیشنهادی شیوه جمله از دیگر ای شیوه

 کند.

 امکان به معطوف پیشنهادی و شیوه چنین وقوع امکان الزمه

 مغزی مرگ ایجاد جهت در تجربی و پزشکی موفق و قطعی

 و مغز علوم در شده حاصل های پیشرفت به توجه با .باشد می

 در مغزی یها هسکت ایجاد آزمایشگاهی های مدل ارائه و اعصاب

 توان می مغزی یها هسکت درمان جهت به معکوس پزشکی

 .باشد می فراهم مغزی مرگ ایجاد وقوعی امکان که کرد عنوان

 دغدغه و مسأله همچنین و پزشکی علوم گونه این پیشرفت

 را جدیدی و مستحدثه مباحث و مسائل بخشی، حیات و پیوند

 میان این در که آورده بار به اسالمی حقوق و فقه حوزه در

 مرگ ایجاد طریق از قصاص اجرای قابلیت پیشنهاد به توان می

 ،باشد دتوان می اعضا اهدای آن فرعی اهداف از یکی که مغزی

 وجود قبل دوران در یمسائل چنین که جاآن از نمود. اشاره

 موجود، معتبر حقوقی و فقهی منابع در نتیجه در ،نداشته

 و شدت  به توجه با ندارد. وجود باره  این در مستقلی بحث

 های استنباط و ها استدالل بر  تکیه با ناچار  به موضوع اهمیت

 هستیم ها پرسش این به ییپاسخگو دنبال به حقوقی و فقهی

به  شدن پذیرفته شرایط مغزی مرگ ایجاد صورتی چه در که

 و حقوقی فقهی، مالکات دارد؟ را اعدام انواع از ییک عنوان
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 شدن پذیرفته صورت در است؟ کدام اعدام مصادیق انواع اخالقی

 اشکال بودن منبه جنبه از اعدام عنوانبه  مغزی مرگ ایجاد

 و اخالقی های چالش شد؟ نخواهد کاسته اعدام مختلف

 چیست؟ ای شیوه چنین انتخاب اجتماعی

 پاسخگوی ،مغزی مرگ ایجاد: گذشته تمطالعا بر یمرور. 1

 از ،نفس ازهاق به محکومین عضو پیوند حقوقی و فقهی موانع

 منابع بررسی در که باشد می مستحدثه و نوپدید مسائل جمله

 انجام زمینه این در علمی و مستقل بحثی روایی و تاریخی

 به نسبت مراجع برخی از استفتائاتی اخیراً البته ،است نشده 

 و نیاز  دهنده  نشان که آمده  عمل  به مهم این لوازم و مقدمات

 کار یک صورت به آن بررسی ضرورت و موضوع این اهمیت

 با است این بر سعی پژوهش این در .باشد می دقیق و علمی

 دانان،حقوق و فقها نظرات از استفاده و علمی تحلیلی و بررسی

 نسبت لیالمل بین و ملی مصالح لحاظ و پزشکی امر متخصصان

 به نسبت کننده قانع و منطقی پاسخی پژوهش مورد عنوان  به

 یادآوری البته ،شود ارائه زمینه این در شده  مطرح سؤاالت

 به نسبت پزشکی و حقوقی فقهی، متون در که شود می

 اعدام، قصاص، کلی عناوین مانند بحث لوازم و مقدمات

 واعان مجازات، اعمال روش داشتن طریقیت یا موضوعیت

 چند هایی پژوهش ...و کما عضو، پیوند مغزی، مرگ جرائم،

 پیشبرد در مستقیم غیر شکل به که است گرفته صورت

 جهت در ابتدا در است مقتضی لذا ،باشند می مؤثر تحقیق

 چند به اختصار طور  به موضوع ترشدن روشن و آگاهی افزایش

 طوره ب پژوهش در نظر مد اهداف پیشبرد در که لهمقا و کتاب

 نماییم: اشاره ،دارد کاربرد مستقیم غیر و مستقیم

 حقوق، و فقه دیدگاه از اعضا پیوند و فروش و خرید کتاب ـ

 حقوقی، و فقهی دیدگاه از که سیدحسینی صادق تألیف

 و انسان بدن اعضای فروش و خرید مسأله به کاربردی نگرشی

 حاظل از انسان بدن اعضای پیوند امکان  زمینه در مباحثی

 است. داشته حقوقی فقهی، دیدگاه از آن مشروعیت و پزشکی

 تألیف مغزی، سکته در آزمایشگاهی مطالعات اصول کتاب ـ

 آزمایشگاهی های مدل انواع بررسی با که پناهپور حمداله

 ارزیابی و بیهوشی و جراحی اصول همچنین مغزی سکته

 به اه روش سایر به نسبت ها روش از کدام هر معایب و عوارض

 آزمایشگاهی فضای در مغزی مرگ ایجاد وقوعی امکان

 است. پرداخته

 عضو، اهدای طریق از قصاص حقوقی و فقهی بررسی مقاله ـ

 در که ساداتی سیدمحمدجواد و جعفری جوان عبدالرضا نوشته

 پرداخته عضو اهدای طریق از قصاص بررسی به مقاله این

 را وی، کنیم اعدام را جانی اینکه جایبه  که شکل بدین ،است

 بدن اعضای کامل بیهوشی از پس جاآن در و برده عمل اتاق به

 کنند. اهدا را محکوم شخص

 

  روش

تحلیلی در جهت بررسی امکان ـ  این مطالعه به روش توصیفی

وقوعی ایجاد مرگ مغزی با هدف اهدای عضو محکومین به 

آوری  دام نگاشته شده است، مضاف بر اینکه در جمعاع

برداری تهیه و  ای و با ابزار فیش عات از شیوه کتابخانهاطال

 تدوین گردیده است.

 

 ها هیافت

ی تحقیق حاکی از این است که در صورتی که ایجاد ها هیافت

موانع  ،مرگ مغزی به عنوان اعدام پذیرفته و تصویب شود

حقوقی و اجتماعی اهدای عضو محکومین به اعدام ـ  فقهی

توجه به نتایج و مالکات مورد  رفی بابرطرف خواهد شد. از ط

از جمله نقش زمان و مکان  ،نظر شارع در قبال قصاص نفس

بودن یا  آمیر در اعدام یا علن و خفا یا تقدم و تأخر عبرت

بخشش، برابری و تناسب جرم و جزا، عدم آزار و اذیت زائد بر 

آید ایجاد مرگ مغزی به عنوان یک نوع از  حکم و... به نظر می

که در ذیل به  باشد میدام واجد بسیاری از این شرایط اع

 گیرد. صورت تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار می

 

 بحث

ی فقهی، حقوقی و اخالقی تبدیل اعدام به ها بهجن. 1

از آنجا که نحوه اجرای سلب حیات به : اهدا و پیوند عضو

گوناگون و  مسائلشیوه مرگ مغزی با هدف پیوند اعضا با 

اختالفی فقهی و حقوقی در ارتباط است که هر کدام از  بعضاً
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طلبد که ناگزیر از بررسی  این مطالب تحقیق مفصلی را می

نیاز به صورت مختصر  یلکن به اقتضا ،تفصیلی مطالب هستیم

مشروعیت  تأییدو احکام مورد نیاز در جهت  مسائلبه بررسی 

هدف فرعی  امکان مرگ مغزی به عنوان نوعی از انواع اعدام با

 پردازیم: اهدای عضو می

: . استدالل کلی مخالفان برداشت عضو از پیکر میت1-1

مخالفان برداشت عضو از پیکر میت در توضیح عقاید خود بر 

و پیوند آن حتی با  ادله زیر برداشت و تصرف در اعضا اساس

دانند و با چنین  دهنده عضو را حرام می وجود اذن و وصیت

چراکه معتقدند که این ادله از نظر داللت بر  ،اند عملی مخالف

لذا رضایت و وصیت صاحب  ،باشند میحرمت، دارای اطالق 

د حرمت ذاتی را از بین ببرد. عمده ادله این گروه توان میعضو ن

 عبارت است از:

برداشت اعضای : وجوب تجهیز و تدفین فوری میت .1-1-1

 باشد میمیت  در دفن تأخیربدن میت با هدف پیوند، مستلزم 

و حال آنکه تجهیز و دفن میت واجب است. روایات بسیاری 

در امر  تأخیرنبودن لت بر این امر دارند و برای جایزدال

خاکسپاری به روایتی که تشویق به سرعت در تجهیز میت 

جَهَازِهِ وَ  یتُ فَخُذْ فِیإِذَا مَاتَ اَلْمَ»کند، استدالل شده است:  می

 (.1)« سی مرد در امر کفن و دفن او شتاب کنهرگاه ک ؛عَجِّلْهُ

شده  اعضای بدن شخص فوت: نداشتن منفعت حالل. 1-1-2

و مردار منفعت حاللی ندارد، از طرفی  باشد میمردار و نجس 

و هرچه  ای منفعت حالل نباشد مالیت نداردهر چیزی که دار

د مورد معامله قرار گیرد، توان مین ،که مالیت نداشته باشد

 ،باشد میه یکی از شرایط ثمن و مثمن مالیت داشتن آن کاچر

لذا باید گفت بیع اعضای بدن مرگان اکل مال به باطل و حرام 

 .باشد میو ثمن حاصل از این معامله سُحت )مال حرام(  باشد می

این گروه اعتقاد دارند که قطع : کردن حرمت مثله .1-1-3

ن دکر باشد، مثلهچند عضو هم  کردن عضو از بدن، به ویژه اگر

و رضایت صاحب عضو یا اولیای او و  شود میمحسوب 

همچنین قصد پیوند و معالجه از قطع عضو، موجب خروج آن 

العضو  دادن و ناقص و صِرف تغییر شکل شود میاز عنوان مثله ن

وسیله قطع و جداسازی عضو یا اعضای وی مثله  کردن فرد به 

د مثله حتی در مور است و این در حالی است که حکم شرعی

تی از یباره به روا و در این بدن و جسد کفار حربی، حرمت است

اشاره  یکفار حرب یگران حتیبدن د یکردن اعضا قطع

 م.یکن یم

که به فرماندهان  ییها جمله سفارش ( ازصحضرت رسول ) ـ

باره  این کردن بوده است و در از مثله ینف ،کردند یم ها یهسر

نَ یةً دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَیبْعَثَ سَرِیا أَرَادَ أَنْ إِذَ» فرمودند: یم

ى لِ اَللَّهِ وَ عَلَیسَبِ یرُوا بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِیقُولُ سِیهِ ثُمَّ یدَی

 اًیخاً فَانِیتَقْتُلُوا شَمِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ الَتَغُلُّوا وَ الَتُمَثِّلُوا وَ الَتَغْدِرُوا وَ الَ

هنگامی که رسول ؛ ...هَای... إِالَّ أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَاً وَ الَاِمْرَأَةًیصَبِوَ الَ

خواند و  خواست سپاهی را بفرستد، آنان را فرا می ( میصخدا )

فرمودند: به نام خدا، به کمک  نشاند و می پیش روی خود می

خدا، در راه خدا و بر ملت و آیین رسول خدا حرکت کنید، 

وفایی نکنید و پیری  نکنید و کسی را مثله ننمایید، بی خیانت

، را که از کار افتاده نکشید و کودکان و زنان را به قتل نرسانید

« که به این کار مجبور شویدهیچ درختی را قطع نکنید مگر آن

(2.) 

این گروه برای : حرمت تغییر در خلقت خداوند .1-1-0

 کنند. یک استناد میه تبتیاثبات نظر خود به آ

مَنْ  رُنَّ خَلْقَ اهلل ویغیولَامُرنَّهم فلَ»...  :113ـ سوره نساء آیه 

 ؛نایخَسِرَ خُسْراناً مُب اًمِنْ دُونِ اهلل فقدیطان وَلیتَّخِذِ الشی

وانات ببرند یگوشِ ح ها دستور دهم تا طان گفت( و به آنی)ش

 طان را بهیکس ش دهند و هر رییخلقت خدا را تغ کنم تا و امر

 .«کرده است آشکار یانیز یبه راست ،ردیخدا دوست گ یجا

کنند که چون برداشت عضو یکی از  و اینچنین استدالل می

و این عمل هم طبق  باشد میمصادیق تغییر در خلقت خداوند 

 لذا چنین عملی حرام است. ،باشد میآیه فوق خواست شیطان 

این گروه بر : حرمت تذلیل و خواری مسلمان .1-1-5

ساس آیات و روایاتی که در آن از کرامت و احترام به مؤمن ا

استناد  ،شده است چه در زمان حیات و چه پس از مرگ اشاره 

گویند: قطع عضو از بدن مسلمان چه در حال  کنند می می

حیات و چه پس از مرگ باعث هتک حرمت و ذلت و خواری 

 و این کار حرام است. شود میاو 
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که به حرمت تذلیل مؤمن و مبغوض  در این بخش به روایتی

بودن این کار و عدم تبعیض بین زمان حیات و پس از آن و 

تصریح به این نکته که احترام در زمان مرگ نیز همانند زمان 

 :شود میحیات واجب است اشاره 

تاً یهِ وَ آلِهِ حَرَمَهُ اَلْمُسْلِمُ مَیقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّ اَللَّهُ عَلَ» ـ

فرمودند: احترام و  )ص(پیامبر اکرم ؛ سَوَاء یحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَکَ

« حرمت مسلمان مرده همانند احترام به مسلمان زنده است

(1.) 

. عدم امکان تعلق وصیت یا رضایت میت به 1-1-6

جمله دالیلی که مخالفان  از: برداشت عضو از جسد وی

خروج  کنند، مشروعیت جداسازی عضو از بدن میت مطرح می

بدین  ،باشد میموضوعی جسد میت از موضوعات مورد وصیت 

گرفتن ضرورت وصیت یا رضای صاحب  فرض معنا که با پیش

بدن به جداسازی عضوی از پیکر وی پس از مرگ، برای جواز 

شرعی این عمل، امکان تحقق چنین شرطی را در بدن میت 

و یا دانند. ایشان معتقدند که بدون اعالم رضایت  منتفی می

وصیت صاحب بدن در زمان حیاتش، مسلماً هرگونه تعرض به 

آید و با توجه به نمود  بدن وی هتک حرمت او به شمار می

ای که در پی دارد، عنوان مثله نیز بر آن منطبق است.  خصمانه

د پیش از مرگ خود درباره بدن و اعضا توان میاز طرفی انسان ن

ی هرگونه تصرف در و جوارحش وصیتی کند و یا رضایتی برا

آن بدهد. بنابراین حکم اولی تصرف در جوارح و بدن میت، 

زیرا  ،حرمت است، حتی با فرض وصیت یا اعالم رضایت وی

 گونه اعتبار شرعی یا حقوقی ندارد. این وصیت یا رضایت هیچ

برای نفی اعتبار وصیت و یا رضایت انسان راجع به  مستدل

دارد که در اعتبار وصیت  یبدن خود پس از مرگ چنین ابراز م

در وصیت تملیکی مالیت « به موصی»شرعی الزم است که 

مشروع و در وصیت عهدی مشروعیت داشته باشد و این هر دو 

در برداشت اعضای بدن میت پیش از تعلق رضایت یا وصیت 

ها را  د آنتوان میاو، منتفی است و رضایت یا وصیت میت ن

به برداشت عضو از بدن پس از که وصیت پدید آورد. توضیح این

مرگ، اگر در قالب وصیت تملیکی باشد، مشروط است به 

در صورت عینیت و یا قابلیت « به موصی»اینکه مورد وصیت یا 

انتقال و اسقاط مالکیت داشته باشد و اگر در قالب وصیت 

« به موصی»عهدی باشد، شرط صحت آن، مشروعیت عمل 

نظرگرفتن  وط بدون درکه هیچ یک از این شر (9-0) است

ها برای پیوند، ثابت نیست؛  اعضا و جداکردن آن وصیت، درباره

این، اعضای میت مالیت ندارند و قطعاً حقوق مربوط  افزون بر

-1ندارد )« لهم موصی»ها قابلیت نقل و انتقال به ورثه یا  به آن

5.) 

این دلیل مبتنی بر : داشتن عواقب منفی اجتماعی .1-1-7

است که پذیرش وصیت برای برداشت اعضا و توصیه  این نکته

ها  که بسیاری از آن به آن، موجب عواقب منفی اجتماعی است

قابل کنترل نخواهد بود. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت: اگر 

ماند  راه استعمال اعضا را باز بگذاریم چیزی از انسان باقی نمی

حرمت  که در قبر دفن شود. حرمت جسد انسان به خاطر

طور ه داشتن نفس انسان است و وقتی حرمت جسد انسان ب

 کارگیری اعضای سودمند انسان محدودیتیه کلی از بین رفت، ب

 (.4نخواهد داشت )

های  در سال: موانع قانونی از باب اخالق پزشکی .1-1-8

های نوین پیشرفت دانش پزشکی  وریابا توسعه علوم و فناخیر 

بر خدمات و منافعی که داشته است، و علم پیوند اعضا عالوه 

و معظالت قانونی و اخالقی جدیدی را به بار آورده  مسائل

اخالقی در پیوند اعضا به سبب عوامل اجتماعی  مسائلاست. 

از  ،بسیار پیچیده است ،گذارد می تأثیرمتعددی که در آن 

های  به مذهب، فرهنگ و سنت توان میجمله این عوامل 

کردن عضو از نکات اخالقی و حقوقی جدا ه نمود.جامعه اشار

بدن انسان زنده و اجساد، تعریف مرگ مغزی، شرایط اخالقی و 

دهنده و گیرنده پیوند و نحوه ارتباط مالی بین آنان و   قانونی

دیگر جزء مواردی در این مقوله هستند که  مسائلبسیاری از 

 ولی توجه ،شاید پاسخ صریحی برای آنان وجود نداشته باشد

-3قرار گیرد ) ها هبه آنان بایستی مد نظر اهل فن در این زمین

1.) 

در این زمینه : ی اخالقی پیوند اعضاها بهجن .1-1-8-1

 توان میگیرد که از آن جمله  متعددی مد نظر قرار می مسائل

 به موارد زیر اشاره نمود.
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یزان اختیار فرد در برابر اعضای خود و اهدای آن به دیگران ـ م

 قدار است؟چه م

 .اخالقی مربوط به پیوند از فرد زنده و جسد مسائلـ 

به عنوان یکی از  ـاخالقی مرتبط با مرگ مغزی  مسائلـ 

 بافت پیوندی. تأمینمنابع 

 .اخذ رضایت از دهندهـ 

 .نحوه انتخاب فرد گیرنده و اولویت بندی آنـ 

 .سالمت وی تأمینحقوق مادی و معنوی فرد دهنده و ـ 

 .ی اخالقی حل این معضلها هعضو و بافت پیوندی و رامبود ـ ک

 ی قانونی کنترل آنها هارتباط مالی فرد دهنده و گیرنده و راـ 

(3.) 

برداشتن اعضا از محکومین از بعد اخالق . 1-1-8-2

برداشتن اعضا از افراد مبتال به مرگ مغزی شرعاً و : پزشکی

تحت بیهوشی  قانوناً مجاز شمرده شده است، نه از افرادی که

های اساسی  گیرد. بین مرگ مغزی و بیهوشی تفاوت قرار می

ها توجه داشت. مرگ مغزی، طبق  وجود دارد که باید به آن

 ،موازین و معیارهای ویژه که بسیار حساس و دقیق هستند

و این کار توسط فرد یا افرادی به جز  شود میتشخیص داده 

سط فرد یا افراد سپس تو، گیرد اعضای تیم پیوند صورت می

گیرد و سپس تیم پیوند وارد عمل  قرار می تأییددیگر مورد 

گردند. بنابراین جراحان و اعضای تیم پیوند نقشی در مرگ  می

فرد یا اعالم مرگ او ندارند. این امر از نکات بسیار مهم در 

رود تا دهنده  انتخاب دهنده عضو در تمام دنیا به شمار می

استفاده از ءاز جمله سو ،گوناگون ائلمسعضو مورد اغراض و 

کردن اعضای بدن فرد قرار نگیرد.  فرد با هدف پیوند و خارج

 ،حال آنکه اگر کسی فردی را که دچار مرگ مغزی نیست

بیهوش کند و اعضای بدن او را خارج نماید، عمالً او را به قتل 

 رسانده است. بنابراین با انجام این کار جراح پیوند که اعضا را

کند عمالً باعث مرگ وی  از بدن محکوم بیهوش خارج می

و نقش مجری اعدام را خواهد داشت. بدون شک هیچ  شود می

مور اعدام ظاهر شود و هیچ أپزشکی مایل نیست تا در نقش م

 بیمارستانی هم مایل نیست به عنوان محل اعدام شناخته شود.

ش ذکر به عنوان مزایای این رو توان میاز جمله نکاتی که 

د در مقابل توان میاین است که خانواده فرد محکوم  ،نمود

اهدای عضو مبالغی را دریافت کند که کمک زیادی هم به 

. باید توجه داشت که شود میاش هم  بازماندگان و خانواده

ق اهدای عضو با خرید و فروش عضو متفاوت است. اصوالً بر طب

گیرنده عضو نباید کننده عضو و خانواده قواعد، خانواده اهدا

یکدیگر را بشناسند و نباید با یکدیگر در تماس باشند. خرید و 

 فروش عضو موضوعی است که در اکثر اوقات قبیح و غیر

. در کشور ما به دلیل شرایط ویژه در شود میقانونی شمرده 

مورد پیوند کلیه، آن هم تحت شرایط خاص، این کار به صورت 

، اما تحت هیچ شرایط دیگری و شود میشده انجام  کامالً کنترل

برای هیچ یک از اعضای دیگر این کار مجاز نیست. علت این 

. باشد میشماری است که به آن مترتب  امر پیامدهای ناگوار بی

در تمام دنیا با خرید و فروش اعضا به این نحو به شکل 

و افراد دخیل در این موضوع به  شود میای مقابله  گسترده

قچی و قتل نفس مورد تعقیب و پیگیری قرار عنوان قاچا

االجرا برای  رسد حتی با وجود قانونی الزم گیرند. به نظر می می

باره اعمال  این کار باید میل، رضا و رغبت فرد محکوم در این

عضو به برداشت  که در غیر این صورت موضوع اهدای، چراگردد

 (.18دد )گر ناپذیر آن تبدیل می اجباری عضو و تبعات جبران

: استدالل کلی موافقان برداشت عضو از پیکر میت .1-2

موافقان عمل برداشت و پیوند اعضا در پاسخ به دالیل 

 از: اند که عبارت است هایی را مطرح نموده مخالفان، استدالل

مَنْ قَتَلَ نَفْساً »: 92سوره مائده آیه احیا:  آیه شریفه .1-2-1

عاً وَ مَنْ یالْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَم یرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِیبِغَ

هر کس، انسانی را بدون  ؛عاًیا النَّاسَ جَمیاها فَکَأَنَّما أَحْیأَحْ

زمین بکشد، چنان است که گویی ارتکاب قتل یا فساد در روی 

ها را کشته و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی  انسان همه

 «ه مردم را زنده کرده است.بخشد، چنان است که گویی هم

)نجات  آن چیزی است که در عرف عقال احیا مراد از احیا،

، نظیر نجات غریق و آزادکردن اسیر و شود میدادن( شمرده 

موارد بسیاری در احکام شرعی (. 11) هدایت به سوی حق

کنیم که خداوند به حیات بشر عنایت خاصی  مالحظه می
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حتی بعضی از محرمات را بر او  ماندن مکلف داشته و برای زنده

مباح نموده است، مانند حرمت خودکشی یا اضرار به خود و 

دیگران و حرمت روزه یا بعضی از عبادات برای شخص مریض 

و ناتوان و اباحه ارتکاب بعضی محرمات نظیر خوردن گوشت 

حتی امام خمینی در خصوص معالجه  ،مردار در شرایط خاص

جُوزُ ی»فرماید:  ارتکاب به حرام میو مداوای بیمار از راه 

لِمُعَالِجِهِ االمْراضَ بِکُلِّ مُحَرَّمٍ اِذَا انْحَصَرَ بِهِ الْعِالجُ وَلَوْ  یالتَّداوِ

بِحُکْمِ الْحُذَاقِ مِنَ االطْبَاءِ اَلثِّقَاتِ وَ الْمَدَارُ هُوَ انْحِصارُهُ بِحَسَبِ 

الَ  یعَالَجُ بِهِ الَ اَلْوَاقِعُ اَلَّذِیمِمَّا  اَلنَّاسِ یدِینَ اَیصِهِمْ مِمَّا بَیتَشْخِ

ها جایز است با  برای معالجه بیماری؛ طُ بِهِ اِدْرَاکَ اَلْبَشَرُیحِی

معالجه کرد و  ،چیز حرامی که دوای منحصر آن بیماری باشد

در تشخیص این انحصار الزم نیست خود آدمی یقین پیدا کند 

بلکه قول اطبا حاذق و  ،تکه غیر از فالن حرام، دارویی نیس

مورد وثوق نیز کافی است و معیار در انحصار این است که در 

بین دواهای موجود و متداول جز آن دوای حرام دارویی نباشد، 

نه اینکه در متن واقع دارویی برای آن یافت نشود، چون درک 

 (.0) «و فهم بشر عاجز است از احاطه به واقعیات

الذکر و اهتمام فراوانی که  این فوقتوجه به شواهد و قر با

خداوند نسبت به جان انسان داده است، مسلم است اگر نجات 

به استناد آیه  ،جان یک انسان متوقف بر یک عمل حرام باشد

تنها برداشت  مذکور و تفاسیر بیان شده و نظر مشهور فقها نه

بلکه شاید بتوان از  ،عضو و پیوند آن به شخص بیمار جایز است

 الذکر چنین عملی را واجب دانست. ب اهمیت فوقبا

سالمت سندی مستندات مخالفین اهدا: عدم  .1-2-2

قائلین به حرمت پیوند عضو برای اثبات دیدگاه خود به 

اند که تعدادی از  تعدادی از روایات و اقوال فقها تمسک جسته

اند و آیاتی را هم که  این روایات از لحاظ سندی توثیق نشده

اند بر حرمت مطلق اضرار به نفس  قول خویش آوردهمستند 

البته اگر آیات و روایات مورد استناد مخالفین را  ،داللت ندارند

ز بدن شخص زنده ذکر کنیم، دلیلی بر حرمت برداشت عضو ا

جا اشکال صحیح می باشد، زیرا با برداشت عضو از بدن در این

 شخص زنده باعث ضررزدن و ایجاد نقص در بدن چنین

جا هم بحث تزاحم و باب اهم و ، البته در اینایم شخصی شده

چنین نتیجه گرفت که  توان میجا آید که در این مهم پیش می

برداشت عضو از شخص به منظور پیوند به بیماران نیازمند در 

 : باشد میصورت تحقق شرایط زیر جایز 

 وصیت یا رضایت اولیای شرعی و قانونی او به برداشت عضو.

اشکالی که : عدم صدق عنوان مثله بر پیوند اعضا .1-2-3

این است که آیا صرف جدا  ،شوددر اینجا ممکن است مطرح 

قطعه شود  کردن است یا باید بدن قطعه کردن یک عضو مثله

کردن صدق کند؟ همچنین آیا در مفهوم مثله  تا عنوان مثله

وی روند یا قیود معن کردن، فقط قیود مادی و ذاتی به کار می

کردن به هر قصد و  قطعه آیند؟ یعنی آیا صرف قطعه نیز می

کردن اگر به قصد  قطعه کردن گویند یا اینکه قطعه نیتی را مثله

خاص، مانند انتقام و هتک حرمت جسد و یا به قصد مجازات و 

؟ حال با توجه به این شود میکردن نامیده  دشمنی باشد، مثله

 ابل طرح و تأمل باشد:رسد موارد زیر ق مقدمه به نظر می

کردن،  اند: مثله مرحوم حضرت امام در مورد مثله بیان داشته

، بلکه تکه و شود میکر حاصل نیکردن پ تنها با شکافتن و پاره

ند یکردن گو دادن را مثله درس عبرت یکردن بدن برا پاره

اند: با تتبع  ز درباره مثله گفتهین ی(. عالمه حسن زاده آمل12)

که مثله مثل  شود می... دانسته ل لغت عرب ویاصتام درکتب 

بلکه  ،ستین یآدم یا اعضایدن عضو یصرف بر یمثله، به معن

ظ و عقوبت و عبرت و یغ یقهر و غضب و تشف یدن از رویبر

(. برداشتی که 19أت است )ینمودن ه ه خلقت و زشتیتشو

عرف از مُثله دارد، قصد اهانت، آزار، عقوبت، غضب، تعدی و 

اما عمل قطع و پیوند  ،جویی نقش اساسی را در آن دارد امانتق

چراکه مثله به  ،باشد میکردن ن عضو اصوالً به معنای مثله

در  ،الذکر آمده است کردن و با اهداف فوق قطعه معنای قطعه

حالی که قطع عضو و پیوند آن به دیگری به هیچ عنوان مثله 

 .شود میمحسوب ن

که این عمل به چه هدف و نیتی بنابراین باید بررسی نمود 

پذیرد. اگر با هدف خیر باشد، این عمل تمثیل حرام  صورت می

حرام، مبنی بر تشفی، انتقام  ، چراکه تمثیلگردد محسوب نمی

جا که برداشت عضو یا و در پیوند اعضا از آن باشد میو اذیت 

اعضایی از بدن فرد با رضایت وی یا اولیای او و حفظ احترام و 
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عضو و به قصد عقالیی در پیوند و درمان  ت اعطاکنندهکرام

پذیرد و در آن هیچ گونه قصد اهانت و انتقام وجود  صورت می

بنابراین عنوان مثله بر برداشت عضو پیوندی صدق  .ندارد

یابد و این عمل در حال حاضر  کند و این عنوان تحقق نمی نمی

ث از حس در جامعه به عنوان عملی پسندیده و نیکو و منبع

دوستی و گذشت و ایثار مرده مسلمان و اولیای او و عملی  نوع

 .شود میخداپسندانه تلقی 

عدم منافات برداشت اعضا با فوریت در تجهیز . 1-2-0

چند  تأخیراول، فوریت در تجهیز میت و دفن او با : میت

که  تأخیرساعته برای برداشت عضو هیچ منافاتی ندارد و این 

انجامد، عرفاً موجب امتثال  ساعت به طول می 0تا  9حداکثر 

که جسد تا  ؛ دوم، فوریت در حد مذکورنکردن فوریت نیست

پایان روز یا تا پایان شب دفن شود، استحباب دارد و به اجماع 

در تدفین تا فردای آن شب و یا تا روز بعد،  تأخیرفقهای شیعه 

 ر این امر با اغراض عقالیی مانندبه ویژه اگ ،حرام نیست؛

من دیگر و عمل به وصیت میت در ؤمصلحت درمان بیماری م

جای که اگر میت به دفن در ، چنانبرداشت عضو همراه باشد

جا یک روز به درازا کشد، دوری وصیت کند و رسیدن به آن

در تدفین تا این مدت،  تأخیرعمل به این وصیت منعی ندارد و 

سوم، در بسیاری از  ؛وصی وی واجب استجایز و بلکه بر 

گیرد که این اندازه از  موارد، برداشت عضو زمان اندکی می

آید، مثل عمل برداشت قرنیه که  به شمار نمی تأخیرزمان اصالً 

چهارم، تجهیز و دفن  ؛پذیرد در یک دقیقه یا کتر صورت می

شدن الیف شرعی است که باید پس از سردمیت از آن دسته تک

یژه حالی که عمل برداشت عضو به و میت انجام شود، دربدن 

ن بدن میت انجام پذیرد. شداعضای باطنی باید پیش از سرد

هنگام برداشت عضو، احکام تجهیز و تدفین میت،  بنابراین

 (.1کند ) تکلیفی را متوجه دیگران نمی

داللت این : عدم هتک حرمت و تذلیل مؤمن .1-2-5

شخص مؤمن تمام است. در کبری روایات بر احترام و عزت 

ی آن ممکن است اشکال ولی در صغر ،اشکالی وجود ندارد

اندک در دفن میت و قطع عضو از بدن  تأخیرکه گردد به این

مسلمان به غرض عقالیی و با رضایت او مصداق هتک احترام و 

کردن او نیست به ویژه اگر هدف از قطع عضو نجات جان  ذلیل

فتاری باشد. شاهد بر این مطلب نگاه دیگری از هالکت و گر

تنها حیثیت و عزت او  عرف و عقال است به چنین فردی که نه

بلکه بیش از گذشته به او احترام  ،داند را مورد هتک نمی

های فداکار برای او عزت  انسان گذارند و چه بسا در مرتبه می

به بلکه نسبت  ،تنها درباره افراد زنده قائل باشند. این مطلب نه

ها پس از مرگ  کنند که اعضای بدن آن افرادی که وصیت می

 (.10کند ) در خدمت جامعه و مردم قرار گیرد نیز صدق می

: ید اهدای عضوؤقواعد فقهی حکومت و تزاحم م .1-2-6

گفت در باب برداشت عضو از  توان میبر قاعده حکومت  بنا

وین اولیه مبتالی به مرگ مغزی ادله عناوین ثانویه بر ادله عنا

اینکه یکی از دو دلیل، ناظر به  حکومت دارند. حکومت، یعنی

حال دلیل دیگر بوده و مضمون آن را شرح و تفسیر کند، خواه 

ع دلیل دیگر باشد یا بر محمول نظارت دلیل حاکم، بر موضو

و خواه حکومت به نحو توسعه باشد و دلیل حاکم، فرد یا  آن

بیفزاید و یا حکومت به نحو  افرادی را بر موضوع دلیل محکوم

تضییق باشد و دلیل حاکم، فرد یا افرادی را از دایره آن بیرون 

کند و خواه دلیل حاکم، به داللت مطابقی باشد یا داللت 

التزامی و خواه دلیل حاکم، متقدم بر دلیل محکوم باشد یا 

ردازد دلیل پ به دلیلی که به شرح و تفسیر می(. 15متأخر )

گویند. از طرف  شده دلیل محکوم میدلیل تفسیرحاکم و به 

که در  شود میدیگر احکام اولیه یا ثابت به احکامی گفته 

گرفتن عناوین ثانویه و شرایطی شرایط عادی و بدون در نظر

همچون اضطرار، عسر و حرج، ضرر، تقیه و... از طریق کتاب و 

 انند حکم اولیهاند م سنت بر طبیعت افعال مکلفین وضع شده

یا متغیر احکامی و در مقابل، احکام ثانویه  وجوب نماز و روزه

گرفتن عناوین ثانویه و شرایط استثنایی برای هستند با در نظر

گرفتن در حالتی که وضو به  اند، مانند تیمم مکلفین وضع شده

پذیر نیست و جواز خوردن گوشت مردار در  جهت ضرر امکان

عده الضرر، قاعده شدن. پس قا حال ضرورت و ترس از تلف

الحرج و حدیث رفع و... بر ادله عناوین اولیه حکومت دارند. 

 همین مطلب درباره سایر اعمال و عبادات نیز جاری است.
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در بحث برداشت عضو به فرض که مطابق روایات و ادله 

مخالفین نظیر حرمت مثله و اضرار به نفس و... برداشت عضو 

ای مثل اضطرار و ضرورت  ویهحرام باشد، لکن ادله عناوین ثان

حفظ جان مسلمان دیگر، به آن ادله اولیه حکومت خواهند 

اولیه را مضیق  موضوع ادله داشت. به این معنا که دایره

که  شود میکند و در واقع حکم حرمت فقط شامل مواردی  می

 محل اضطرار و ضرورت نباشد.

ث . از بحباشد میدلیل دیگر جواز برداشت، قاعده تزاحم 

چنین  توان میتزاحم، باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد 

استفاده کرد که حفظ حرمت مؤمن تا زمانی واجب است که با 

 تر از خود )حفظ جان مؤمن زنده( تزاحم پیدا نکند. امر مهم

ت گفته شده است: آن دسته یدرباره حکم قطع عضو از بدن م

بر میت مسلمان، ت یجاد جنایات از ایکه در باب د یاتیاز روا

حال  کرده و احترام مرده مسلمان را همانند احترام در ینه

راد یت، ایدلیل حرمت قطع عضو م کهچنان ،استات شمرده یح

لکن باید متذکر  ،باشد میت یجسد م جراحت، زخم و شکاف بر

چ یست که به هین یفیتکل و ین حرمت، حرمت ذاتیشد که ا

و قابل  ین حرمت عارضیبلکه ا ،ن حکم رفع نگرددیعنوان ا

قطع  یت تنافیچراکه وجه حرمت قطع عضو م ،باشد میرفع 

ت یلذا چنانکه اذن و رضا ،باشد میت یت احترام میعضو با رعا

قطع  گرید ،ت( موجود باشدیق وصیصاحب عضو )مثالً از طر

گردد و حکم حرمت  یت نمیعضو موجب هتک حرمت م

اند:  فرموده یخوئ ...ا تین زمینه آیو در هم شود میبرداشته 

ت هُوَهتکه وَعَدَمِ یحَرَّمَهُ قَطَعَ عُضوِ مِن أَعضّاءِ الم یالوَجهُ ف»

ن معنا یبد ،(11) «صائه بِنَفسِهِ بذلک...یاحترامه وَالَ هتک مَعَ ا

عدم  ت ویت، هتک میم یاعضا از یکه وجه حرمت قطع عضو

ه ت نسبت بیت شخص میو با وص باشد میت( احترام او ی)رعا

 رد. یپذ یصورت نم یقطع عضو، هتک

دالیل قائالن به مشروعیت تبدیل و تغییر اعدام از  .1-3

یکی از نهادهای کیفری اسالم، : شیوه سنتی به مرگ مغزی

قصاص است. از دیرباز و در طول تاریخ بشری همراه و همسوی 

شدن روابط  گیری و گسترش نظامات مدنی و پیچیده با شکل

شناختی و  شناختی، جامعه های هستی ضرورتاجتماعی یکی از 

شناختی جهت مدیریت جامعه، چگونگی و چرایی تنبیه و  روان

. بوده است. در میان فقها مجازات اعم از تعزیر، حد، قصاص و..

های مجازات اعدام با  دانان اسالمی این نکته که روشو حقوق

بودن مماثلت تام در قصاص  توجه به اصولی چون عدم شرط

(، اطالق و منظور 28) (، عدم موضوعیت شیوه قصاص13-14)

(. شرط بودن 21-20) بودن ازهاق صرف در قصاص نفس

 آزارترین شیوه در اجرای قصاص ترین و کم رنج گیری و کم سهل

 باره در قرآن این (، نهی از اسراف در قتل که خداوند در25)

تِلَ مَظْلُوماً ... وَ مَنْ قُ»فرمایند:  کریم می 99سوره اسراء آیه 

 ؛الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً یسْرِفْ فِیهِ سُلْطاناً فَال یفَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِ

آن  تأثیرهای زمانی و مکانی، مصلحت عقلی و دینی و  ضرورت

در امور، تحوالت و اوضاع و احوال ناشی از احتیاجات واقعی 

تبدیل  (، قابل تغییر و21) «جامعه، ایجاد منفعت جدید

از جمله  ،باشد شده می شده و نهادینه هستند، امری پذیرفته

این تبدیالت و تغییرات مصوب، اعدام به روش اهدای عضو 

ات باشد. از منظر مقررات موضوعه، قانون مجاز محکوم می

کردن وسیله اجرای نظریه منحصر 1932اسالمی مصوب 

تقد است نکرده است و قانونگذار مع تأییدقصاص در شمشیر را 

بودن  بودن و در دسترس که ذکر شمشیر در روایات از باب رایج

آسان و سریع این ابزار بوده و از جمله شرایط استیفا قصاص را 

ای  ورود درد و تعزیر کمتر به جانی با استفاده از هر وسیله

قانون مذکور در باب  091لذا در ماده  ،جایز دانسته است

است: قصاص نفس فقط به اجرای قصاص نفس بیان داشته 

رساند، جایز  ی متعارف که کمترین آزار را به قاتل میها هشیو

کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و  است و مثله

است. همچنین در ماده « تعزیرات»تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

همان قانون، در باب اجرای قصاص عضو آمده است: ابزار  093

و باید تیز، غیرآلوده و مناسب با قطع و جرح در قصاص عض

اجرای قصاص باشد و ایذای مرتکب، بیش از مقدار جنایت او 

(. از سوی دیگر 24ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است )

و  1932قانون مجازات اسالمی مصوب  211در اجرای ماده 

بر اساس  1932قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  503ماده 

اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو،  نامه نحوه آیین»
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قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، 

« های معین اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل

از سوی  1931خرداد  24مورخ  3888/24119/1888شماره 

ه برای محاکم و قضایییس محترم قوه یرئیسی، ر ا...  آیت

 04و  02، 08ام دادگستری طبق مواد واحدهای اجرای احک

آئین نامه این تبدیل و تغییر شیوه اعدام به صراحت بیان شده 

 (. 21است )

دالیل مخالفان تغییر و تبدیل اعدام از شیوه سنتی . 1-0

اجتماعی در قبال این تبدیل از های  واکنش: به مرگ مغزی

 سو و وجود موانع فقهی و حقوقی در قبال اعدام به روشیک

اهدای عضو باعث توقف و کنارگذاردن این تبدیل شد. 

های اجتماعی اعم از جامعه مردمی یا جامعه پزشکی و  واکنش

بعضاً جامعه حقوقدانان نسبت به این تبدیل منفی بوده و با 

دیده تردید در مشروعیت و مقبولیت این تبدیل از نظرگاه 

 اند. حقوق بشر و حقوق شهروندی نگریسته

شدن این  موانع فقهی و حقوقی نیز امکان اجراییسو از دیگر

به  توان میاز جمله این موانع  ،اند برده سؤالتبدیل را زیر 

(، ضرورت 13-20) ضرورت مماثلت میان جرم و کیفر

(، اصل عدم 23هوشیاری محکوم در هنگام اجرای حکم )

(، وجوب تجهیز و 98) حاکمیت قانونی مجرم بر حیات خود

 (، حرمت تذلیل و خواری مسلمان91) تدفین فوری میت

تعبیر قرآن در سوره نساء (، 92-99) کردن (، حرمت مثله91)

عدم حق مالکیت به حرمت تغییر در خلقت خداوند،  113آیه 

و اختیار محکوم در قبال اعضای بدن خود که منجر به عدم 

امکان تعلق وصیت یا رضایت میت به برداشت عضو از جسد 

عتبار رضایت اولیای دم قاتل در برداشت عدم ا(، 9-1) وی

ع قانونی از باب اخالق (، موان90-91 ،1) اعضا پس از اعدام

مور أهیچ پزشکی مایل نیست تا در نقش مکه پزشکی، چرا

به  باشد میاعدام ظاهر شود و هیچ بیمارستانی هم مایل ن

 عنوان محل اعدام شناخته شود اشاره کرد.

نده مقاله با پیش روگذاردن نویس: دیدگاه برگزیده .1-5

، ناظر به «ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام»پیشنهاد و فرضیه 

 شیوه اهدای اعضای زندانیان محکوم به ازهاق نفس، همه

کند. در مشروعیت  طرف میشبهات موجود در این زمینه را بر

استفاده از ایجاد مرگ مغزی در جانی، با ـ ای  چنین شیوه

های کم درد ایجاد چنین حالتی  دارو یا روشاستفاده از تزریق 

 ارائهتوضیحات زیر  ـ )مرگ مغزی( به عنوان اعدام مجرم

 گردد: می

اهدای اعضای افراد دچار مرگ مغزی مشروع شناخته شده ـ 

 (.91-94) است

قصاص باید حداقل میزان درد )که گفته شده باید کیفر از  ـ

یعی اً مقتضای طبجهت مقدار درد و عذابی که معموالً و عرف

، 91) گون باشد( را دارا باشدجنایت است، با اصل جنایت، هم

92 ،91.) 

گو باشد شیاری پاسخبه شبهه قصاص در حالت عدم هو ـ

(23.) 

های مختلف و متفاوت فردی و اجتماعی، حقوقی و  از قابلیت ـ

به موارد  توان میشناختی و عملیاتی این طرح  فقهی، معرفت

 ذیل اشاره کرد:

در این روش مجرم محکوم به مرگ مغزی شده )با فرض  ـ

( و پس از اجرای حکم قصاص )به شکل مرگ مغزی( تأیید

 شود میمانند یک فرد عادی نسبت به اهدای اعضای او برخورد 

در این روش زمینه بروز عفو  )رضایت محکوم و همچنین اولیا(.

ت اولیای . از یکسو با رضایشود میو تنبیه مجرم با هم فراهم 

عی ازهاق نفس که نو شود میدم مجرم به مرگ مغزی محکوم 

 .شود میسو مجرم تنبیه نسبی است و از دیگر

بودن برداشت عضو نسبت به اصل  با این فرض شبهه زیاده ـ

مماثلت و غرض از قصاص و ضرورت یا عدم ضرورت و رضایت 

زیرا مجرم پس از اجرای حکم  ،شود جانی هم پاسخ داده می

رگ مغزی( مانند یک فرد عادی است که برداشت اعضای او )م

امری است با شرایط معمولی که انجام یا عدم آن متوقف بر 

 .باشد میشده  رضایت جانی و اولیای مجرم تنبیه

از جمله  ،های این نظر و لوازم و نتایج آن دیگر از قابلیت ـ

شدن  اعضای فرد محکوم به ایجاد مرگ مغزی پاک یاهدا

آثار وضعی گناه از روح مجرم و رسیدن به آرامش و  نسبی

همچنین جبران خطای انجام شده و تا حدودی حفظ آبروی 

: با اِعمال این شیوه، مجرم، باشد میخانواده و بازماندگان خود 
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دهنده ناشی از ات مثبت و جالتأثیرتنبیه شده و مشمول 

 شناختی های معرفت فرهنگ کفاره شده و حتی از نظر نگرش

هم منعی برای اهدای اعضای چنین فردی وجود نخواهد 

که فرد ، چراداشت یا الاقل مضرات کمتری را به همراه دارد

معدوم تا قبل از اجرای مجازات و قصاص مجرم است و بعد از 

اجرای مجازات خود به خود پاک و مانند افراد عادی جامعه 

 .باشد می

شگاهی و پزشکان علوم آزمای ممکن است بسیاری از محققان ـ

 هاست سو و دالالن و تاجران سالمت از سوی دیگر که سالاز یک

با توجه به گسترش بازار  ،در پی درمان مرگ مغزی هستند

و داروهایی را  ها همصرف با تالش مضاعف سعی کنند که را

( به جامعه Brin Death) برای خروج از حالت مرگ مغزی

ه دارویی کامل و مورد یعنی چ ،دهند. در هر دو صورت ارائه

های مربوطه ساخته شود و امکان خروج از حالت  سازمان تأیید

مرگ مغزی فراهم شود و چه در حد ادعا و جهت کسب منافع 

بایستی هم در پژوهش و هم در قانونگذاری مد  ،و درآمد باشد

که در صورت ساخت چنین  شود میباشند. اجماالً بیان  نظر

ی که باعث خروج از مرگ مغزی دارو یا ایجاد چنین روش

د به عنوان توان میباز هم مرگ مغزی  شود میهمراه با عوارض 

زیرا در این صورت فصل نوینی در  ،یکی از انواع اعدام باشد

مجازات ایجاد خواهد شد. در موارد زیادی شاهد هستیم که 

، 195فرد به دلیل کثرت جرم و جنایت خود به استناد مواد 

اگر شخص  1932ون مجازات اسالمی مصوب قان 911و  238

ها قصاص نفس  متعدد گردد که مجازات همه آن جرائممرتکب 

به تعداد دفعات ارتکاب جرم در حق اولیای دم مقتولین  ،باشد

. در شود میمحکوم به چندین بار اعدام و قصاص نفس محکوم 

صورت ابداع چنین روش یا ساخت چنین دارویی باز هم این 

کند که در آن صورت  نگاهی دور اندیشانه بیان میپژوهش با 

ها و  د یکی از ناممکنتوان میاعدام به روش ایجاد مرگ مغزی 

احکام الینحل جزایی را جامعه عمل بپوشد و شخصی را که 

تنبیه کرده و دفعه آخر  ،چندین بار محکوم به اعدام است

بودن به روش دیگر از  اجرای حکم در صورت نیاز و ضروری

 های اعدام انجام شود. وشر

 های با توجه به پیشرفت: امکان وقوعی ایجاد مرگ مغزی .2

های آزمایشگاهی  مدل ارائهشده در علوم مغز و اعصاب و  حاصل

ی مغزی در پزشکی معکوس به جهت درمان ها هایجاد سکت

عنوان کرد که امکان وقوعی ایجاد  توان میی مغزی ها هسکت

 .باشد میمرگ مغزی فراهم 

( و برون In Vivoبه طور کلی از دو مدل تجربی درون بدنی )

( در مطالعات In Vitroتنی یا در شرایط آزمایشگاهی )

. مدل تجربی ایسکمی مغزی شود میایسکمی مغزی استفاده 

 (Focal) ( و موضعیGlobalبه دو جزء ایسکمی فراگیر )

رد ها به تفکیک مو ترین آن که در ادامه مهم شوند میتقسیم 

 (.93گیرد ) بررسی قرار می

های  مدل: های آسیب مغزی درون بدنی انواع مدل. 2-1

ها و  در روش توان میایجاد آسیب مغزی درون بدنی را 

روش ایجاد ایسکمی کامل مغزی یا های زیر قرار داد:  تکنیک

 Four) مدل انسداد چهار رگایسکمی فراگیر که به دو 

Vessel Occlusion) اد دو رگو مدل انسد (Two Vessel 

Occlusion .روش ایجاد ایسکمی مغزی فوکال یا ( اشاره کرد

های ایسکمی چند کانونی مغز )انسداد  مدلموضعی که به 

شریان میانی مغزی با استفاده از آمبولی و یا لخته خون و 

شیمیایی( و شریان میان مغزی از طریق روش فتوانسداد 

)انسداد شریان میانی مغزی های ایسکمی تک کانونی مغز  مدل

از طریق بازکردن جمجمه یا با استفاده از کرانیوتومی، انسداد 

شریان میانی مغزی با روش فیالمنت، انسداد شریان میانی مغز 

 ( اشاره کرد.08) با استفاده از اندوتلین(

 آزمایشگاهی:های آسیب مغزی در شرایط  . انواع مدل2-2

 توان میهای آزمایشگاهی  مدلهای آسیب مکانیکی را در  مدل

ی ها ههایی که وزن های زیر قرار داد: مدل ها و تکنیک در روش

مشخص با یک ارتفاع خاص، تعیین محل ضربه )خط وسط یا 

 گردند کنار(، زمان، سرعت و عمق ضربه روی سر حیوان رها می

(Weight Dropped Down a Tube)، های آسیب مغزی روش 

کننده از  های استفاده مدل ،(Pendulum) با استفاده از پاندول

یی ها هکننده از وزن های استفاده مدل ،(Hammer) چکش پتک

 ،(Spring Model Weigh) شوند میکه روی فنر سوار 
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 های تکنیک ،(Blasting Caps) ای مغزی تکنیک انفجاری ضربه

 ،(Iron Paddle) ی آهن چرخندهها هآسیب مغزی توسط میل

استفاده از  ،(Rotary Striker) زننده ههای ضرب روش چرخ

 کند شده عمل می ی فشردهها بههایی که توسط پرتا تفنگ

(Compressed air Gun)، دهنده ی شتابها هاستفاده از دستگا 

استفاده از  ،(Head Accelerating Devices) سر حیوان

های مغزی  کننده به سر برای بررسی آسیبهای نفوذ دارت

ی ها بهکننده از فشردگی و ضر استفادههای  مدل، نفوذی

 (.02-01) (Fluid Percussion Model) مکانیکی توسط مایع

 

 گیری نتیجه

بر اساس آنچه که تاکنون در مورد تغییر و تبدیل شیوه سلب 

 ای حیات از زندانیان محکوم به اعدام از شکل سنتی آن به شیوه

 بیان زا اعم گذشت، مغزی( مرگ )ایجاد تر رنج کم و نوین

 قانونی، مصوب مواد حقوقی، و فقهی قواعد از برخی اجمالی

 صدق عدم یا صدق پیرامون عرف و پزشکی حکم اجمالی بیان

 ایجاد علمی اثبات به توجه با و مغزی مرگ بر نفس ازهاق

 آیات در شده انجام های بررسی و واقع، عالم در مغزی مرگ

 مباحث در اندانحقوق و فقها دیدگاه تفاوت و روایات و قرآن

 همچون اختالفی دالیل به جانی پیکر از عضو برداشت کلی

 و قبل خود بدن جوارح و اعضا بر انسان اختیار و سلطه حدود

 خواری و تذلیل حرمت کردن، مثله حرمت مرگ، از بعد

 عضو برداشت به میت اذن یا وصیت تعلق امکان عدم مسلمان،

 مقتول، و جانی دم یاولیا جانی، رضایت جایگاه وی، جسد از

 اهدا و برداشت گونه این باب در اخالقی و قانونی موانع وجود

 شرعی و عقلی موانع ترین شاخص و ترین مهم عنوان به و...

 موافق و مخالف دیدگاه دو با ای شیوه چنین مشروعیت جهت

 داللت نظر از را الذکر فوق دالیل که گروهی است. شده مطرح

 ،جانی وصیت یا رضایت با ولو ،دانند می اطالق دارای حرمت بر

 فوق عناوین تحقق به قائل بعد، برای چه و قبل برای چه

 یا رضایت با عضو اهدای و برداشت که دیگر گروه شوند؛ می

 جواز به معتقد داللت، نظر از شمارند می جایز را جانی وصیت

 هستند. امری چنین

 عضو برداشت موضوع اصل حاضر حال در که نکته این به اشاره

 شده حقوق و پزشکی امری پذیرفتهـ  و پیوند آن به لحاظ فقهی

 نحوه نامه آیین 04 ماده صریح نص دیگر سوی از و باشد می

 اهدای بر مبنی 1931 مصوب اعدام به محکومین حیات سلب

 و پزشکی منع عدم صورت در اعدام به محکومین عضو

 یفضا در مغزی مرگ ایجاد امکان اثبات همچنین

 کردن محکوم که گرفت نتیجه چنین توان می آزمایشگاهی

 از مغزی مرگ به قصاصی و حدی اعدام انواع مستحق افراد

 توقع مورد کارکردهای و آثار و نفس ازهاق و مرگ صدق جهت

 .باشد می بالمانع اعدام از نوع این پیشنهادی مورد در اعدام از

 موارد به جهتو با ای شیوه چنین انتخاب است ذکر به الزم

 اجرای نحوه نامه آیین 04 )ماده قانونی مصوب مواد و الذکر فوق

 انجام اعدامی فرد کامل رضایت با باید حیات( سلب احکام

 در مغزی مرگ ایجاد از استفاده که شود می پیشنهاد لذا گیرد،

 ایجاد درد کم های روش یا دارو تزریق از استفاده با جانی،

 مورد اعدام، انواع از نوعی عنوان به مغزی( )مرگ حالتی چنین

 گیرد. قرار قضایی و حقوقی مجامع تصویب و تأیید

 ،احتمالی بندهای و زد و مفاسد برخی عروض امکان به توجه با

 عضو، گیرنده عنوان به خاصی گروه تعیین و انتخاب جمله از

 از برخی و اعضا دالالن میان ای شیوه چنین سازی تجاری یا

 حکمی چنین به المللی بین های واکنش یا و ضاییق فاسد کادر

 و صحیح های دستورالعمل و مفاد امکانات، لوازم، است ضروری

 نظام بدنه در هم اعدام از نوع این بر نظارتی و اجرایی جامع

 و نظارت هدف با سالمت و پزشکی نظام بدنه در هم و قضایی

 رگونهه کردن ممنوع و پیوند و اهدا های فعالیت بر کنترل

 شود. تعبیه سودجویانه و اخالقی غیر اعمال

 

 نویسندگان مشارکت

 .مقاله تألیف و نگارش: پور عوض سیدحامد

 ،اله براتی: راهنمایی الدین حسینی و فرج سیدحسام ،رحیم سیاح

 کار. اجرای بر نظارت و مشاوره

 تیمسئول و نموده تأیید و مطالعه را یینها نسخه سندگانینو

 ند.ا رفتهیپذ را پژوهش قبال در ییپاسخگو
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 قدردانی و تشکر

 .است نشده ابراز

 

 منافع تضاد

 ،قیتحق با رابطه در را یاحتمال منافع تضاد گونه چیه سندگانینو

 .اند نکرده اعالم مقاله نیا انتشار و فیتأل

 

 مالی تأمین

 برای مالی حمایت گونه هیچ که نمایند می اظهار نویسندگان

 .اند نکرده دریافت مقاله این شارانت و تألیف تحقیق،

 

 اخالقی مالحظات

 شامل ای کتابخانه مطالعه اخالقی یها بهجن حاضر پژوهش در

 است. شده رعایت امانتداری و صداقت متون، اصالت
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