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Abstract  Article Info 

Introduction: The ultimate goal of medical science is to ensure the health and 

continuity of human life, but during the work process, sometimes the instrumental use 

of organs and joints and distortion of the natural structure of human beings, human 

dignity is violated, which is considered an atom of insult. This issue has been 

compiled with the aim of investigating the phenomenon of insult in the field of 

medical science from the perspective of Islamic teachings. 

Methods: The present study was conducted by descriptive-analytical method and the 

required information was collected using valid and first-hand documents. The content 

was analyzed by classifying and analyzing the information. 

Results: The instrumental use of the practice of simulation and the transformation of 

human beings from the science of simulation into a commodity violates human 

dignity and personality. Abortion at any stage of human creation violates the 

requirements of human dignity (right to life and health). According to narrative and 

rational arguments, none of the types of murder is permissible and the dismantling of 

human life is against human nature and dignity. According to new medical 

knowledge, brain death is the real death and the use of patients' bodies is compatible 

with human dignity. 

Conclusion: Distortion in the natural process and distorting the inherent dignity and 

its accessories in human beings as a divine gift and their instrumental use causes the 

human status to be degraded to the animal stage, which are considered as an example 

of insult. In the field of medical (simulation, abortion, murder and brain death), any 

action that is considered as the use of human tools is a violation of human dignity and 

its accessories (right to life and health) and has caused human dignity, which is an 

example of the atom of  insult. 
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 دهکیچ

 است اما در خالل روند کار، گاهی اوقات استفاده ابزارگونه از اعضا و جوارح وتامین سالمت و تدام حیات بشری  یعلم پزشک هدف نهایی :مقدمه

در راستای تبیین این موضوع  ها، کرامت انسانی مخدوش شده که مصداق اتم اهانت تلقی می شود .پژوهش حاضر انسان یعیدر ساختار طب یفتحر

 ی تدوین یافته است.اسالم یموزه هااز نگاه آ یاهانت در حوزه پزشک یدهپد یواکاوبا هدف تبیین و  ،

با  یده وگرد یبا استفاده از اسناد و مدارک معتبر گردآور یازمورد ن اطالعات و یرفتهانجام پذ تحلیلی – یفیروش توصپژوهش حاضر با  ها: روش

 اقدام شده است. مطالب  یلو تحل یهاطالعات نسبت به تجز یلو تحل یطبقه بند

 .و تبدیل شدن انسان های حاصل از علم شبیه سازی به کاال، ناقض کرامت و شخصیت انسانی است یساز یهعمل شباستفاده ابزاری از  :ها یافته

 سقط جنین در هر مرتبه از مراتب آفرینش انسان ناقض لوازم کرامت انسان)حق حیات و سالمتی( است. بر اساس ادله نقلی و عقلی هیچ کدام از

  مرگی، همان مرگ مغزبر اساس دانش جدید پزشکی، .مخالف فطرت و کرامت انسانی است یانسان یاتحی جایز نیست و برچیدن انواع قتل ترحم

 است و استفاده از جسم بیماران با کرامت و شأنیت انسانی سازگاری دارد.  یواقع

باعث و استفاده ابزارگونه از آنها  یعنوان موهبت الهانسان به  ی و لوازم آن درمخدوش کردن کرامت ذاتتحریف در روند طبیعی و  :یریگ جهینت

روند. در حوزه پزشکی)شبیه سازی،سقط جنین، قتل ترحمی و شود که مصداقی از اهانت به شمار مییوانی میبه مرحله ح یتنزل و سقوط مقام انسان

بوده و باعث هتک  (یو سالمت یات)حق حی و لوازم آنکرامت انسانناقض مرگ مغزی( هر گونه عملی که استفاده ابزار گونه از انسان تلقی شود،

 شده که مصداق اتم اهانت به شمار می رود. انسان حرمت

 اسالمی یهاآموزه،  توهین، حوزه پزشکیاهانت، ،واکاوی،تیین :واژگان کلیدی
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 مقدمه
کرامت و منزلت واالی انسانی از مباحث مهم و اساسی 

ویژه قرآن و است که تبیین و تفسیر آن از نظر منابع دینی، به
یافتن به راهکارهای تحقق آن در زندگی  روایات و سپس، دست

مدرن و  یایدر دنشود.  بشر، امری ضروری و مهم تلقی می
فکری و  یتداشتن امن، بشر یازن ینتر یاساس، امروزی یچیدهپ

و  ییگرا حق وو معنوی در پرتو عدالت  یروح و آسایش اعتقادی
آفت  بایاز نین ا. است انسانیهای  یم ارزشتحک یرحرکت در مس

 و آسیب بزرگی به نام اهانت مواجه است. 
آور اعم از دروغ یا راست، به  دادن هر امر وهن نسبتاهانت، 

که از است  ای یا انجام هر فعل یا ترک فعلی هر وسیله و طریقه
تحقیر کرامت و موجب کسر شأن، تخفیف و ، نظر عرف و عادت

و 2و 1دد.} گر  می ایذاء و مذمت آنهاو موجب  ها ارزش انسان
، بهتانو دشنام، بددهنی،  سبّ، استهزاء{و مصادیقی از قبیل: 3
، افک، غیبت، قتل، هتک ستر، تکذیب، قذفیی، افتراء، جو یبع

اهانت  یدر تعریف اصطالحشود.  ، و..... را شامل میو شتم ضرب
تحقیر و مسخره کردن و  ۀیا کردارى که جنب  آمده است:هر گفتار

می تجاوز به حریم انسان داشته باشد، اهانت محسوب 
واژه شامل   یندامنه اهانت،ا یبا توجه به گستردگ {2و1شود}

که  شود یم یاخالق یلهو انتساب رذ یفهر گونه وصف و توص
« هون» ی یشهاهانت از رکه مخاطب آن را ناپسند بشمارد چرا 

 یشأن و منزلت انسان آوردن ینئپا یف،تضع یر،تحق یبه معنا
است  هاست و هرگونه رفتاری اعم از قول، فعل، کتابت و اشار

ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد عادی  که به گونه
 {3.}شود یجامعه گردد،مصداق اهانت شمرده م

ی به فحص و بررس یازکه نی،از مباحث مهم امروز یکی
است که هدف  یلم پزشکع یندر مسائل نو ،تحقیق داردعمیق 

از  یعده ا.است یبشر یاتسالمت و تدام ح ینآن تام یینها
از  یباورند که برخ ینبر ا ینیفقها و متخصصان حوزه د

 ین،قتلانسان،سقط جن سازی یهاز جمله شب یموضوعات پزشک
نقض کرامت و شأن انسان و  یلو..  به دل یو مرگ مغز یترحم

  یتنزل ارزش ذات ی،موجباز اعضا و جوارح انسان یاستفاده ابزار
از اهانت به انسان  اقیو هتک حرمت انسان شده و آن را مصد

 یاز ژن ها ه برداریگروه نسخ ینکنند. از منظر ا یم یتلق
سقط  شود، یمنجر م یکسان های انسان یدکه به تول یانسان

و  یاتموجب سقوط حق ح یو مرگ مغز یترحم ین،قتلجن
 یو ناقض کرامت انسان یاخالق یرغ ید که عملنشو یآن ملوازم 

معتقدند که استفاده از اعضا و  یرود.بر عکس عده ا یبه شمار م
درمان و  ضرورت های شدید که برای  یبرا یجوراح انسان

بلکه ضروت دارد  یستن یز،نه تنها جا سودمند باشد  جوامع بشری
این پژوهش  کرده اند. از آنها را منع یزاریاما استفاده موسع و ا
حج، ..... «) اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّکْرِم یُهِنِمَن »براساس آیه شریفه 

، با معیار قرار دادن کرامت انسانی و لوازم آن به عنوان (18

، و سنجش انحراف از معیار « مطلوبیت»چارچوبی عام، برای 
کی، در حوزه اخالق پزش ضمن پاسخ گویی به سؤاالتی از قبیل :

ها چگونه اهانت تلقی می مخدوش کردن کرامت ذاتی انسان
 یهشب؟ پیش انگاره کرامت انسانی چگونه با موارد چهارگانه شود
 ی در تناقض است؟و مرگ مغز یقتل ترحم ین،سقط جن ی،ساز
 می پردازد. یاهانت در حوزه پزشک یدهپد یواکاو تبیین و به

 تالیفاتی از  قبیل: از جمله تحقیقات مرتبط با این بحث
از داودی و ساالرزایی « یعهش یدگاه فقهانسان از د یسازیهشب»

نفسه به حکم  یفاست که بر اساس یافته های آنها شبیه سازی  
در جهت  ینیجن  یادیبن یاما استفاده از سلولها ندارد یمانع یاول

سالم  یا کار مستلزم جدا کردن قطعه یندرمان حرام است چون ا
است و نسخه بدل نفس محترمه  یگریبه د یونداو و پ  ناز بد
 یقیتطب یبررس»یگران تحت عنوانو د یرقد{ پژوهش 4.}است
« و هلند یرانا یفریبا حقوق ک یعهدر فقه ش یقتل ترحم یمبان

نشان داد که قتل ترحمی در فقه شیعه به شدت مذموم ولی در 
در شود. یقرار گرفته و بدان عمل م یرشمورد پذکشور هلند 

 یکرامت انسان یسازگاریی که به حورسرا یپورمحمدهادتحقیق 
 یساز یهشبی پرداختند به این نتیجه رسیدند که  سازیهبا شب

{ بر اساس تحقیق علوی و 5.}با کرامت او ندارد یرتیانسان مغا
آن در  یرو تأث یبه کرامت انسان یقیتطب یکردروستوده که به 

انسان مسوول حفظ  ی،ماسال نگاه یستی پرداختند،درز یقاتتحق
به نقض  یکه منته یاست و هر گونه رفتار یشخو یکرامت معنو

، به  یکه در نگاه غرب یدر حال یست؛ن یستهکرامت گردد، شا ینا
 یکبه مثابه  یق،مورد تحق انانس یثیتح یستی،اومان یدگاهتبع د

  {جاویدی در پژوهشی6}.یشودم یمحض تلق یولوژیکجاندار ب
و  یسحقوق انگل یراندر حقوق ا ینسقط جن یقیتطب یررسببه 

{ افزون بر موارد گفته 7ی پرداخته است.}فقه یفتاو و  فرانسه
شده،پژوهش هایی در زمینه شبیه سازی سقط جنین،قتل ترحمی 
و مرگ مغزی در داخل و خارج انجام شده است اما هیچ کدام از 

اهانت در حوزه اخالق  یدهپد یواکاو این تحقیقات موضوع
ی را  مورد مداقه قرار ندادند و اسالم یاز نگاه آموزه ها یپزشک

 ین،سقط جن ی،ساز یهموارد چهارگانه شب تناقض یا عدم تناقض
و  یانگاره کرامت انسان یشپی را با  و مرگ مغز یقتل ترحم

لوازم  آن بررسی نکردند و این وجه تمایز پژوهش حاضر با 
 می باشد. تحقیقات گذشته

 روش تحقیق
هدف ،کیفی،بر اساس داده ها یتپژوهش حاضر براساس ماه

 ها داده یبراساس نحوه گردآوری کاربردی،در زمره پژوهش ها
است.  یفیپژوهش؛ ک یکرداز نظر رو جزء تحقیقات توصیفی و

 یوهاطالعات و دادها در پژوهش حاضر به ش یروش جمع آور
ر آن موضوعِ مطالعه، سند و اسنادی یا کتابخانه ای است که د
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اطالعات به  یباشد. ابزار گرد آور یمورد( م 100متن مکتوب)
پژوهش در مرحله  ینجامعه ا.باشد  یم یبردار یشصورت ف

 یکیو الکترون یمدارک چاپ و منابع و اسناد100شامل  یفی،ک
پژوهش مانند  موضوع یرامون( پیو خارج یموجود )اعم از داخل

وش نمونه ر.استکتب و مقاالت فقهی،حقوقی،قرآنی و روایی 
  موضوع ان منابع مرتبط بایصورت است که  از م ینبد یریگ

 بود،  به روش  یپژوهشگر  قابل  دسترسبرای پژوهش که  

در استفاده شده است.  یا یرههدفمند از نوع زنج یریگ نمونه
اد و مدارک تر اسن یقمنظور  انتخاب دق روش، پژوهشگر به ینا

بهره مند شده  محقیقنظرات  ازمناسب با موضوع پژوهش خود، 

 .است

 یافته ها
مشاهده می شود،چهار متغیر)شبیه  1همان طور که در جدول

سازی،سقط جنین،قتل ترحمی و مرگ مغزی( در حوزه پزشکی 
همنچنین پیش انگاره کرامت انسانی و لوازم آن و نسبت به 

مورد بررسی قرار « اهانت»میزان سنجش آنها نسبت به مقوله 
گرفتند که نتایج آن ها به شرح ذیل آورده شده است.

 یافته های تحقیق. 1جدول 

 نتایج متغیر

 شبیه سازی
حاصل از علم  یشدن انسان ها یلاز آن و تبد یاست اما استفاده ابزار یو ضرور یکون یانسان امر یساز یهنفس عمل شب یدر مسائل پزشک

 می باشد یانسان یتبه کاال، ناقض کرامت و شخص یساز یهشب

 .رود)حق حیات و سالمتی( و مصداقی از اهانت به انسان به شمار می سقط جنین در هر مرتبه از مراتب آفرینش آن ناقض لوازم کرامت انسان ینسقط جن

 نمی باشد یزجا یکدام از انواع قتل ترحم یچهو  است یمخالف فطرت و کرامت انسان یانسان یاتح یدنبرچ قتل ترحمی

 .یستن یکرامت انسانبالمانع بوده و این امر متناقض  (  یواقع  مرگ ی)مرگ مغزبیماران استفاده از جسم  ی،پزشک یدبر اساس دانش جد مرگ مغزی

 بحث و تحلیل
سازی پژوهش پدیده  اهانت را در چهار حوزه: شبیهدر این 

انسان، سقط جنین و قتل ترحمی و مرگ مغزی مورد بحث و 
 تحلیل قرار می دهیم.

 سازی انسانشبیه-1

،تحریف در روند انسان یسازیهشببرخی معتقدند، مسئله 
 های انسانطبیعی تولید مثل انسان به شیوه غیر جنسی و تولید 

خه برداری از ژن های انسانی است که عملی یکسان ازطریق نس
غیر اخالقی و استفاده ابزارگونه از انسان می باشد که باعث تنزل 
و سقوط مقام و کرامت انسانی به مرحله حیوانی و هتک حرمت 

و  8می شود. }اهانت شمرده  یقاز مصادانسان شده و  این امر 
 سازیشبیه { البته، برخی از این گروه ، 13و  12و11و 10 و 9

درمانی )شبیه سازی اعضای معینی از بدن در راستای درمان 
-یهشب{ از منظر این گروه 13و12بیمار( را مجاز دانسته اند }

بندی و تولید انسان هایی با خواص باعث تقسیم انسان یساز
ژنتیکی ویژه و انجام کارهای مشخص )مثال خدمت سربازی و یا 

یل شهروندان درجه دوم می کارکردن در کارخانجات( و تشک
یم از قرآن کر یاتاز آ یاثبات نظر خود به برخ یراشود.آنها ب

دال  یاتآ { ؛14( }119)نساء،استدالل به آیه تغییر خلق قبیل:
(   223و بقره، 189ی)اعراف،جنس یزشآم یقمثل از طر یدبر تول

فرزندان  یعیدال بر تمایز و تفاوت طب یاتآ ؛ { 17  و  16و15}
امانت دانستن جسم انسان  ؛ {18}  (12و حجرات، 22بشر)روم،

{ استناد می کنند. در تحلیل  14} (29از طرف خداوند)نساء،
 مطالب ذکر شده نکات زیر بیان می شود:

اگر منظور از نقض کرامت و شرافت انسان، تحریف در  -1
-یهشبو  انسان یساز یهشبروند طبیعی تولید مثل باشد، باید میان 

حیوان تفاوتی نباشد، در صورتی که این تفاوت عموما وجود  یساز
دارد. از طرفی انواع مختلفی از تولید مثل همانند لقاح برون رحمی 

شود. در صورتی که لقاح برون رحمی ناقض کرامت را شامل می
انسانی به حساب نیامده است. اما اگر منظور از نقض کرامت 

شأن انسان تا حد حیوانات آزمایشگاهی انسان، تنزل منزلت و 
ی ناقض کرامت انسانی ضوابط و اصول اخالق یتعدم رعاباشد، 

  سوره 119به آیه  دلیل مخالفاندر پاسخ به استناد -2است، است. 
توان ادعا کرد فقط روش طبیعی حیات بشری را تضمین نمی، نساء
بهتر است سازی انسانی دخالت در کار خدا نیست و . شبیهکندمی

سازی انسانی را خوب  ، جوانب شبیه حیوانی  سازیپس از شبیه
{  16.}نه اینکه آن را تحریم کرده و از آن بیگانه باشیم، بسنجیم

هیچ کدام از آیات مورد استناد، نص صریحی در زمینه حرمت  -3
 استناد به قاعده فقهی اصاله االباحهرو، با سازی نیستند. از اینشبیه
ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ  کُلُّ شَیْ»اتی چون و روای

-نفس شبیه«  نَهْی  یَرِدَ فِیهِ  حَتَّى  ءٍ مُطْلَقٌ کُلُّ شَیْ»و  } 19} «

{ مگر آنکه آثار سوئی در برداشته  10و20سازی مباح است. }
حرمت آن  باشد که در این صورت، برخی قائل به عدم جواز و

شوند.، هرچند که برخی از فقهاء از جمله آیت اهلل شیخ جواد می
سازی تبریزی و عالمه محمدمهدی شمس الدین حتی نفس شبیه

 ناقضسازی، جواز محدود شبیه-4. {18دانند. }را حرام می
، زیرا کرامت انسانی همان قدرت تفکر و شودنمیکرامت انسانی 

-شبیه جواز محدود{ و  21} ستااعلی کمال درجه  رسیدن به 

  راه  در  موردی، مانعیبه صورت برای فرد خاص و سازی انسانی 
نیست و از این طریق جلوی بازار انتخاب آزادانه نحوه تولید مثل 

خرید و فروش و تجارت انسانی و ابزاری قلمداد کردن انسان 
 فی حد نفسه و سازی انسانشبیهعلمی   جنبه -5 شود. گرفته می
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که نافع برای  های شدیدضرورت و استفاده از آن در موارد نادر
سازی اعضای بدن برای معالجه و شبیه  یا  باشد  جوامع بشری

 {22جایز می باشد. }حیوانات  در رابطه با  اَغراض عقالیی یا
سوره مبارکه  12-14با توجه به آیات  -6

 بخشیدندر کار خدا و حیات   سازی دخالت شبیهمومنون،
  انسان در عالم جنینیشود، زیرا طبق این آیات،محسوب نمی
است. انسان در (روح )افاضه و انسانی   نباتی  حیات  دارای دو نوع

از  تاکند  فقط مقتضیات حیات را فراهم می سازیشبیهشیوه 
ی روح را خداوند م لیو، شود خدا، مخلوق دیگری ساخته   مخلوق
  { 23} بخشد
انسان علت سوره مبارکه واقعه،  63-64آیات بر اساس -7
کند،  مقدمات حیات نباتی را فراهم می تولید گیاهان است ومعدّه 

  در  اما، کند کارد و آبیاری می زند، تخم را می زمین را شخم می
رویاند نه  که گیاه را می  است  تامه اراده خداوند  اصل علت

سازی با مفهوم شبیه بنابراین، بر اساس این آیات، {24}انسان.
آفرینش منافاتی ندارد، با توجه به رشد علمی افراد، انسان تنها 
فراهم کننده مقتضیات است نه اینکه انسانی را خلق نماید، بلکه 

انَّ » روایت  با استناد به -8خداوند علت تامه خلقت است. 
 ؛ « جَسَدِهِ  جَمِیعِ  مِنْ  ءٌ یَخْرُجُ الْجَنَابَۀَ مِنْ نَفْسِ الْإِنْسَانِ وَ هُوَ شَیْ

  بدن یاست و آن )اسپرم( از همه اعضا یجان آدم  جنابت  أمنش
وجود ه ب هکه مادتوان گفت {بنابراین می19آید.( } یم  یرونب

طبق آیات قرآن،  -9نطفه در تمام بدن وجود دارد.  ی آورنده
شده است. گیری از طبیعت برای انسان مجاز شمرده  بهره

کردن های موجود در طبیعت و فعال ازی استفاده از روشس شبیه»

توان {بنابراین، نمی62}موجود در طبیعت است.  همان شرایط
در  -10 زدن طبیعت و تغییر در آن دانست.سازی را برهمشبیه

که « وَآلمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ»پاسخ به برداشت از آیه شریفه 
تغییر و تحریف در خلقت قلمداد کردند، باید گفت: مراد از آن را 

در تفاسیر مختلف شیعه و سنی، این آیه به تغییر دین و اوامر 
خروج از حکم فطرت و ترک { و 29 و28و27و 26و 25الهی }

تفسیر شده است. بنابراین، آیه فوق  {31و 30)} دین حنیف
 سازی ندارد. ربطی به شبیه

گیری از امکانات موجود دلیلی استفاده از خلقت و بهره -11
که بشر با پیشرفت علوم به رمز و  استبر عظمت خداوند 

{ با توجه به آنچه بیان 18}برد رازهای نهفته در انسان پی می
سازی انسان به دلیل عدم وجود نص صریح نفس عمل شبیه شد،

حریم در این زمینه ،جایز است و استفاده از آن در و دال بر ت
سازی اعضای مشخص و معینی از جسم انسان جهت شبیه

استفاده در مسائل پزشکی و درمان امری نیکو و ضروری است، 
اما انجام آن به صورت وسیع و گسترده و استفاده ابزاری از آن و 

ی به کاال، سازهای حاصل از علم شبیهنهایتاً، تبدیل شدن انسان
ناقض کرامت و شخصیت انسانی است. باید توجه داشت که 

های علمی پیشرفت  از  سازی انسان هم همانند بسیاریشبیه
تواند در راستای همانطور که می باشدخطرآفرین و مفید تواند می

خدمت به بشر باشد و این امر بستگی به نحوه استفاده از آن 
ست از آن استفاده شود، قطعا باعث دارد. در صورتی که در راه در

پیشرفت و آسایش انسان هاست و برعکس، استفاده ناصحیح از 
آن خطرآفرین است.

 بررسی متغییر شبیه سازی. 2جدول
 نتایج ادله موافقین ادله مخالفین متغیر

شبیه سازی 
 انسان

 انسان مثل تولید طبیعی روند در تحریف-1
 جنسی غیر شیوه به

 یکسان های انسان تولید-2
 سقوط و انسان و تنزل از ابزاری استفاده-3

 حیوانی مرحله به انسانی کرامت و مقام
 ؛( 119نساء،)خلق تغییر آیه به استدالل-3

 آمیزش طریق از مثل تولید بر دال آیات
 دال ؛آیات(  223بقره، و 189اعراف،)جنسی

 22روم،)بشر فرزندان طبیعی تفاوت و تمایز بر
 جسم دانستن امانت-4 (  12حجرات، و

 (29نساء،)خداوند طرف از انسان

 حیوان سازی شبیه و انسان سازی شبیه تفاوت میان  -1
برخی از تولید مثل ها به صورت لقاح برون رحمی است که با کرامت -2

 انسانی تناقض ندارد.
 شبیه از پس است بهتر و نیست خدا کار در دخالت انسانی سازی شبیه -3

 را آن اینکه نه بسنجیم، خوب را انسانی سازی  شبیه جوانب ، حیوانی  سازی
 باشیم بیگانه آن از و کرده تحریم

 سازی شبیه حرمت زمینه در صریحی نص استناد، مورد آیات از هیچکدام -4
 کُلُّ» چون روایاتی و االباحه اصاله فقهی قاعده به استناد با رو، این از. نیست

 یَرِدَ  حَتَّى  مُطْلَقٌ ءٍ شَیْ کُلُّ» و«  بِعَیْنِهِ حَرَامٌ أَنَّهُ تَعْلَمَ حَتَّى حَلَالٌ لَکَ هُوَ ءٍ شَیْ
 .است مباح سازی شبیه نفس « نَهْی  فِیهِ

  یا  باشد  بشری جوامع برای نافع که شدید های ضرورت و نادر موارد در -5
 حیوانات با رابطه در  یا عقالیی اَغراض و معالجه برای بدن اعضای سازی شبیه

 .باشد می جایز
  موردی، مانعیبه صورت برای فرد خاص و سازی انسانی شبیه جواز محدود -6

نیست و از این طریق جلوی بازار خرید و انتخاب آزادانه نحوه تولید مثل   راه  در
 شود.فروش و تجارت انسانی و ابزاری قلمداد کردن انسان گرفته می

از  تاکند  فقط مقتضیات حیات را فراهم می سازیشبیهانسان در شیوه  -7
 بخشد. بنابراین روح را خداوند می لیو، شود خدا، مخلوق دیگری ساخته   مخلوق

 شود،محسوب نمی در کار خدا و حیات بخشیدن  سازی دخالت شبیه
با توجه به رشد علمی افراد، انسان تنها فراهم کننده مقتضیات است نه  -8

 نی را خلق نماید، بلکه خداوند علت تامه خلقت است.اینکه انسا

سازی نفس عمل شبیه-1
انسان به دلیل عدم وجود نص 
صریح و دال بر تحریم در این 

 زمینه جایز است
 شبیه عمل از ابزاری استفاده-2

 انسان شدن تبدیل و سازی
 سازی شبیه علم از حاصل های

 و کرامت ناقض کاال، به
 است. انسانی شخصیت

-استفاده از آن در شبیه -3

اعضای مشخص و  سازی
معینی از جسم انسان جهت 
استفاده در مسائل پزشکی و 
درمان امری نیکو و ضروری 
است، اما انجام آن به صورت 
وسیع و گسترده و استفاده 

 ابزاری از آن ممنوع می باشد.
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کردن همان های موجود در طبیعت و فعال سازی استفاده از روش شبیه -9
 .موجود در طبیعت است  شرایط

گیری از امکانات موجود دلیلی است بر عظمت استفاده از خلقت و بهره -10
 برد.در انسان پی می خداوند که بشر با پیشرفت علوم به رمز و رازهای نهفته

 سقط جنین  -2

از آن جهت  سقط جنین را یاسالم یفالسفه، حکما و فقها
 یقاست از مصاد یانسان یتو شخص یتکه ناقض کرامت، شأن

ناقض ارزش ذاتی انسان  یعمل ینچرا که چن انداهانت شمرده
است که خداوند به بشر عطا کرده و ساقط جنین گویا جنین را 

داند در صورتی که جنین صاحب نفس و از جنس انسان نمی
است. آنها معتقدند جنین همانند انسان کامل دارای حیات انسانی 

از آغاز انعقاد نطفه در رحم مادر دارای حیات است چرا که این 
باشد و هر موجودی که نفس نطفه منعقدشده صاحب نفس می

داشته باشد، دارای حیات هست. بنابراین، جنین دارای نفس 
است هرچند جنین شرایط اندامی و جسمی را در آغاز ندارد و 

{ 32رسیده که فرمان نفس را اجرا کند.  }ای نهنوز به مرحله
مالصدا یکی از فالسفه اسالمی بر اساس حرکت جوهری معتقد 
است نفس انسان در آغاز نبانی است گرچه نسبت به سایر نباتات 

شود و با حرکت جوهری به متفاوت می باشد، سپس حیوانی می
 رسد و کلیات را درک می کند. جنین قبل از رسیدن بهتجرد می

مقام تجرد، در موقعیت حیوانی است و به دلیل دارابودن استعداد 
انسان شدن نسبت به حیوانات دیگر متفاوت است و با حرکت 

رسد. در دیگر حیوانات قابلیت جوهری قوه به تکامل و کمال می
انسان شدن وجود ندارد. بنابراین سقط جنین در مرحله حیوانی از 

ن در این مرحله ارزش ذاتی نظر اخالقی درست نیست چون جنی
و هستی شناختی دارد حتی اگر نفس این جنین به مرحله تجرد 

اند که از { فقهای شیعه و سنی هم بر این عقیده34و 33نرسد.}
بین بردن نطفه بعد از مستقر شدن آن در رحم مادر و سقط 

{ طبق نظریه  39و   38و  37و  36و 35جنین جایز نیست. }
وابسته  های انسانی از آن جهت کهجنینهم،  برخی از سکوالرها

شأن اخالقی  ی انسانی هستند، از احترام کامل وبه گونه
حداکثری برخوردارند. در واقع، اگر فردی از کد ژنتیکی انسانی 

، دارای شأنیت زیستی انسانی باشد یبرخوردار و وابسته به گونه
نی، ی وجودهای انساهمه{ بنابراین، 40و کرامت است. }

ماندگان ذهنی، افراد دارای حیات  ها، نوزادان، عقبجنین ازجمله
برخوردارند. با قبول  کاملاخالقی  یتشأنکرامت و ، از ... و نباتی

نظریه، حتی سلول تخم یا یک سلول  مبنای کرامت در این
ی انسانی، باید ارزشمند دلیل تعلق به گونه سوماتیک انسانی، به

طبق این نظریه نیز سقط جنین عملی غیر {بنابراین، 41.} باشد
ای برای اخالقی و غیر مجاز است. اما بر عکس این گروه، عده

شوند و از نظر آنها سقط جنین،کرامت،شأنیت و ارزش قائل نمی
-گرایی و نتیجهوظیفه»جنین مجاز است. اینها بر اساس اصول 

فرد را در زندگی شخصی خود آزاد می دانند که در « گرایی
ارداری های ناخواسته، بدون توجه به نحوه حاملگی ،جنین را ب

سقط کند. در نگاه کانت این استدالل زمانی صحیح است که 
{.  42برای جنین منزلت و کرامت و ارزشی قائل نشویم. }

ین سقط جن گرایی،برخی از سودگرایان هم با تکیه بر اصل نتیجه
ای مادر مشکل ایجاد را در صورتی که ادامه بارداری و زایمان بر

{ بر اساس نظریه دیگری، هر 43کند، جایز می دانند. }
استدالل، خودآگاهی، آزادی  توانایی از قبیل: صفاتیموجودی که 

 عمل و ظرفیت برای انجام کارهای هدفمند، عقالنیت و
داشته باشد، دارای شأنیت و  خردورزی و سطوح باالی اراده

از مکاتب معتقدند { برخی دیگر 41و44شخصیت است. }
 این معنی کهاست به  کرامت انسانی مبتنی بر کنشگری اخالقی

ی درستی که توانایی قضاوت درباره شأنیت انسانی دارندافرادی 
. ای از جنس اخالق را داشته باشنداعمال و انگیزه یا نادرستی

امانوئل کانت، از طرفداران این نظریه است. از {  41و45}
-متعهد می شوند ووجودهای انسانی که متعهد میدیدگاه او، 

البته او ادعا .؛ هستند کنند، واجد شأن انسانی و شخصیت اخالقی
مستعد دارابودن شأن  تواندکند که هر وجود انسانی می می

دارد که بر مبنای تئوری  اخالقی باشد؛ هرچند کانت طرفدارانی
ز شأن اخالقی ممکن است ا ها و نوزادانکنند جنینوی ادعا می

{ در تحلیل موارد ادعا شده نکات ذیل 46. }برخوردار نباشند
 ضروری است:

سوره مومنون، مراحل رشد شش  12-14بر اساس آیات -
گانه جنین عبارتند از: نطفه، علقه، مضغه، عظام، لحم و خلقت 
دیگر. بعد از مراحل پنجگانه اولیه، آخرین مرحله جنین را اینگونه 

در این مرحله که «. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ»که  توصیف می کند
دهد، جنین به اوج و اعلی خداوند به جنین آفرینشی دیگری می

« حیات انسانی»رسد. این مرتبه جنین همان مراتب خود می
گوید. می« آفرین»است که خداوند به خودش بر اثر این مرحله 

« ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ»عالمه طباطبایی)ره( در تفسیر عبارت 
در مرحله اخیر چیزى به وجود آمده که کامال »می فرمایند: 

مرحله خلقتى دیگر پیدا این در ه و جنین مسبوق به عدم بود
اى مرده و جاهل و عاجز بود، سپس  کرد، یعنى صرف ماده

پس ماده بود و صفات و خواص  .موجودى زنده و عالم و قادر شد
را داشت، سپس چیزى شد که در ذات و صفات و خواص ماده 

همان است و  ،باشد و در عین حال این مغایر با سابقش مى
{ بنابراین هر مرتبه از جنین عالوه بر 47« } .ماده است ،همان

بهره بردن از مرتبه قبل، حظ وجودی دیگری هم دارد تا اینکه 
به مقام رسد که با دمیده شدن روح به مرتبه ولوج روح می

ای که در اسالم شود. عالوه بر این، میزان دیهانسانی نائل می
{ دلیلی  48برای هر مرتبه از مراتب جنین در نظر گرفته شده }

 بر این مدعاست.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             6 / 13

https://edcbmj.ir/article-1-2909-en.html


296 Edu Stra Med Sci                                      2022, Vol. 15, No.3 

ها سوره  مبارکه اسراء،خداوند به انسان 70بر اساس آیه -
و به صورت طبیعی این کرامت و ارزش ذاتی و فطری داده است 

کرامت لوازمی دارد که بدون آنها معنا و مفهومی ندارد. از جمله 
این لوازم حق حیات و حق سالمت است. در همین راستا، 
خداوند در دفاع از حق حیات که از لوازم کرامت انسان است، از 

وَ ال »فرماید: کشتن صاحب نفس محترمه نهی می کند و می
حَرَّمَ اللَّهُ إاِلَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ   سَ الَّتیتَقْتُلُوا النَّفْ

اسراء، «)جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَال یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً
نفسى را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید، و (: 33

ایم،  وى قدرتى داده هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرست
[  روى کند، زیرا او ]از طرف شرع پس ]او[ نباید در قتل زیاده

روایات پیرامون مراحل رشد بدن و وجود  {49. } یارى شده است
دیه با توجه به این مراحل، مؤید این مطلب هست که جنین 
انسان در رحم مادر از آغاز تا پایان دارای حظی از انسانیت است 

ردن آن برخالف کرامت و ارزش ذاتی انسان و و از بین ب
قابل ذکر است که {50آید.}مصداقی از اهانت به حساب می

عالوه بر آیات قرآن، علمای اسالم اعم از امامیه و اهل سنت 
قائل به حرمت سقط جنین می باشند. شیخ طوسی در مورد 

وجوب پرداخت دیه برای جبران خسارت ناشی از جنایت بر 
اجماع نموده است. وجوب دیه در جنایات عمدی  جنین ادعای

از سوی دیگر،  {49ی است. }نشان دهنده حرمت در هر مرحله
عالم ظلم را حرام و  یکند و عقالیحرمت ظلم مه عقل حکم ب

 است محترم یموجود یندانند و از نظر عقل، جنیمجاز م یرغ
عقل  یراز؛ حرام و نامشروع است یکه سقط آن در هر مرحله ا

که قادر به دفاع از خود  یو تجاوز به کس یرا تعد ینسقط جن
کند یم ییدآنچه را شرع تأ یطور کله ب{  51}داند. یم یستن

و هر عمل مذموم نزد شارع و  یدنمایبه همان حکم م یزعقل ن
بنابراین جنین انسان از ابتدای انعقاد نطفه . استعقل محکوم 

و بهره مند از کرامت ذاتی و  صاحب نفس و دارای حیات انسانی
فطری الهی است و از آنجا که حق حیات، از لوازم کرامت 

داری و محافظت کرد. بنابراین، سقط انسانی است، باید از آن نگه
جنین در هر مرتبه از مراتب آفرینش آن ناقض لوازم کرامت 

)حق حیات و سالمتی( است که مصداقی از اهانت به  انسان

.رودمی انسان به شمار

 بررسی متغییر سقط جنین. 3جدول

 نتایج ادله موافقین ادله مخالفین متغیر

سقط 
 جنین

جنین صاحب نفس و از جنس انسان  و دارای حیات انسانی   -1
 است

جنین در این مرحله ارزش ذاتی و هستی شناختی دارد حتی  -2
 اگر نفس این جنین به مرحله تجرد نرسد.

بعد از مستقر شدن آن در رحم مادر و از بین بردن نطفه  -3
 سقط جنین جایز نیست.

 .شأن اخالقی حداکثری برخوردارند از احترام کامل و -4
جنین انسان در رحم مادر از آغاز تا پایان دارای حظی از   -5

انسانیت است و از بین بردن آن برخالف کرامت و ارزش ذاتی 
 آیدانسان و مصداقی از اهانت به حساب می

هر مرتبه از جنین عالوه بر بهره بردن از مرتبه قبل، حظ -6
رسد که وجودی دیگری هم دارد تا اینکه به مرتبه ولوج روح می

شود. عالوه بر این، با دمیده شدن روح به مقام انسانی نائل می
ای که در اسالم برای هر مرتبه از مراتب جنین در نظر میزان دیه

 گرفته شده است
 فرد بی دفاع می داند.و تجاوز به  یتعد ،را ینجنعقل سقط  -7

 گراییگرایی و نتیجهاستناد به اصول وظیفه-1
 است کرامت انسانی مبتنی بر کنشگری اخالقی-2

 ادامه سقط جنین در صورت ایجاد مشکل در -3
 مادر برای زایمان و بارداری

نداشتن شأنیت انسانی به خاطر عدم صفاتی از -4
 و عمل آزادی خودآگاهی، استدالل، توانایی قبیل:

 و عقالنیت هدفمند، کارهای انجام برای ظرفیت
 نادرستی یا درستی ی درباره قضاوت، خردورزی،تعهد
 اخالق جنس از ای انگیزه و اعمال

سقط جنین در هر مرتبه از 
مراتب آفرینش آن ناقض 
لوازم کرامت انسان)حق 

حیات و سالمتی( است که 
انسان  مصداقی از اهانت به

 .رودبه شمار می

 قتل ترحمی)یوتانازی( -3

قتل ترحمی،پایان دادن به زندگی کسی به درخواست 
خودش و به دست دیگری به خاطر رهایی از مشکالت، دردها و 

{ از آنجا که  52های صعب االعالج و یا العالج است.}بیماری
باشد، قتل ترحمی ت انسان میداشتن حق حیات از لوازم کرام

موجب سقوط این حق و در نتیجه، سقوط کرامت انسانی است و 
شود. از گفتار و از این جنبه، مصداق اهانت به انسان تلقی می

آید که قتل ترحمی در همه اشکال آن حرام و کلمات فقها بر می
ممنوع است. مبحث قتل ترحمی، در فقه شیعه پیرامون اذن به 

اثر آن در قصاص و عدم قصاص قاتل مطرح است. در قتل و 
این خصوص میان فقها اجماعی نیست و به دو دسته تقسیم 

شوند. گروهی از آنها معتقد به عدم قصاص با اذن به قتل می
هستند. آنها معتقدند در قتل داوطلبانه، اگر کسی بگوید که وی 

هم دفاع را بکشند، هم موضوع اذن به قتل، هم اکراه به قتل و 
باشد، اما در نهایت قتل جایز نیست و حرام است و مطرح می

{  55و   54و 53ارحج آن است که قصاص صورت نگیرد. }
برعکس، گروهی معتقد به قصاص قاتل با اذن به قتل هستند. 

دهد، در این آنها اعتقاد دارند انسانی که اذن به قتل خود را می
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تیجه، قصاص قابل اجراست. حالت بر نفس خود تسلط ندارد. در ن
اما در هر صورت، هر دو گروه قتل ترحمی را  {58و  57و  56}

ای از قبیل: دانند. مخالفان پدیده قتل ترحمی به ادلهجایز نمی
های تسکینی، تقدس حیات، درمان ،القای وظیفه مردن به بیمار

شیب لغزنده،قداست  ،، درخواست موقت و پایدارکیفیت زندگی
و 60و 59کنند. )عتماد نداشتن به پزشکان استدالل میزندگی، ا

گرایی تکلیفی اخالقی { کانت ادامه زندگی را از منظر وظیفه61
پذیری انگیزه خودکشی و داند و با استناد به اصل تعمیممی

داند چرا که مشابه آن را متناقض و متباین با اصول اخالقی می
دارند و برای انجام  ها جنبه شخصیوی معتقد است این انگیزه

ای قتل { برعکس این گروه، عده42صورت نگرفتند.}« وظیفه»
ترحمی با رضایت فرد مریض را از نظر اخالقی مجاز و بالمانع 

دانند. آنها در بیان مدعای خود شروطی از قبیل: از بین نرفتن می
حق و به انحراف نکشیدن کسی و بر جای نگذاشتن اثرات سوء 

ای { موافقان قتل ترحمی به ادله62کنند.}یان میبر جامعه را ب
از قبیل: خودمختاری، اصل ترحم، اصالت فایده، مرگ 
شرافتمندانه، باری بر دوش جامعه نبودن، ارزش ذاتی زندگی 

{در پاسخ موافقان قتل ترحمی و تشریح 63کنند. }استدالل می
 و تحلیل جنبه های آن موارد زیر بیان می شود: 

های دینی ن اسالم قتل ترحمی حرام است. آموزهدر دین مبی
شناسند و نعمت حیات را به عنوان حق مرگ را به رسمیت نمی

دانند که کسی حق سلب آن را موهبتی الهی برای انسان می
ها، خداوند متعال است ندارد. از آن روی که مالک حقیقی انسان

یت قتل و و رضایت مقتول و اراده و انگیزه قاتل تأثیری در ماه
وَ لَا  »..حرمت آن ندارد. خداوند در قرآن در این مورد می فرماید:

و خودتان  (: )..29)نساء، « تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کاَنَ بِکُمْ رَحِیمًا
 .(  را مکشید، زیرا خدا همواره با شما مهربان است

مراد از ن دارد که داللت بر ای« وَ لَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ »عبارت
و همه مؤمنین  باشدمی کلمه )أنفس( تمامى افراد جامعه دینى 

را فرد واحدى فرض کرده، به طورى که جان هر فردى جان 
نفس و جان ، در نتیجه در مثل چنین مجتمعى .سایر افراد است

بر اساس آیه  .یک فرد و هم جان سایر افراد جان خود اوست، 

بکشد،مرتکب حرام   ودش و چه غیر راچه خ سوره مائده فرد 32
اى مطلق  جمله« وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» جمله ،این عنایت او بشده 
و هم شامل قتل نفس و ( خودکشى)شامل انتحار   هم است

 { 29. }شود کشتن غیر مى
بحههث قتههل مدر حقیقههت  سههوره مبارکههه مائههده 33 آیههه-

متجههاوزى را کههه کنههد و جههزاى افههراد   تکمیههل مههىرا نفههس 
کشهند و بها تهدیهد بهه مهرگ و       روى مسهلمانان مهى  ه اسلحه به 

برنهد، بها شهدت هرچهه      حتى کشتن، اموالشان را به غهارت مهى  
 {64. }کند تر بیان مىتمام

وَ مَن قُتِلَ  وَ لَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ»-
الْقَتْلِ إِنَّهُ کاَنَ  مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِف فى

و نفسى را که خداوند حرام کرده است جز (؛ 33اسراء، «)مَنصُورًا
به حق مکشید، و هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرست وى 

را او ]از روى کند، زی ایم، پس ]او[ نباید در قتل زیاده قدرتى داده
در این آیات هم « حرم اهلل». عبارت  [ یارى شده است طرف شرع

به معنای احترام و هم به معنای تحریم آمده است. در عبارت 
مقصود استثناى قتل بعضى از نفوسى است که در  «إِلَّا بِالْحَقِّ»

اى از گناهان احترامى را که خداوند براى مسلمانان و یا  اثر پاره
اند،  مان با مسلمین جعل کرده، از خود سلب نمودهپی کفار هم

{ دلیل دیگر بر رد قتل  47}مانند قتل به قصاص و حد شرعى. 
و  یهکه از اصول اولترحمی زشتی و حرمت قتل نفس است 

حجت  یل،به دل یازاصل ن یندر اخالق است. خروج از ا یهیبد
 یبر جواز قتل ترحم یلیدارد و چون دل یو برهان عقل یشرع

 یحرمت و زشت یهحکم اول یلقتل مشمول دال ینوجود ندارد، ا
 یم یزن یلفوق الذکر، امور ذ یل. عالوه بر دالشود یقتل نفس م

به صورت  یاگر قتل ترحم-باشد: یترحم لحرمت قت یدمؤ تواند
 یفرا از وظا یمارانشود، کادر درمان، مرگ ب یرعام و فراگ یقانون

. آنگاه کنند یم یهخود مرگ را به آنها هد یقهخود دانسته و با سل
در -.یمشو-یآنها م یتافراد بدون رضا جمعی شاهد کشتار دسته

: یلاز قب ریکادر درمان عناص ی،صورت مجاز دانستن قتل ترحم
دقت و ظرافت الزم را در کار خود را نخواهند  یت،احساس مسئول

داشت.

 قتل ترحمی ییرمتغ یبررس .4جدول
 نتایج ادله موافقین مخالفینادله  متغیر

 قتل ترحمی

 استدالل به مواردی از قبیل: القای
 درمان های ، بیمار به مردن وظیفه

 کیفیت ، حیات تقدس ، تسکینی
 ، پایدار و موقت درخواست ، زندگی

 اعتماد ، زندگی قداست لغزنده شیب
 پزشکان به نداشتن

استدالل به مواردی از قبیل:  
 فایده، اصالت ترحم، اصل خودمختاری،

 دوش بر باری شرافتمندانه، مرگ
 زندگی ذاتی ارزش نبودن، جامعه

شناسند و نعمت های دینی حق مرگ را به رسمیت نمیآموزه-1
دانند که کسی حق حیات را به عنوان موهبتی الهی برای انسان می

 سلب آن را ندارد.
ی از در صورت مجاز دانستن قتل ترحمی، کادر درمان عناصر-2

قبیل: احساس مسئولیت، دقت و ظرافت الزم را در کار خود را 
 نخواهند داشت.

ها در های دینی، تحمل مشکالت و مصائب و رنجبر اساس آموزه -3
شود و اوج تبلور زندگی، باعث ارج و مقام بیشتر انسان نزد خداوند می

 این مسئله در زندگی انبیاء و اولیاء الهی به خوبی نمایان است
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نتیجه آنکه بر اساس ادله نقلی و عقلی هیچ کدام از انواع 
قتل ترحمی جایز نیست چرا که حیات انسانی از مواهب و نعمات 
الهی است که به بشر عنایت شده و برچیدن آن مخالف فطرت و 

های دینی، تحمل کرامت انسانی است. همچنین بر اساس آموزه
ها در زندگی، باعث ارج و مقام بیشتر مصائب و رنج مشکالت و

شود و اوج تبلور این مسئله در زندگی انبیاء انسان نزد خداوند می
إِنَّما یُوَفَّى »فرماید: قرآن می و اولیاء الهی به خوبی نمایان است.

حساب  (: )مزد صابران بى10)زمر، « الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ
شود(. نتیجه آنکه  بر اساس ادله نقلی و عقلی  ل ادا مىو کام

هیچ کدام از انواع قتل ترحمی جایز نیست چرا که حیات انسانی 
از مواهب و نعمات الهی است که به بشر عنایت شده و برچیدن 
آن مخالف فطرت و کرامت انسانی است. همچنین بر اساس 

ا در زندگی، ههای دینی، تحمل مشکالت و مصائب و رنجآموزه
شود و اوج تبلور باعث ارج و مقام بیشتر انسان نزد خداوند می

 این مسئله در زندگی انبیاء و اولیاء الهی به خوبی نمایان است.

)زمر، « إِنَّما یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ»فرماید: قرآن می
  شود(. حساب و کامل ادا مى (: )مزد صابران بى10
 برداشتن اندام انسانها در مرگ مغزی -4

-را مرگ مغزی می های مغزیمرگ انسان از ناحیه سلول

با کمک  گویند.در این حالت انسان حیاتی نباتی دارد و تنها
توان حیات سایر اعضاء را تا مدتی حفظ  های پزشکی میدستگاه

های مغزی و عدم به عبارتی توقف کامل فعالیت. {65}. کرد
گویند. برخی عقیده دارند پذیری آنها را مرگ مغزی میشتبازگ

به هر دلیلی که بتوان بیمار مرگ مغزی را یک انسان دانست، 
مرده حساب کردن او به قصد تشریح و برداشتن اعضای وی 
 برای عمل پیوند، استفاده ابزاری از کسی است که دارای شأنیت
و ارزش انسانی است و خود از مصادیق اهانت به انسان به شمار 

{ برعکس این گروه، عده دیگری، بیماران مرگ 66رود. }می
پندارند. آنها عموما معیار هستی شناختی در مغزی را مرده می

پذیرند. از نگاه این گروه انسان مورد ماهیت حقیقی مرگ را می
تر برخوردار است و و عقالنی ترنسبت به نباتات از اعمال عالی

مرگ ادراکی انسان با مرگ واقعی او برابر است. از منظر این 
گروه، وجود استعدادها و صفاتی همانند شعور، احساس و... برای 
زنده شمردن فرد ضروری است و وقتی این ادراک به صورت 

-ناپذیری از دست برود، انسان واقعا مرده محسوب میبرگشت

ی، مشکالت عملی که در مواظبت و مراقبت از این شود. از طرف
شود تا معیاربودن مرگ مغزی برای بیماران وجود دارد باعث می
تر پذیرفته شود. در مقابل این گروه، تشخیص مرگ واقعی آسان

برخی با نگاه دینی مدعی شدند که هیچ کس در هیچ شرایطی 
ا ندارد. گیری در مورد حیات و مرگ خود و دیگران رحق تصمیم

از نظر آنها، وظیفه پزشک و اطرافیان حفظ حیات و زندگی فرد 
هست هرچند زندگی به صورت نباتی ادامه پیدا کند. از نگاه این 
گروه، مرگ، جدا شدن روح از بدن است که با توجه به عدم 

توان شناخت ماهیت روح و چگونگی ارتباط آن با بدن، نمی
گ مغزی را روشن دانست. این تطبیق این معیار بر بیماران مر

گروه با توجه به بیمارانی که عالئم وضعیت نزدیک به مرگ را 
اند، بازگشت روح به بدن در این بیماران را شاهدی تجربه کرده

دانند. بر عدم مفارقت کامل روح بیماران مرگ مغزی از بدن می
 در فقه فریقین{ در تحلیل مطالب بیان شده باید گفت:  67}

، پیرامون حیات و موت بیمار مبتال به مرگ سنت و شیعه()اهل 
موت در   تحقق  و نیز عدم  نی بر تحقق موتتدیدگاه مب  دو  مغزی

کنند. و هر کدام به دالیلی استناد میشده   مطرح  مرگ مغزی
آنچه باعث اختالف و تشتت آراء در مسئله مرگ  {69و 68}

بیماران است به  مفهوم حیات و مرگ نسبت به اینمغزی شده، 
 ینچن  مورد  احکام مربوط به اشخاص زنده دراین صورت که آیا 

در حکم ی، به مرگ مغز  فرد مبتال ینکها یاو   شود یم  اجرا  یکس
است و مشمول احکام مترتب بر اموات خواهد  یتشخص م

ید؟ اگر این موضوع روشن شود، مسئله مرگ مغزی تبیین گرد
مرگ و سایر از  یقدق یفم تعرعدبه با توجه خواهد شد. 

 ید، بانصوص دینی متعلقات آنها در یا یموضوعات احکام شرع
و  ییبه اصول عقالدر شناخت موضوعات و از جمله، مرگ 

یم. از سوی دیگر، پدیده مرگ از جمله رجوع کن یعلم ینمواز
در آن راه ندارد، زیرا امر آن  موضوعاتی است که شک و تردید

هست و یا نیست و لذا مراجعه   یا ست. مرگهبین وجود و عدم 
تشخیص   درست نیست، بلکه در  موت  تعریف  عرفی در  فهم  به

رو این ادعا که چون  از این .ای جز دقت علمی نداریم آن چاره
،  مفاهیم و مصادیق وارده در خطاب شرعیه  تشخیص  عرف در

ترین  کوچککه   زمانی  معتقد است تا  هم  و عرف  باشد می  مرجع
از او نگهداری و حمایت ، عالیم حیاتی در شخص باقی است

در بدن است و اخراج روح،   خون  شد، گر شود و مالک در حیات
شدن قطعاً بعد از مرگ و   و فاسد  است  بدن  شدن  فاسد  مالزم با

از رسد.  چندان صحیح به نظر نمی{23}دهد  توقف قلب رخ می
  که حیات و موت، حقیقت شرعیبا توجه به اینسوی دیگر، 

برای ارائه تعریف باید ، تا تعریف آنها را از دین بخواهیم نیستند
از دانش جدید پزشکی  زماندقیقی از این دو پدیده، در این 

با   پدیده مرگ و عامل اصلی آن، در نزد پزشکان. استفاده نمود
 . از دیدگاه دانش پزشکی قدیم، توقف است  اختالف مواجه شده

رود و اما دانش پزشکی  شمار می قلب، عامل مرگ انسان به
کند. گرچه توقف قلب  جدید، عامل مرگ را توقف مغز معرفی می

گونه نیست  خواهد بود، ولی این  همیشه موجب توقف فعالیت مغز
در برخی از  .که مرگ مغز نیز موجب توقف فعالیت قلب شود

کمک  طور طبیعی یا به بهافتد و قلب  موارد، مغز کامالً از کار می
برخی { 76}دهد  فعالیت خود ادامه می  به  های پزشکیدستگاه

، زیرا  دانند می  واقعی  عنوان مرگ به  را  از پزشکان مرگ مغزی
نظیر کنترل تنفس و   حیاتی  مغز مرکز بسیاری از کارکردهای

  هم  تنفس و قلب دنبال مرگ مغز دستگاه قلبی عروقی است و به
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  تنفس  دلیل دستگاه وجود دارد به  کار خواهد افتاد و اگر تنفسی از 
شود و  آن، تنفس بیمار فوراً قطع می  مصنوعی است که با قطع

وجود   ای فاصله  اگرچه گاهی بین مرگ مغز و توقف ضربان قلب

مرکز   اینکه  با توجه به –  قلب  ضربان  دارد، ولی صرف وجود
در ساقه مغز است و آن هم دچار   عروقی  کنترل دستگاه قلبی

  .از{73}نیست   فرد  دال بر حیات ناپذیر شده است توقف برگشت
ها، اعضاء و و حیات اندام  پزشکی، میان حیات انسانی  علم  نظر

-ها و سلولهمین نسبت مرگ فرد و مرگ اندام ها و بهسلول

از  -نظمی آنزیمیِ بی  پدیده  علت تفاوت وجود دارد و به یشها
  بعد از چند  سلولی  مرگ - مغزی  دهنده نظم  بین رفتن عامل

مدت زنده ماندن  .پیوندد وقوع می پس از مرگ قطعی به  ساعت
مختلف است، بنابراین، صرف وجود ضربان قلب در نیز سلولها 

که با قطع دستگاه تنفس مصنوعی  نحوی مغزی آن هم به  مرگ
دال بر حیات فرد ، رود هم تنفس و هم ضربان قلب از بین می

خصوص در   به و در جامعه پزشکی و {75و74}تواند باشد  نمی
دانند که با قطع  آمریکا مرگ مغزی را معادل مرگ قطعی می

فرا   شخص  دقیقه بعد، مرگ واقعی 5تا  3دارنده،  اقدامات نگاه
کند حیات عضوی  .از جمله دالیلی که ثابت می{76.}رسد می

گ مغزی، دارای آثار و احکام شرعی حیات مبتال به مر  فرد
جنین از یک سو و مسئله ولوج و   و تکامل  رشد  نیست، مسئله

صورت که   بدین  ؛ {74}حلول روح در جنین از سوی دیگر است 
،  شود حیات انسانی در جنین با تعلق روح به بدن آغاز می

 برای قتلکامل جان جنین و تعیین دیه   حرمت  که ای گونه به
شدن روح در   جنین و احکام مربوط به سقط آن به تاریخ دمیده

در جنین   جنین بستگی دارد و تا قبل از آن وجود حیات عضوی
به  . با توجه{65}شود  انسان زنده بر او نمی  احکام  باعث ترتب

در عدم تعریف دقیق از مرگ در نصوص و آموزه های دینی، 
باید به اصول عقالیی مربوط به مرگ،  یموضوعات احکام شرع

با توجه به اینکه حیات و و موازین علمی رجوع کنیم. بنابراین 
نیستند، برای ارائه تعریف دقیقی از این دو   موت، حقیقت شرعی

پدیده، در این زمان باید از دانش جدید پزشکی استفاده نمود. 
 براساس دانش جدید پزشکی، 

است. در این صورت بیماران   یواقع  مرگهمان   یمرگ مغز
مرگ مغزی دیگر زنده نیستند تا استفاده از جسم و بدن آنها با 
کرامت و شأنیت انسانی ناسازگار باشد.

 برداشتن اندام ها ییرمتغ یبررس. 5جدول
 نتایج ادله موافقین ادله مخالفین متغیر

 برداشتن
 اندام

های 
  انسانها

کردن انسان زنده به قصد تشریح و مرده حساب  -1
برداشتن اعضای وی برای عمل پیوند، استفاده ابزاری 

 از کسی است که شأنیت و ارزش انسانی دارد
مرگ، جدا شدن روح از بدن است که با توجه به  -2

عدم شناخت ماهیت روح و چگونگی ارتباط آن با 
توان تطبیق این معیار بر بیماران مرگ بدن، نمی

 را روشن دانست.مغزی 
با توجه به بیمارانی که عالئم وضعیت نزدیک به  -3

اند، بازگشت روح به بدن در این مرگ را تجربه کرده
بیماران را شاهدی بر عدم مفارقت کامل روح بیماران 

 دانندمرگ مغزی از بدن می

مرگ ادراکی انسان با مرگ واقعی او برابر -1
 است

انند شعور، وجود استعدادها و صفاتی هم -2
احساس و... برای زنده شمردن فرد ضروری است 

ناپذیری از و وقتی این ادراک به صورت برگشت
 شود.دست برود، انسان واقعا مرده محسوب می

مشکالت عملی که در مواظبت و مراقبت از  -3
شود تا معیاربودن این بیماران وجود دارد باعث می

تر مرگ مغزی برای تشخیص مرگ واقعی آسان
 پذیرفته شود

  یمرگ مغزبراساس دانش جدید پزشکی، 
است. در این صورت   یواقع  مرگهمان 

بیماران مرگ مغزی دیگر زنده نیستند تا 
استفاده از جسم و بدن آنها با کرامت و 

 شأنیت انسانی ناسازگار باشد.

 گیرینتیجه
اهانت در حوزه  یدهپد یواکاوتبیین و به پژوهش حاضر 

پرداخته و به نتایج زیر دست  یاسالم یاز نگاه آموزه ها یپزشک
سازی انسان، سازگاری و در خصوص مسئله شبیه -1 یافته است:

-عدم سازگاری آن با کرامت انسانی باید گفت: نفس عمل شبیه

سازی انسان به دلیل عدم وجود نص صریح در این زمینه جایز 
سازی اعضای مشخص و معینی از از آن در شبیهاست و استفاده 

جسم انسان جهت استفاده در مسائل پزشکی و درمان امری 
نیکو و ضروری است، اما انجام آن به صورت گسترده و استفاده 

های حاصل از آن به ابزاری از آن و نهایتا تبدیل شدن انسان
با توجه به -2کاال، ناقض کرامت و شخصیت انسانی است. 

های دینی، جنین انسان از ابتدای انعقاد نطفه صاحب حیات زهآمو
انسانی است و از کرامت ذاتی و فطری خداوندی بهره مند هست 
و از آنجا که حق حیات، از لوازم کرامت انسانی است، باید از آن 

داری و محافظت کرد. بنابراین، سقط جنین در هر مرتبه از نگه
م کرامت انسان)حق حیات و مراتب آفرینش انسان ناقض لواز

-3رودسالمتی( است و مصداقی از اهانت به انسان به شمار می
بر اساس ادله نقلی و عقلی هیچ کدام از انواع قتل ترحمی جایز 
نیست چرا که حیات انسانی از مواهب و نعمات الهی است که به 
بشر عنایت شده و برچیدن آن مخالف فطرت و کرامت انسانی 

به عدم تعریف دقیق از مرگ در نصوص و  وجهبا ت-4 است.
شناخت مرگ، باید به اصول عقالیی و در های دینی آموزه

با توجه به اینکه حیات و موازین علمی مراجعه کنیم. بنابراین، 
نیستند، برای ارائه تعریف دقیقی از این دو   موت، حقیقت شرعی

بر د. کره پدیده، در این زمان باید از دانش جدید پزشکی استفاد
  یواقع  مرگی، همان مرگ مغزاساس دانش جدید پزشکی، 

است. در این صورت بیماران مرگ مغزی دیگر زنده نیستند تا 
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استفاده از جسم و بدن آنها با کرامت و شأنیت انسانی ناسازگار 
 باشد و اهانت محسوب گردد. 

 پیشنهادات
 برای عمق بخشی به درس اخالق پزشکی و آموزش رفتار و
اخالق حرفه ای نتایج این پژوهش می تواند کمک موثر و 
مفیدی باشد،لذا افزودن یافته های این پژوهش به سرفصل های 
درس اخالق پزشکی دانشجویان رشته های علوم پزشکی با 
توجه به فرهنگ و اعتقادات بومی کشور ایران،پیشنهاد می 

 گردد.

 یمالحظات اخالق
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 .است یدهبه ثبت رس یبدم یحائر
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