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چکیده
از جمله موضوعاتی که امروزه در اثبات علمی جرایم و تشخیص هویت افراد ،مورد
توجه قرار میگیرد ،تشریح جسد در پزشکی قانونی و آزمایشگاه تحقیقات جنایی (پلیس
علمی) است .این در حالی است که تحریم تشریح میت در فقه اسالمی بر مبنای ادلهای
چون حرمت جنایت بر مرده و هتک و مثله نمودن آن و وجوب دفن میت و اعضای او
با ضرورتهای ناشی از کالبدشکافی در تزاحم قرار میگیرد .لذا جهت رفع این تزاحم و
به دلیل پیوندی که قوانین ایران و سازمان پزشکی قانونی در جهتگیری خود با فقه
امامیه دارد ،تنویر مبنای جواز تشریح و محدوده آن امری ضروری مینماید.

واژگان کلیدی
کالبدشکافی ،کشف و اثبات ،جرم

 -1پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السالم) ودانشجوی دکترای دانشگاه معارف اسالمی قم
Email: ha.sotode@gmail.com
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مقدمه
در ایران ،عمل کالبدشکافی برای اولین بار از دوران ناصر الدین شاه ،و به
منظور تشخیص علت مرگ در مورد یکی از استادان رشته مهندسی ،دعوت شده از
اتریش صورت گرفت(گودرزی و کیانی ،1831 ،ص )18؛ تشریح جنایی و مسائل
پیرامونی آن در فقه امامیه از مباحث نوپیداست که حاصل پیشرفتهای علمی بشر
در ابعاد مختلف تحقیقات پلیسی و  ...است که مباحث فقهی آن به پژوهشهای
عمیق و فراوانی نیاز دارد .آری ،برخی از ابعاد تشریح و تقطیع جسد ،مانند حفظ
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جان مادر درفرض مرگ جنین و بالعکس ،در حدیث و فقه شیعی از دیرباز مطرح
بوده است.
در عصر شکوفایی علمی مسلمانان ،تشریح ،جایگاه رفیعی یافت .افزون بر
«قانون» بوعلی و «حیات الحیوان» دمیری ،نمونههای شگفت آوری از جراحی با
بی حسی (انستزی) ،سوراخ کردن نای برای برای رهایی از خفگی (تراکئوتومی)
و تغذیه بیمار از طریق لوله ،در کارنامه طب مسلمانان در قرن دوم و سوم هجری
ثبت گردیده است)vista.ir.1391(.
آنچه در این مقال ،شایسته ذکر است ،حکم کالبدشکافیدرکشف جرمیعنی
تشریح اعضا به جهت تشخیص هویت ،شناسایی علت مرگ یا میزان تأثیر جنایت
در حدوث آن ،خواهد بود .لذا ،موضوع این تحقیق ،بررسی فقهی– حقوقی
کالبدشکافی جنایی استو سؤال اساسی ،این است که آیا شکافتن بدن میت برای
اغراض مهمی بسان پیجویی جرم و شناساییجنایت جایز است یا خیر؟طبعاً ،پاسخ
به این پرسش ،نیازمند طرح مباحث مقدماتی و فروعات مهمی است که ذیالً ،بیان
میگردد:
 .1معنای لغوی و اصطالحی کالبدشکافی (کالبدگشایی) چیست؟
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 .2نقش کالبد گشایی در اثبات امر کیفری چیست؟
 .8آیا عمل کالبدشکافی از نظر موضوعی و حکمی همانند مثله کردن است
یا خیر؟ مبنا و محدوده تجویز این عمل کدام است؟
 .1حکم پرداخت دیه در کالبدگشایی و بریدن اعضای جسد مسلمان چیست
و مسؤول پرداخت آن کیست؟
بر این اساس مطالب این مقاله در سه بخش اول-مفهوم شناسی
موضوعی،دوم-کالبدگشایی از منظر پزشکی قانونی وسوم -کالبد گشایی ازمنظر
فقهی مطالعه می گردد.

شناخت عناصر پایه در هر پژوهش و تعیین مبانی تحقیقامری بایسته است؛
چه اینکه تحدید دقیق مفردات ،مانع از خلط و خبط غفلتآمیز میگردد.
الف-کالبدشکافی
مهمترین واژه در این تحقیق «کالبدشکافی» یا «کالبدگشایی» است که
مترادف آن در زبان عربی «التشریح» و در زبان انگلیسی « »Dissectionیا است.
با مالحظه گفتار فرهنگنویسان عرب چنین مینماید که تشریح در لغت ،به
معنای قطعهـ قطعه کردن یک شی و جدا ساختن بعضی اجزای آن از برخی
دیگر(،اُنیس و دیگران ،1131 ،ص 177-173؛ فیومی1141 ،ق ،ص  )841یا به معنای قطع
کردن و جدا کردن گوشت از اعضای بدن است(ابن منظور1143 ،ق ،ج ،8ص.)114

از این رو ،برخی از لغتدانان با بذل دقت در این زمینه ،واژة «کالبدگشایی»
را مشابه کالبدشکافی قرار داده و در تعریف آن آوردهاند« :شکافتن بدن مرده،
[و] از هم بازکردن اندام ،و این آنگاه بود که خواهند علت مرگ را معلوم
سازند»(دهخدا ،1878 ،ج ،11ص .)11184از این رو ،کالبدگشایی که در زبان عرفی و
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بخش اول  -مفهومشناسی موضوعی
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علمی به عنوان تشریح یا کالبدشکافی مشهور و مرسوم است ،عبارت از تجزیه و
تفکیک اعضا و اندامهای اجساد برای بازشناسی پزشکیِجوارحبه منظور دستیابی به
رازِ آسیب و جنایتی که بر آن وارد شده است .این تعریف که برگرفته از واقعیت
عینی عمل است ،از سه جهت دارای خصوصیت است:
 .1کالبد شکافی به جسد انسان یا حیوان اختصاص داردو به غیر آن دو اطالق
نمیشود.
 .2کالبد شکافی توسط پزشکان و متخصصان انجام میگیرد ،و از این جهت
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به هرگونه تقطیع و جداسازی اندامها اطالق نمیشود.
 .8کالبد شکافی در واقعیت عینی ،عملی هدفدار است و اغراضی که از
طریق آن تعقیب میشود ،مانند نجات جان انسانها ،یا کشف جرم ،یا پیشرفت
دانش پزشکی و ...اموری عقالیی و خردمندانه است.
ب-تشریح
تشریح در لغتبه معنای جداکردن گوشت از عضو به شیوه خاصی است ،و به
قطعه جدا شده شَرْحه و شَریحه میگویند(.ابن منظور1143،ه.ق،ج،11ص)28

«تشریح ،دانشی است که موضوع آن ،ساختمان و شکل اعضای مختلف بدن
و وضع آنها نسبت به یکدیگر است»(مصاحب ،1834 ،ج ،1ص.)418علم تشریح
مساوی با آناتومی دانسته شده است.
در تعریفی مشابه ،تشریح ،علم به چگونگی اعضای انسان ،شناختن جزء به
جزء اعضا ،أشکال و روابطی است که اعضای بدن با یکدیگر دارند(تهانوی،

1114م،ج ،1ص .)111این علم پایه دانش پزشکی جدید است .بنابراین ،کالبدشکافی
در این اصطالح ،بازشناختن اعضا و جوارح جسد انسان یا حیوان از راه شکافتن
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بدنآنان است یا علم تقطیع جسد میت و جستجو برای وقوف بر کیفیت ترکیب و
علل آن خواهد بود.
مع الوصف ،این تعریف ،یعنی علم به اعضا و اجزای بدن ،موضوع این بحث
نیست ،گر چه بیربط با آن هم نخواهد بود.
ج -کشف و اثبات
معنای «کشف» ،آشکار کردن یا زدودن پوشش از چیزی است(.معلوف،

 ،1832ص «)437اثبات» نیز عبارت از آشکار ساختن صحت و حقیقت
مدعاست(.ناصری ،1811 ،ص )21به استناد ماده 1217ق.م .هرفردی که مدعی حقی
وفق ماده 241قانون آ.د.م .استنتاج از نظر خبره و تشخیص میزان تأثیر یا
صحت و سقم رأی کارشناسی و سنجش انسجام آن با واقعِ قضیه بر عهده دادگاه
است و اساساً ،برابر ماده 111ق .آ.د.م .دادگاه اجازه دارد تا در صورت نیاز ،اقدام
به تحصیل ادله و شواهد نماید.چه اینکه هدف قانونگذار در پیگردهای کیفری–
که با نظم عمومی و آسایش همگانی در ارتباط است -جمعآوری دالیل اثباتی و
کشف حقیقت امر برای مجازات مرتکبان است.
بخش دوم -کالبدگشایی از منظر پزشکی قانونی
الف-کاربرد قضایی اتوپسی
زمانی که علت مرگ برای مقامات قضایی و انتظامی مشکوک بوده و
احتمال وقوع جنایتی در میان باشد ،پزشک قانونی ،جسد را مورد بررسی علمی و
معاینه قرار داده و با کالبدگشایی آن ،در مورد نحوه حدوث و علت مرگ ،اظهار
نظر مینماید .متخصص پزشکی قانونی براساس شواهد موجود در خصوص وسعت
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و میزان کالبدگشایی تصمیم خواهد گرفت و این اقدام دقیقا همچون یک جراحی،
به تشخیص علت مرگ و احقاق حق قربانی و بازماندگان وی کمک خواهد
نمود.جنازهای که توسط پزشک ،تشریح می شود و مورد معاینه قرارمی گیرد می
تواند شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوث یک واقعه باشد .در بسیاری از
موارد در جسد عالیمی دیده می شود که به منزله زبان گویایی از شرح واقعه و
نحوه حدوث مرگ است .تشخیص علت مرگ ،تعیین هویت ،سن ،جنس ،نژاد،
زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظایف عمده پزشکی قانونی است.
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بدیهی است منظور از معاینه جسد چه در معاینات ظاهری و چه در معاینات
کالبدگشایی در نهایت پاسخ به سؤاالت مقام قضایی و یا پاسخ به شبهات
تشخیصی بیمارستانی و پزشکی خواهد بود که این اهداف در قالب موارد زیر قابل
بررسی خواهد بود:
 -1اتوپسی با هدف تعیین علت فوت و سایر یافتههای مرتبط با آن :اتوپسی
که با هدف تشخیص علمی جرم و مجرم انجام میگیرد ،الزاماً در همه موارد به
معنی تشریح یکایک اعضا نیست؛ به عنوان مثال :با معاینه جسد یک معتاد تزریقی
که آثار متعدد تزریق بر روی هر دو دست دارد و بستگان وی نیز اظهار میدارند
که سالهاست تزریق هروئین انجام میدهد .یک تغییر رنگ در سمت راست
گردن مشاهده میگردد .در زیر این تغیر رنگ خونمردگی اساسی وجود دارد.
پزشک قانونی علت فوت را فشار به عناصر حیاتی گردن تعیین میکند .بعداً معلوم
میشود که پدر و مادر پیر متوفی وی را بعد از اینکه هروئین تزریق نموده با یک
دستمال و با کمک هم خفه کردهاند(.پریچهر خزعلی عبدالرزاق برزگرفریبرز

طارمیان )1837،در موارد جنایی ،مقام قضایی با اطالع از وقوع جرم ،مکلف به
حضور در صحنه جنایت بوده واکیپ صحنه جرم ،مشتمل بر پزشک قانونی ،پلیس
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آگاهی و ...به صحنه جرم فراخوانده میشود(.گودرزی،1877،ص)12

 -2تعیین میزان دیه :مثالً اگر زن بارداری با حملش در اثر تصادف فوت کند
درصورتیکه کالبد گشایی انجام شود ،در جهت تعیین سن و جنس جنین و تعیین
دیه ،از خطا و اشتباه پرهیزمیشود.
-8تشخیص هویت جسد :اهمیت این موضوع را در قربانیان حوادث دسته
جمعی میتوان دید پزشک قانونی و پرسنل تاالر تشریح آموزش دیدهاند که
درمورد لباسها ،سایر مدارک و متعلقات جسد که میتواند حکم مدرک را داشته
باشد نگهداری الزم را به عمل آورند(.رشادتی ،پاییز ،37شماره)8

 -1تعیین زمان گذشته از مرگ :در  21ساعت اول بعد از مرگ از جمود
جمود نعشی و میزان آنرا با معاینه آرام اندامها میتوان اندازهگیری کرد .از 13
ساعت تا سه هفته ،فساد نعشی و میزان پیشرفت آن در تعیین زمان گذشته از فوت
کمک کننده خواهند بود و در صورتی که ماهها و سالها از مرگ متوفی بگذرد،
شکل گرفتن آدیپوسیر و یا مومیایی شدن جسد در تعیین زمان فوت مؤثر خواهند
بود .البته مارکرهای تعیین کننده بسیار متغیرند .از لیویدیته کاداوریک و طرز
انتشار آن برای تعیین وضعیت استقرار جسد استفاده میشود .در صورتی که متوفی
بعد از مرگ به مدت چند ساعت تغییر مکان داده نشود ،لیویدیته کاداوریک شکل
گرفته و بعد از آن در حدود 12الی 13ساعت استقرار کامل مییابد که حتی با
تغییر دادن محل جسد شکل لیویدتیه اولیه تغییر نمییابد(.دانش پرور)1831،

-1تهیه و جمعآوری نمونه برای آزمایشات سم شناسی ،آسیب شناسی و....؟
چه در مواردی که علت فوت در معاینه اولیه معلوم باشد (مثل موارد حلق آویزی
که برای رد مسمومیت احتمالی نمونه برداری میگردد و یا جانبازی که به دلیل
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نعشی و هیپوستاز میتوان برای تعیین زمان سپری شده از فوت کمک گرفت.
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تصادف فوت نموده جهت بررسی آثار گازهای شیمیایی در بدنش نمونه برداری
جهت آزمایشات آسیب شناسی انجام میشود) و چه در مواردی که تعیین علت
فوت منوط به حصول جواب آزمایشات است ،نمونه برداری انجام میشود.

ب -اتوپسی در قوانین ومقررات موضوعه
قانونگذار ،در ماده  33قانون آیین دادرسی کیفری میگوید:
برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار و عالیم ضرب و صدمههای جسمی و
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آسیبهای روانی و سایر معاینهها و آزمایشهای پزشکی ،قاضی از پزشک قانونی
معتمد دعوت مینماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی
پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگری دعوت میشود.
به موجب ماده  14این قانون نیز قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات الزم
را برای حفظ جسد ،کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل
میآورد.

همچنین ،بند 1از ماده  1قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور ،مصوب
 ،1872/1/27کالبدشکافی به دستور مراجع ذیصالحِ قضایی را یکی از مهمترین
وظایف این سازمان بر شمرده است.
چنین بیانی مؤید این برداشت است که اصل تشریح نیاز به اجازه قضایی دارد
ولی در شیوه و عملیات پزشکی در امور جنایی ،پزشک کامالً آزاد و مختار بوده
و مطابق میل و صالحدید علمی خود بایستی عمل نماید و البته با توجه به تصریح
مواد  31و  14آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری ،مقام
قضایی میتواند در زمان عملیات پزشکی قانونی حضور داشه باشد( .رشادتی،1837 ،
ص)131
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یکی از بخشهای حساس در سازمان پزشکی قانونی ،معاینات بالینی است و
از جمله قسمتهای بسیار با اهمیت و پر مشغله در آن ،تاالر تشریح است.
مهمترین وظیفه در این قسمت ،تعیین علت مرگ ،زمان حدوث مرگ و در
صورت لزوم ،کمک به تعیین هویت جسد است .در نهایت ،گواهی صدور فوت و
جواز دفن در مرگهای غیر طبیعی و مشکوک نیز در این قسمت صورت
میگیرد.
اجسادی که برای معاینه به پزشکی قانونی ارجاع میگردد ،پس از معاینه
ظاهری در تاالر تشریح ،لباسها و خصوصیات ظاهری آنها نیز دقیقاً توصیف
میشود .در مرحله بعد ،با دقت ،به بررسی آثار ظاهری هرگونه ضرب و جرح و
و آثار سوختگی نیز کامالً گزارش میگردد.
بخش سوم -کالبد گشایی از منظر فقهی
شکافتن جسد آدمی ،همواره از دوران گذشته تا کنون ،مذموم و ناپسند بوده،
پندار پارهای از فرهنگها بر آن بود که برای رسیدن روحِ متوفی به زندگی ابدی،
باید پیکر او دست نخورده باشد و لذا ،با وحشت و بدبینی به آن نگریسته میشد.
انجام این عمل در اسالم نیز به عنوان اولی و در حالت عادی حرام است؛ چه
اینکه باید حرمت میت حفظ شود.
برخی از مصنّفات جالینوس درباره تشریح ،از یونانی به عربی ترجمه شده
است.کتاب المنصوری ،از محمدبنزکریای رازی ،متوفای 824ق ،الکامل فی
الصناعات الطبیه ،تألیف علی بن عباس مجوسی ،متوفای  831ق ،و قانون از ابوعلی
سینا ،متوفای 123ق ،از نخستین کتابهای طب اسالمی است که در آنها به
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شکستگی پرداخته میشود .خراشیدگیها ،زخمها ،کبودیها ،دررفتگیهای مَفصل
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تفصیل از تشریح اعضای بدن آدمی بحث شده است(.مصاحب ،1834 ،ج ،1ص .)418

پس از ذکر این مقدمه ،در ادامه به بررسی و نقد ادله تحریم تشریح و تزاحم
آن ادله با منافع عقالیی و ضروری در کالبد گشایی ،جهت تحصیل حکم تجویز
این عمل در فقه اسالمی پرداخته و در پایان ،تعلق دیه بر تشریح ،در فرض
جوازآن ،مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف-ادله تحریم تشریح میت
کالبدشكافي جنایي؛ پردازش فقهي – حقوقي

فقیهان امامیه بر این باورند که کالبدشکافی بدن مردة مسلمان از لحاظ حکم
اولی جایز نیست؛ یعنی کالبدشکافی جسد مسلمان ،قطع نظر از ضرورتها و
عناوین ثانوی ،حرام است .از این رو ،شایسته است تا مقتضای ادله فقهی مرتبط با
«تشریح» بررسی گردد و میزان داللت آنها مورد بحث قرار گیرد.
برای حرمت کالبدشکافی ،به ادلهای چند میتوان تمسک جست .در مقطع
پیشرو ،دالیلی بسان «حرمت هتک و جنایت بر مرده»« ،حرمت مثله» و
«وجوب دفن مردگان و اعضای آنان» بررسی و ارزشیابی میگردد.
 -1حرمت جنایت بر مرده و هتک آن
هتک حرمت میت و ایراد جنایت بر آن ،همانند هتک او در حال حیات وی
حرام است؛ دلیل این مدعا ،عالوه بر اطالق بسیاری از روایات درباره حرمت
اهانت مؤمن(حرّ عاملی1114،ق ،ج  ،12ص  ،)247-278احادیث مستفیضهای است که
در احترام میت مسلمان وارد شده است که ذیالً ،برخی از آنها اشاره میگردد:
 .1در صحیحه عبداهلل بن سنان و عبداهلل بن مسکان به سند صدوق از امام
صادق علیه السالم آمده است:
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فی رجل َق َط َع رأس ألم ّیت قال علیه السالم« :علیه ألدیه ،لأن ّه حرمته میتاً کحرمته و هو
حی»؛ امام علیه السالم درباره مردی که سر مردهای را قطع کرد ،میفرماید :دیه بر
ّ
اوست؛ زیرا که حرمت میت ،همانند حرمت او در حال حیات است( .حرّ
عاملی1114،ق ،ج  ،21ص )827

مورد سؤال در این روایات قطع رأس میت است ،مع الوصف ،پاسخ امام علیه
السالم اطالق دارد و شامل سایر موارد قطع اعضاء نیز میشود.
 .2در روایت حسین بن خالد از امام صادق علیه السالم آمده است:
«أ ّن ألله ح ّرم منه م ّیتاً کما ح ّرم منه ح ّیاً»؛ خداوند هرگونه تصرف در بدن انسان
مرده را حرام کرده است ،همان طور که در زمان حیات وی نیز حرام کرده
 .8در مرسله محمد بن سنان آمده است:
حی»؛ حرمت میت مسلمان مانند حرمت انسان زنده
«فا ّن حرمته میّتاً کحرمته و هو ّ
است( .حرّ عاملی1114،ق ،ج ،21ص )827

 .1روایت محمد مسلم از امام باقر علیه السالم که حضرت فرمودند:
«أن ألله ح ّرم من ألمؤمنین أموأتا ما ح ّرم منها أحیاء»؛ خداوند آنچه را برای مومنین
در حال حیات حرام کرده ،در حال ممات نیزحرام دانسته

است(.حرّ عاملی1114،ق ،ج ،21

ص )821

واژه «حرمت» در کتب لغوی و استعماالت متعارف به معنای احترام و
رعایت حریم انسان تلقی شده است؛ به عنوان مثال ،در مصباح المنیر آمده است:
حرمت به ضمّ ،چیزى است که هتک آن جایز نباشد و حرمت  ...اسم مصدر
احترام است و جمع آن حُرُمات است؛ مثل واژه غرفه و غرفات.
ص)181

(فیومی1141 ،ق،
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بود(.حرّ عاملی1114،ق ،ج  ،21ص )821
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همچنین ،بسیاری از لغویان عرب زبان ،حرمت را به معنای آن چیزی
دانستهاند که هتک آن روا نیست( .ابن منظور1143 ،ق ،ج ،2ص)47

در مجموع و با مالحظه تمام احادیث وارده ،درباره این موضوع چنین
مینماید که روایاتی که داللت بر تحریم این مسأله دارند ،به سه گروه قابل تقسیم
هستند:
 -1روایاتی که صریحاً با ماده (ح.ر.م) داللت بر تحریم تشریح دارند( .طوسی،
1141ق ،ج  ،14ص )871
کالبدشكافي جنایي؛ پردازش فقهي – حقوقي

 -2روایاتی که بر تساوی زنده و مرده در شکستن اعضای بدنشان ،داللت
میکنند( .طوسی1141 ،ق ،ج ،14ص .)872

 -8روایاتی که بر لزوم مراعات احترام مرده ،و عدم هتک آن داللت دارند.
(طوسی1141 ،ق ،ج  ،14ص )878

بنابراین ،با عنایت به تعلیل موجود در این روایات ،معنای آنها چنین خواهد
بود :حرمت انسان میت ،همانند حرمت او در حال حیات است .پس هرگاه کسی
نسبت به میت ،بیاحترامی کند یا جنایتی بر او وارد کند و حقش را از بین ببرد،
بر اوست که عوض آن را بپردازد .این تعلیل (تساوی زنده و مرده در احترام)
موجب تعمیم حکم است و هرجا که بیحرمتی باشد تصرف در بدن میت جایز
نیست.
این گونه موارد ،از حقوق طبیعی انسان است و تجاوز به هر یک از آنها،
سبب هتک حرمت او و موجب قصاص و دیه میگردد .لذا ،پس از وفات نیز با
توجه به اصل ثبوت حق و احترام میت ،تشریح جسد او جایز نیست و تعدی به
حریم جسد و هتک حرمت آن موجب عقوبت اخروی و مکافات دنیوی میگردد.
در پاسخ به این رویکرد ،سه نکته قابل تذکر است:
 -1مفهوم «جنایت» در لغت ،معادل «ذنب» و «جرمی» شمرده شده است که
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مؤاخذه (عقاب دنیوی یا اخروی) را در پی دارد(.فیومی1141 ،ق ،ص )112

 -2جنایات در فقه نوعاً به دو دسته تقسیم میگردد :الف) جنایاتی که همراه
با گناه (یک حکم تکلیفی) است که از آن به جنایت عمدی تعبیر میگردد؛ ب)
جنایتی که گناهی در پی ندارد و از آن به جنایت خطایی تعبیر میشود.
 -8از نگاهی دیگر ،غالباً مقصود از «جنایت» در فقه ،جنایت بر دیگری
است که دیه را به دنبال خواهد داشت و در پارهای از موارد نیز مراد از آن،
جنایت بر نفس خواهد بود( .فاضل لنکرانى1113 ،ق ،ص )841

با عطف توجه به سه نکتة مذکور و با عنایت به اینکه گویا مفهومِ شرارت،
در دل واژة جنایت و هالة معنایی آن وجود دارد ،به نظر میرسد هرجا
اطالق واژة جنایت نیز در مورد آن صادق نخواهد بود و در بیشتر موارد ،دیه نیز
نخواهد داشت؛ مثالً اگر دست یک دزد به عنوان اجرای حد شرعی بریده شود یا
عمل جراحی و کالبدگشایی برای معالجه بیمار صورت بگیرد ،نمیتوان این گونه
امور را جنایت بر دزد یا بیمار قلمداد کرد .بنابراین ،استناد به این ادله برای
حرمت کالبدگشایی جنایی و کشف مجرم صحیح نخواهد بود .به دیگر سخن،
تعبیر «حرمت» آنگاه که در مورد یک فعل بکار رود ،به معنای عدم جواز و
هرگاه در مورد شخص استعمال شود ،به معنای احترام است .در روایات مذکور،
قبل یا بعد از حکم به ثبوت دیه ،احترام میت بسان انسان حی به عنوان علت حکم
و کبرای کلی بیان گردیده است و ظاهر این بیان آن است که هرگونه تعرض
نسبت به میت و هر عملی که موجب هتک حرمت میت باشد ،جایز نیست.

1

با توجه به آنچه گذشت ،واضح است که قطعِ سر یا دست و پای میت ،و یا
هرگونه عملی از این قبیل ،اگر بدون اغراض عقالیی و هدف صحیح صورت
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کالبدشکافی ،دارای توجیه عقالیی یا شرعی باشد ،قطعاً قصد اهانت صدق نکرده،
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گیرد ،یقیناً جایز نبوده و موجب ثبوت دیه است .لذا ،محور اصلی در عدم جواز
قطع اعضای میت ،صدق عنوان هتک است .پس اگر بر فرض ،موردی یافت شود
که قطع اعضای میت موجب هتک احترام او نباشد ،به استناد این ادله نمیتوان
حکم به عدم جواز نمود .لذا ،اگر در کالبدشکافی ،غرضی عقالیی بسان شناسایی
قاتل یا کشف هویت میت و آثار مترتب بر آن باشد ،مشمول اطالقات ادله
نخواهد بود و بر فرض شمول ،در مقام تعارض با مزاحم اقوا ،از فعلیت خواهند
افتاد.
کالبدشكافي جنایي؛ پردازش فقهي – حقوقي

استناد به این دسته از روایات متوقف بر دو مقدمه است :اول اینکه مراد از
مثله کردن ،مطلق قطع اعضا باشد نه بریدن اعضای بدن میت یا مقتول به قصد
انتقام جویی و اهانت کردن به او ،و دوم اینکه این روایات داللت بر حرام بودن
هرگونه مثله داشته باشند نه قسم خاصی از آن .اثبات این دو مقدمه مشکل و لذا
استناد به روایات مذکور برای اثبات حرمت تشریح با اشکال مواجه
است(.موید1117،ه.ق،صص)11-14

نکتة پایانی این که بر اساس آنچه از روایات به دست میآید ،حکم حرمت
به مردة مسلمان اختصاص دارد .بنابراین ،مواردی که با دلیل خاصی از آنها نفی
کرامت و حرمت شده ،از این حکمِ کلی استثنا میشوند؛ لذا :اگر این گونه اعمال
بر روی جسد غیر مسلمان انجام بگیرد ،حرام نخواهد بود.

2

-2حرمت مثله کردن مردگان
روایاتی که مثله کردن رانهی میکنند ،بدین قرارند:
 -1صحیحه جمیل بن دراج عن أبی عبداهلل (ع) قال :كان رسول ألله (ص)أذأ بعث

سريةدعا باميره أفاجلسه ألي جنبه و أجلس أصحاب بين يديه ثم قال :سيروأ بسم ألله و بالله و فی
سبيل ألله و علي ملة رسول ألله (ص) لأتغدروأ ،و لأتعلوأ ،و لأتمثلوأ ،و لأتقطوأ شجرة ألأ
أنتضطروأ أليها ،ولأتقتلوأ شيخاً فانياً ،و لأصبياً و لأأمرأة:
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جمیل بن دراج از امام صادق (ع( روایت میکندکه ایشان فرمودهاند :رسول
خدا ،هنگام عزیمت لشگریانش به کارزار جهاد و نبرد میفرمود :با نام و یاری
خدا و در راه او و بر شیوه پیامبر خدا حرکت کنید ،شبیخون نکنید ،از مثله کردن
بپرهیزید ،مکر به کار نبرید ،سالخوردگان ،بچهها و زنان را رها بگذارید(.حرعاملی،
وسایل الشیعه ،صص21و)84

-2سفارش علی علیه السالم به فرزندان بزرگوارش حسنین (ع)در مورد
قصاص ابن ملجم :أنضروأ أذأ أنامت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة و لأتمثلوأ بالرجل فان
يسمعت و لأ تمثلوأ أياك موأل مثلة ولو بالكلب ألعقور:
بنگرید ،اگر من بر اثر ضربت او از دنیا رفتم ،در عوض یک ضربه به او

شنیدهام که فرمود :از مثله کردن بپرهیزید ،هر چند سگ هار باشد( .فیض
االسالم،1841،ص)128
-8تأکید امیرمؤمنان (ع) به یارانش در جنگ صفین «و لأتمثلوأ بقتيل» (حر
عاملی)1114،

از جمله ادلة نبودِ جواز تشریح مرده ،استناد به حرمت مثله است .بیان استدالل
این گونه طرح میگردد که مستفاد از روایات و کلمات اصحاب آن است که
«مثله» با مطلق بریدن اعضای بدن و با صرف تغییرِ شکل دادن و ناقص العضو
کردن جسد به هر قصدی که باشد ،تحقق مییابد ،چه قصد کیفر باشد یا انگیزهای
دگر .از این رو ،رضایت صاحب عضو و همچنین داعی عقالیی ،موجب خروج آن
از عنوان مثله نخواهد بود .این در حالی است که حکم شرعی مثله نیز حرمت
است و روایات صحیحی در نهی از قطع کردن اعضای بدن دیگران ،حتی بدن
کفار حربی وجود دارد.
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بزنید ،بپرهیزید از اینکه او را مثله بنمایید ،زیرا از رسول خدا (ص)در این باره
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صاحب جواهرنیزمعتقدندکه حکم تشریح مانندحکم مثله کردن میت است
بلکه گاهی اوقات تشریح ازمثله کردن بدتراست وبرای حرمت تشریح ادعای
اجماع کرده است(شهید ثانی ،مسالک االفهام ،ص)141
معالوصف ،با مالحظة کلمات لغتشناسان (ابن منظور1143 ،ق ،ج  ،11ص24؛

فیومی1141 ،ق ،ص 141؛ ابن فارس1141 ،ق ،ج ،1ص  )214و تتبع در سخنان فقیهان
(تبریزی1117 ،ق ،ج ،8ص  ،)211چنین به نظر میرسد که «مثله» ،قطع عضوی از
اعضای زنده (شکنجه) یا مرده است که بدون غرض عقالیی صورت گرفته باشد و
کالبدشكافي جنایي؛ پردازش فقهي – حقوقي

نوعاً ،به انگیزة عقوبت ،انتقام و عبرت دیگران صورت میگیرد .به بیان فنیتر،
شاید بتوان ادعا نمود که در غالب مواردی که واژة «مثله» ،استعمال شده است،
نوعی ترادف با کلمة «تنکیل» (گوشمالی دادن) دیده میشود؛ یعنى او را به
خاطر جرمى که مرتکب شده به گونهاى کیفر داده که هشدارى براى دیگران نیز
بوده است ،یا با او کارى کرده که دیگران را از ارتکاب چنان جرمى باز
مىدارد(زبیدى 1111 ،ق،ج  ،3ص  .)111از این رو ،معنای این واژه ،عقوبت و
شکنجهای جسمانی است که چه بسا ،از روی غضب و انتقام صورت میگیرد تا
برای دیگران نیز مایة عبرت شده ،موجب بازداشتن آنها از این عمل باشد و البته،
این کار به قدری قبیح است که در اسالم ،حتی از مثله کردن حیوان نیز نهی شده
است؛ چه این که در عمل مثله ،بدن ،قطعه قطعه شده و گوش ،بینی و سایر
قسمتهای آن به منظور تعذیب و خوار کردن بریده میشود؛ این در حالی است
که کالبدشکافی ،تنها به مقدار نیاز در محدودهای خاص از بدن و به صورت
تخصصی انجام میشود.
گواه این مدعا ،نگاه عرف است که از دید ایشان ،به هنگامی که پزشک با
تشخیص خود ،به این نتیجه برسد که برای سالمتی فردی ،باید دست یا پای بیمار،
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بریده شود ،به این کار« ،مثله» اطالق نمیکنند.
در فرهنگهای لغت نیزتشریح را به معنای متفاوت از مثله کردن معنا
نمودهاند ،معنای لغوی مثله کردن قطع کردن اعضای دیگران از روی نفرت و
دشمنی و برای انتقام است ،لکن معنای لغوی تشریح بریدن اعضای کسی برای
نجات جان انسانی است(.المنجد ،سیاح)1837 ،

به عالوه ،به این دلیل میتوان این گونه اشکال گرفت که تشریح مصداق مثله
کردن نیست ،زیرا هدف ازمثله کردن عداوت و انتقامجویی است اما هدف از
تشریح نجات جان مسلمان و اهداف عالیه دیگراست ،بنابراین نمیتوان گفت ادله
حرمت مثله کردن شامل حکم تشریح هم میشود( .نمازی فروقربانی ،ص)1831، 212؛
باشد ،دیگر در زمره هتک حرمت قرار ندارد.
-8وجوب دفن مردگان و اعضای آنان
با توجه به اینکه دفن سریع میت واجب و از مسلّمات احکام اسالمی است،
تشریح موجب تأخیر دفن میت در اولین فرصت است و بر این مهم روایات
فراوانی داللت دارد از جمله:
-1روایت سکونی عن أبی عبد اهلل (ع) قال رسول اهلل إذا :مات المیت أول
النهار فال یقیل إال فیقبره :هرگاه کسی در اول روز فوت کرد ،چیزی غیر از فراهم
کردن قبرش گفته نشود(.حرعاملی ،وسایل الشیعه ،ص)81

-2روایت مرسل البرقی عن أبی عبداهلل(ع) إذا وجدالرجل قتیالً؛ فإن وجد له
عضو تام صلی علیه و دفن وإن لم یوجد له عضو تام لم یصل علیه و دفن برقی از
قول امام صادق روایت میکند :اگر مردکشته شدهای یافت شودکه عضو سالم و
کاملی دارد بر او نماز خوانده میشود و دفن میشود ،در غیر این صورت او دفن

حمید ستوده ،احمد احمدی

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اگر هدف و نیت از تشریح ،نجات جان مسلمانی
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میشود.
با توجه به این روایات معلوم میشود که تجهیز و دفن فوری متوفی واجب
است و چون تشریح سبب تأخیر در امر تجهیز و دفن میت میشود ،میتوان قائل
به حرمت آن شد(.موید1117،ه.ق،صص13و)11

از جمله دالیل دیگری که برای حرمت تشریح اعضای مرده طرح شده،
وجوب دفن مردگان (طوسی1141 ،ق ،ج ،1ص  )884و تعجیل در آن (طوسی1141 ،ق،

ج ،1ص  )141است؛ بنابراین ،از آن جا که عمل تشریح ،سبب تأخیر در دفن یا
کالبدشكافي جنایي؛ پردازش فقهي – حقوقي

اساساً عدم دفنِ جزئی از بدن مرده میشود ،حرام خواهد بود .از این رو ،تشریح با
فوریّت عرفى مستفاد از اوامر مربوط به واجبات تجهیز میّت منافات دارد یا چنین
تأخیرى برای کالبدگشایی ،با اوامرى که دربارة تجهیز رسیده مخالف
مینماید(خرازی ،1124 ،ج ،8ص  .)18از سوی دیگر ،حکم بدن میت قبل از آنکه در
سالن تشریح ،کالبدشکافی گردد ،وجوب دفن و تسریع در تجهیز آن بود ،اکنون
نیز ،با فرض وجود شک در آن حکم ،به مقتضای استصحاب ،محکوم به دفن
میگردد.
در نقد این مدعا باید گفت که ادلة وجوب دفن ،از فرض این بحث ،منصرف
است و منحصر به اکثر افراد و حاالت طبیعی در زمان ائمة اطهار سالم اهلل علیهم
است؛ یعنی مواردی که هیچگونه استفادهای نداشته است .گواه این ادعا ،آن است
که دفن مرده ،مسألهای صرفاً تعبدی نیست؛ بلکه این امر به خاطر حفظ حرمت
میت مسلمان است .از این رو ،اگر عناوین ثانویه به گونهای نباشد که صدق هتک
حرمت میت قلمداد گردد ،از جهت وجوب دفن مانعی نخواهد بود .وانگهی ،چه
بسا ،تشریح به زودى انجام گیرد و متوقف برگذشت چند روز نباشد و لذا ،با
واجبات تجهیز میّت منافاتی ندارد.
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این روایات ،اگر سند آنها را در نظر نگیریم ،فقط میتوان از آنها مستحب
بودن تعجیل در خاکسپاری میت را نتیجه گرفت ،نه وجوب را .در نتیجه از این
روایات وجوب تعجیل ظاهر نیست ،بلکه میتوان گفت حداقل داللت بر استحباب
تعجیل دارد ،همچنین میتوان گفت که اگر به تأخیر انداختن خاکسپاری میت،
موجب اهانت به اوست ،این امر حرام است ،به عالوه اینکه تکریم میت به هر
شکلی واجب نیست ،بلکه کافی است میت مورد اهانت و تحقیر قرار نگیرد(.مؤمن
قمی ،محمد1111 ،ه.ق ،صص)141-77

ب -مبنای فقهی تجویز کالبدگشایی و محدوده آن
عنوان اولی هستند ،ولی اگر ضرورت و عنوان ثانوی پیش آید و واجب شرعی
اهمّی در میان باشد ،کالبد شکافی بدن مسلمان جایز میگردد (امام خمینى1122 ،ق،
ص.)12

وجود ضرورت و تزاحم در حکم و پیش آمدن برخی مصلحتها سبب رفع
حکم اولی تشریح -که حرمت است  -میشود و حتی در مواردی نه تنها موجب
جواز بلکه وجوب تشریح میگردد(.محمدی گیالنی،1871،ص)271
-1حفظ جان
ممکن است کالبد شکافیِ مقتول ،به جهت اینکه خون مسلمانی هدر نرود،
جایز گردد .همچنین ،چه بسا ،این عمل ،برای حفظ جان مسلمانِ متهم به قتل و
تبرئه او جایز شود؛ یعنی ،مقتضای قاعده «لأ َیب ُط ُل د ُم أمریء مسلم»(حرّ عاملی1114،ق،ج

 ،27ص  )814در اینجا آن است که شناسایی قاتل برای اجرای قصاص یا ادای دیه
مقدم است بر حرمت تشریح ،و یا اینکه حفظ جان متهم و چه بسا تبرئه وی،
نسبت به حرمت تشریح از اهمیت بیشتری برخوردار است(ر.ک :روحانی1121 ،ق،

حمید ستوده ،احمد احمدی

با توجه به مباحث مطروحه ،مشهور فقهای امامیه معتقد به حرمت تشریح به
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ص.)114

به عبارت دیگر ،هر گاه حرمت تشریح جسد مسلمان با اهم از آن تزاحم پیدا
کند ،حرمت آن ساقط میشود.
فقهای معاصر بر جواز این تشریح فتوا دادهاند (ر.ک مرحوم امام خمینی ،تحریر
الوسیله ج ،2ص117 ،؛ روحانی ،المسایل المستحدثه ،ص 111و صانعی ،استفتائات پزشکی،

ص )141فتوای ذیل مؤید این برداشت است:
س :171با فرض شرط بودن رضایت اولیاء دم در جواز شرعی انجام کالبد
گشایی آیا در صورت در خواست مقام قضایی باز هم رضایت اولیاء دم شرط
کالبدشكافي جنایي؛ پردازش فقهي – حقوقي

است یا خیر؟
ج :مراجعه به آنها الزم است ولی اگر اختالف یا امتناع کردند متابعت نظر
حاکم شرع الزم است( .نوری همدانی ،مجموعه استفتائات)

بدین ترتیب ،اگر نجات نفس محترمى نیز ،متوقف بر شکافتن بدن و قطع
عضو آن باشد ،اشکالی نخواهد داشت(آیت اهلل خامنهاى 1121 ،ق ،ص.)237

وانگهی ،چنین مینماید که قاضی برای کشف حقیقت و اقامه قسط و عدل،
باید به مقدار متعارف ،از طرق عقالیی مرسوم ،به ویژه به هنگام ضرورت ،کمک
بگیرد.
از این رو ،برخی از فقهای امامیه بر این باورند که اگر ضرورتی ایجاب کند
که جسد ،کالبدشکافی شود ،مثل اینکه کالبدشکافی برای کشف جرم و شناسایی
قاتل یا برای رهایی یک متهم بیگناه از مرگ باشد ،مانعی نخواهد داشت(مکارم
شیرازی ،1834 ،ج ،1ص .)111

-2کشف جرم وعلت مرگ
تشریح برای کشف جرم گاهی به مواردی باز میگردد که شاکی خصوصی
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وجود دارد .در این صورت ،برای رفع تخاصم راهی جز تشریح نیست و در
صورت درخواست ولیّ دم جواز تشریح بعید نیست (صانعی،پیشین ،ص )147و گاهی
شاکی خصوصی وجود ندارد و در عین حال علت مرگ مشکوک است .به نظر
شماری از فقها ،برای شناسایی قاتل و اجرای حکم الهی تشریح مجازاست (روحانی،
پیشین ،ص)114

همچنین ،اگر واجب دیگری بر تشریح متوقف باشد؛ مثل آنکه اعتالء پرچم
دولت اسالمی در جهان و باال رفتن عزت و شأن آن منوط به عمل تشریح باشد،
این کار جایز میگردد( .حائری1128 ،ق ،ص)843

-8تعلم و کارآموزی
تشریح برای یادگرفتن ،بدون آنکه زندگی مسلمانی به آن وابسته باشد ،جایز
نیست و موجب دیه است( .خمینی( ،ره)ج ،2ص )117از «مفهوم» نظر یاد شده بر
میآید که اگر تعلم و کارآموزی از طریق تشریح موجب بقای حیات انسانها
باشد ،جایز خواهد بود .برخی گفتهاند اگر تشریح متضمن مصلحتی قویتر باشد،
جایز است و مثالً برای دانشجویان پزشکی که کارآموزی آنان دارای مصلحتی
قویتر از مفسده تشریح است مجاز میباشد( .روحانی،پیشین،ص )114از دید دیگر،
چون تشریح موجب پیشرفت علمی و عزت اسالمی است جایز است.
(صانعی،پیشین،ص)147

اگر فراگیری مسائل پزشکی در حدی مورد نیاز باشد که حفظ جان یا
سالمتی و مداوای بیماران مسلمان ولو در آینده ،متوقف بر تشریح جسد مسلمان
بوده ،تهیه مرده غیر مسلمان ،گرچه با خرید آن ،مقدور نباشد؛ در این صورت نیز
کالبد شکافی میت مسلمان به قدر ضرورت جایز خواهد بود( .فاضل لنکرانی،1871 ،
ج  ،1ص )411

حمید ستوده ،احمد احمدی

در این قسم از تشریح ،فقهای معاصر اختالف نظر دارند .طبق یک نظر،
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 -1حفظ جنین
در منابع روایی و فقهی امامیه ،تشریح شکم مادر برای حفظ جنین یا بالعکس،
جایز بلکه واجب شمرده شده است که به برخی از آنها اشاره میگردد:
1ـ در مرسله ابن ابی عمیر از امام صادق علیه السالم درباره زنی که مرده،
ولی جنین او زنده بود ،سؤال شد .حضرت علیه السالم فرمودند« :شکم آن زن
شکافته و جنین از آن بیرون آورده شود و محل شکافتگی را بدوزند» (حر عاملی،
1114ق ،ج ،2ص .)141-174
کالبدشكافي جنایي؛ پردازش فقهي – حقوقي

2ـ در صحیحة علی بن یقطین ،آمده که از امام موسی بن جعفر علیهما السالم
درباره زنی سؤال شد که وی مرده است ،ولی جنین در رحم او حرکت میکند.
امام علیه السالم فرمودند« :شکم او شکافته شود و جنین را خارج کنند».
(طوسی1141،ق ،ج ،1ص  )818در بسیاری از روایات دیگر نیز به مضمون این روایت
اشاره شده است( .حرعاملی1114 ،ق ،ج  ،2ص )141

 -8در فقه منسوب به امام رضا علیه السالم نیز آمده است« :هرگاه زن
بارداری فوت کند و بچه در شکم او زنده باشد و حرکت کند ،باید شکم او را از
سمت چپ بشکافند و بچه را بیرون بیاورند» (الفقه المنسوب لإلمام الرضا علیه السالم،
1144ق .)171 ،برخی از قدمای فقیهان نیز اینچنین فتوا دادهاند( .مفید1118 ،ق ،ص

37؛ طوسی ،المبسوط فی فقه اإلمامیه1837 ،ق ،ج ،1ص  )134همچنین ،شیخ بهاءالدین
عاملی ،فخرالمحققین و بعضی از فقهای متأخر به این مسأله اشاره کردهاند.
 -1عمل به وصیت میت
اگر میت پیش از مرگ وصیت کند که جسد او را مجانى براى انجام تشریح
تحویل دهند و چنین وصیتى را مشروع بدانیم ،با انجام تشریح ،دیهاى ثابت نخواهد
شد ،زیرا :اوالً ،با وجود درخواست خود میت عنوان هتک و اهانت به میت صدق
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نمى کند :ثانیاً ،این کار به مقتضاى وصیت میت است و چگونه مىشود عمل به
وصیت ،خسارتى را متوجه ما کند(.خرازی،پیشین)1834،

بنابراین ،حد مجاز تشریح و شرایط آن بستگی دارد به نظر و رضایت صاحب
جسد؛ پس موصی میتواند وصیت کند که قسمتهای خاصی از بدنش ،با کیفیت
و در شرایط خاصی تشریح میگردد .در این صورت تخلف از شرط جایز نیست.
-4قاعده اضطرار
مفهوم این قاعده که از قواعد عام فقهی است ،آن است که اگر انسان در
حالتی قرار بگیرد که ضرورتاً برای گریز از آن حالت ناچار باشد که مرتکبِ کار
خالف شرع یا قانون شود ،قاعده اضطرار از چنین فرد مضطری رفع مسؤولیت
انسان ،پزشک از ناحیه شرع و قانون وظیفه دارد که برای حفظ جان انسانها
کوشش کند و در صورتی که حفظ جان انسانی متوقف بر تشریح جسد مسلمان
باشد ،این اضطرار از پزشک رفع مسؤولیت میکند( .زحیلی1141 ،ه.ق ،ص)121

 -7مرجحات باب تزاحم
مسأله تشریح از مصادیق دو حکم متزاحم است؛ یعنی پزشک دو وظیفه دارد:
یکی آنکه انسان زندهای را ،که مرگ تهدیدش میکند ،نجات دهد؛ دیگر آنکه
به جسد مسلمان احترام بگذارد و حرمت او را هتک نکند .وی مکلف است که تا
حد امکان هر دو وظیفه را به جای آورد و در صورت عدم امکان ،بر او واجب
است وظیفه مهمتر را -که نجات یک انسان است  -ترجیح بدهد و مرده مسلمان
را تشریح کند(.خرازی ،1834 ،ص )81اسالم بسیاری از محرمات را در صورت تزاحم
با حفظ جان خود یا دیگری ،جایز شمرده و واجباتی را حرام دانسته است .از
مجموع این احکام و سایر مقررات اجتماعی اسالم ،میتوان دریافت که اگر رشد

حمید ستوده ،احمد احمدی

میکند( .مصطفوی1112،ه.ق،صص211و )214در مسأله تشریح برای نجات جان یک
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علمی جهان اسالم یا حفظ جان مسلمان ،بر امر حرامی همچون تشریح یا قطع عضو
میت متوقف گردد نه تنها جایز ،بلکه در مواردی نیز واجب است.
لذا ،صرف احتمال وقوع جنایت ،دلیل جواز تشریح نمیگردد و در صورت
احراز جنایت ،باید نسبت به کشف خصوصیات آن یا پیدایی علل فوت از این
طریق ،علم یا اطمینان داشته باشد و گرنه ،تصرف در بدن میت مسلمان و شکافتن
آن جایز نخواهد بود(خویى1127 ،ق ،ص )281؛ چه اینکه دلیل جواز ،قاعده تزاحم
است؛ به طوری که مثالً ،اثبات جرم قتل از اهمیت بیشترى در مقایسه با شکافتن
کالبدشكافي جنایي؛ پردازش فقهي – حقوقي

بدن میت و حرمت اهانت به آن برخوردار است ،یا آنکه نجات جان یک
مسلمان ،منوط به تشریح میباشد و یا اینکه امکان تشریح مردة غیر مسلمان وجود
نداشته باشد.
ج -حکم پرداخت دیه در کالبدگشایی
همانگونه که گفته شد ،تشریح مردة مسلمان ،به عنوان حکم اولی حرام است
و لذا ،موجب ثبوت دیه خواهد بود .دیة بریدن اعضاى جسد مسلمان همچون سر،
که حیات بدن بدان بستگى دارد ،دیة جنین ،پیش از دمیدن روح ،یعنى صد دینار
یا صد مثقال شرعى طالست .دیة سایر اعضا و جراحتهاى وارد شده بر جسد،
برحسب آنچه در انسان زنده مقرّر شده ،به نسبت کلّ دیه (صد دینار) محاسبه
مىگردد .معالوصف ،اگر ضرورتی سبب ایجاب کالبد شکافی مسلمان گردد ،این
عمل جایز میشود؛ ولی در ثبوت دیه آن اختالف است(خویی1114 ،ق ،ج ،1ص 124؛
امام خمینی،بیتا ،ج ،2ص .)421

دلیل بر اثبات دیه ،موثقۀ عبدأللّه بن سنان از امام صادق علیه السالم است ،که
درآن امام علیه السالم دربارة مردى که سرمیّتى را بریده بود ،فرمودند:
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حي؛ دیه براو واجب است؛ زیرا احترام
عليه ألدية ،لأ ّن حرمته م ّيتا كحرمته و هو ّ
شخص مسلمانى که سرش پس از مرگ بریده شده است ،بسان حرمت او درحال
حیات است( .حر عاملی1114 ،ق ،ج  ،21ص )827

به هرحال ،از آن جا که برخى از اسناد این روایت معتبر بوده و از طرفى،
فقها نیز به آن عمل کردهاند ،براى اثبات مقدار دیة تشریح میّت (صد دینار)
کفایت مىکند.
در صورتی که تشریح حرام باشد بدون اشکال بر تشریح کننده واجب است
که دیه تشریح را مطابق آنچه در کتب فقهی مذکور است ،بپردازد.
(خویی1121،ه.ق،ص)841

ممکن نباشد ،در اینکه پرداخت دیه تشریح بر تشریحکننده واجب است یا نه؟
بین فقها اختالف نظر وجود دارد؛ برخی فقیهان معاصر در صورت جواز تشریح به
سقوط دیه فتوا دادهاند( .روحانی1111،ه.ق،ص)113

با وجود این ،چه بسا گفته شود هر چند صرف تجویز تشریح میّت ،سبب
سقوط دیه نیست ،ولی اگر بریدن اعضا یا شکستن و شکافتن بدن میت ،به
مصلحت وی و اولیای او باشد ،دیه برعهدة کسى که اقدام به این کار میکند،
نخواهد بود؛ نظیر آنکه میّت ،بین اشیا یا زیر آوار به گونهاى مانده باشد که براى
انجام تجهیز او چارهاى جز شکستن یا مجروح ساختن یا بریدن اعضاى او نباشد.
علت ثبوت دیه ،هتک احترام میّت است و در جایى که شکافتن بدن میت به
مصلحت خود او باشد ،هتک و اهانت صدق نمىکند تا دیه ثابت شود؛ به عبارت
دیگر ،این علت مانع از انعقاد اطالق حکم دیه بوده ،از آن منصرف میگردد.
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حال اگر حفظ جان مسلمانی منوط به تشریح باشد و تشریح غیرمسلمان
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بنابراین ،در آن جا که تشریح یا قطعه کردن بدن میّت مسلمان ،مستلزم هتک
احترام وی نباشد ،دیه ثابت نخواهد بود؛
در این صورت ،اگر ولى امر مسلمانان ،تشریح را در مواردی که مصالح اهم
اجتماعی متوقف برآن است ،جایز بداند ،بیت المال خود ضامن پرداخت
هزینههایى مانند دیه خواهد بود تا زمینه تحقق امرِ اهم ،فراهم شود.
نتیجهگیری
کالبدشكافي جنایي؛ پردازش فقهي – حقوقي

امروزه ،کالبدشکافی بدن مسلمان در پروندههای جنایی ،برای پیجویی
انتظامی و پیگرد کیفری ،صورت میگیرد .از این رو ،عمل تشریح در راستای
اجرای عدالت و احقاق حقوق فردی بوده ،متضمّن منافع عقالیی و ضروری است.
از نظر حقوق اجتماعی ،مساله حاکمیت عدالت و ریشهکنی فساد و بزهکاری،
یکی از اهداف اسالم است .بنابراین ،هرگاه رسیدن به آرمان فوق ،شکافتن کالبد
را طلب کند ،بالمانع خواهد بود ،اگر چه مورد درخواست اولیای مقتول نباشد؛ زیرا
حاکم اسالمی ،دادستان عموم است و موظف به ریشهکن سازی تبهکاری ،و
استقرار عدالت است .با موشکافی در ادله روایی تحریم تشریح میتوان به نوعی به
انصراف آنها به تشریح توأم با هتک حرمت ،جنایت ،عداوت و انتقام جویی قائل
گردید و با تکیه بر دید عرفی و منافع عقالیی در کالبد شکافی جنایی ،اطالق آن
ادله را بر این موضوع به بوته نقد کشید .اما به هر حال ،به واسطه عناوین ثانوی
میتوان حکم اولی تحریم تشریح را در ارتباط با کالبدگشایی تخصیص زد ،چرا
که :حکم اولی تحریم در مقام تزاحم با واجب شرعی اهمّ ،چون نجات جان یا
احقاق حق ،برداشته میشود؛ البته باید دانست که جهت استناد به قاعده تزاحم،
کالبدشکافی برای کشف حقیقت در فرضی جایز میگردد که یقین به کشف جرم
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به این واسطه وجود داشته باشد ،ولی اگر صرفاً ،احتمال حصول نتیجه باشد ،ظاهراً
جایز نخواهد بود ،مگراز راه دیگری قطعی اطمینان پیدا شود که همان احتمال هم
که با حرمت تشریح تزاحم کرده ،از اهمیّت بیشترى برخورداراست.
به هر روی ،رعایت برخی از شرایط و احکام در جواز کالبدشکافی ضروری
مینماید؛ به طوری که عمل مذکور ،باید با احراز ضرورت و اذن حاکم شرع ،و به
قدر رفع نیاز انجام شود و از آن تجاوز نکند .همچنین ،نباید تشریح ،با عمل حرام
مقرون گردد.
همان گونه که گفته شد ،تشریح مردة مسلمان ،به عنوان حکم اولی حرام
است و لذا ،موجب ثبوت دیه نیز میگردد؛ چه اینکه مالزمهای بین سقوط حکم
ندارد .پس مسأله از لحاظ حکم وضعی ،همچنان مشمول اطالقات ادله است و دیه
ثابت خواهد بود؛ به ویژه آنکه در احکامِ خالف قاعده ،باید بر خصوص مورد
اکتفاء گردد.
آری ،اگر حاکم شرع ،کالبدشکافیِ جسدی را ضروری بداند ،بیت المال،
خود ضامن پرداختِ هزینههایى مانند دیه میگردد ،تا زمینه تحقق امرِ اهمّ ،فراهم
شود .البته ،اگر امکان پرداخت دیة تشریح از بیت المال به ورثة میّت وجود نداشته
باشد و ولیّ امر مسلمانان در این حالت ،به سبب مصالحی ،اجازه دهد که میّت را
بدون تعهدِ پرداخت دیه تشریح کنند ،دیه ساقط میگردد؛ زیرا ولىّ فقیه در اداره
جامعه ،در جای امام معصوم علیه السالم نشسته و هر جا مصلحت بداند ،اولویت در
تصرف خواهد داشت.

حمید ستوده ،احمد احمدی

تکلیفی و جواز تشریح به عنوان ثانوی با حکم وضعی ،یعنی ثبوت دیه وجود
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پی نوشتها
 .1با توجه به تکرار تعبیر «حرمت» در روایات و تعلیل حکم به آن ،به نظر میرسد در جایی که اطمینان
به عدم هتک وجود دارد ،حکم به جواز آن نمود .لکن تمام سخن در تشخیص مصادیق و تطبیق عنوان
هتک یااحترام است .
.2در موثقه عمار بن موسی عن ابی عبداهلل علیه السالمآمده است« :أنه سئل عن ألنصرأني يكون في ألسفر و هو
مع ألمسلمين فيموت؟ قال" :لأ يغسله مسلم و لأكرأمة و لأيدفنه و لأيقوم علي قبره و أن كان أباه"»(کلینی1147 ،ق ،ج،8
ص  .)111در این روایت ،به روشنی از نصرانی نفی کرامت شده و احکامی بسان وجوب غسل ،تکفین و
دفن از اوسلب گشته ،بلکه نهی شده است .طبعا ،نصرانی خصوصیتی ندارد و به تناسب حکم و موضوع
معلوم است که نفی کرامت شامل حال هر غیرمسلمانی میگردد؛ کما اینکه اختصاص به احکامی چون
غسل و کفن نیز ندارد.سیره قطعی در عدم تغسیل جنازه کافر مؤیداین مدعاست.

کالبدشكافي جنایي؛ پردازش فقهي – حقوقي

فهرست منابع
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مرتضى حسینى ،بیروت :دأر ألفكر للطباعة و ألنشر و ألتوزيع.
زحیلی ،وهبه مصطفی ،ألفقه ألأسلامی و أدلّته ،ج ،8ص ،121دمشق .1131/1141
سیاح ،احمد ،لغت نامه ،یا ،فرهنگ بزرگ جامع نوین سیاح ترجمه المنجد (بااضافات) عربی به فارسـی،
ترجمه المنجد لویس معلوف با اضافات نشر اسالم ،چا ششم ،تهران1837 ،
شهید ثانی ،مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم ،قم ،موسسه مطالعت اسالمی ،ص141
صانعی ،یوسف ،أستفتائات پزشکی ،ج ،1ص ،147قم  1877ش 87
طریحی ،فخرالدین1111( -ق) ،مجمع ألبحرین ،ج،1چ اول ،قم :بعثت.
طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن1837( -ق) ،ألمبسوط في فقه ألأماميه ،ج ،1چ سوم ،تهران :ألمكتبمة ألمرتضموية
لأحياء ألأثار ألجعفرية.
طوسی ،محمد بن حسن1141(-ق) ،تهذیب االحکام( ،تحقیق سید حسن موسـوی خراسـانی) ،ج  ،14چ
اول ،بیروت :دار صعب.
عاملی ،بهاء الدین محمد بن حسین1111( -ق) ،مشرق ألشمسین ،چ اول ،مشهد :مجمع البحوث االسالمیه.
فاضل لنکرانی ،محمد،)1871(-ج  ،1چاول ،جامعألمسائل ،قم :مطبوعاتی امیر.
فاضل لنکرانى ،محمد 1113( -ق)تفصيل ألشريعة في شرح تحرير ألوسيلة (الدیات) ،چ اول ،قم :مرکـز فقهـى
ائمه اطهار علیهمالسالم.
الفقه المنسوب لإلمام الرضا علیه السالم1144( ،ق) چ اول ،مشهد :کنگره بین الملل امام رضا علیه السالم.
فیض االسالم ،علی نقی ،ترجمه نهج البالغه ،نشرموسسه تحقیقات و نشر معارف اهـل البیـت (ع(-1238
1841
فیومی مقری1141( -ق) ،احمد بن محمد ،ألمصباح ألمنیر ،چ اول ،قم :موسسه هجرت.
کلینی ،محمد بن یعقوب1147( -ق)الکافی ،ج ،8چ چهارم ،تهران ،دار الکتب االسالمیه.
گودرزی ،فرامرز؛ کیانی ،مهرزاد)1831 ( -پزشکی قانونی ،چ اول ،تهران :سمت.
محمدی گیالنی ،محمد«کالبد شکافی» ،ج ،1ص( ،271تقریرات امام خمینی) ،فقه اهل بیت ،سال  ،1ش
، 8پاییز 1871
مصطفوی ،محمدکاظم ،القواعد :مائه قاعده فقهیه معن ًا و مدرک ًا و مورد ًأ ،ج ،1ص211ـ ،214قم .1112
مصاحب ،غالمحسین)1834( -دأئرة ألمعارف فارسی ،ج ،1چ دوم ،تهران :امیرکبیر.
معلوف ،لویس ،)1832( -المنجد فی اللغه ،چ اول ،قم :دارالعلم.
مؤید ،حسین ،مسائل من الفقه االستداللی :ألحلقة ألثانیه ،ج ،1قم 1117/1117
مؤمن قمی ،محمد ،تلقیح؛ کلمات سدیدة فی مسمائل جدیمده ،قم ،مؤسسه نشر اسـالمی ،چـا اول 1111 ،ق،
ص .77 - 141
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مفید ،محمّد بن محمد بن نعمان عکبری1118( -ق) ،المقنعه ،چ اول ،قم :کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.
مکارم شیرازی ،ناصر ،)1834( -استفتائات جدید( ،تنظیم ابوالقاسم علیان نژاد) ،ج ،1چ دوم ،قم :مدرسـه
امام علی علیه السالم.
منتظری ،حسینعلی1127( -ق) ،احکام پزشکی ،چ سوم ،قم :سایه.
ناصری ،فرج اهلل ،)1811( -امارات در حقوق مدنی ایران ،چ اول ،تهران :رنگین.
نمازی فر ،حسین و قربانی ،فتح اهلل ،بررسی وتحلیل حکم تشریح ازدیدگاه فقه شیعه بـا رویکـردی بـر
دیدگاه امام خمینی ،مجله علوم تشریح ایران ،سال هشتم ،شماره  32و  ، 33پاییزوزمستان31
نجابتی ،مهدی )1833( -حسین ،پلیس علمی (کشف علمی جرائم) ،چ دهم،تهران :سمت.
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