برخی از مصادیق تصرف در بدن و حدود شرعی آن
عزّت اهلل صالحی اصل

0ریاست گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی آجا
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مقدمه
پیشرفت ها حیرت انگیز علم پزشکی ،امید به زندگی را با ایجاد راه های متنوع و شیوه های جدید درمانی
افزایش داده است .برای انسان معاصر که به معنویت خود نیز ما اندیشد مداوا از هر راه و روشی قابل
قبول و مورد پسند نمی باشد؛ انسان های متدین در شیوه درمان و نحوه آن نگاهی به شریعت دارند.
شبیه سازی ،عقیم سازی ،تشریح ،خرید و فروش و اهدای عضو ،جراحی زیبایی و ...عناوینی هستند که
اگر نظر شرع مقدس در آنها لحاظ نشود ممکن است انسان را به بیراهه بکشاند .خوشبختانه فقهای
اسالم ومراجع عظام همپا با پیشرفت هایی علمی و ایجاد مسائل جدید در حوزه پزشکی بر اساس اصول
استنباط و مآخذ دینی به پاسخ های مناسب دست یازیده اند -که نمونه های آن در این تحقیق به خوبی
نشان داده شده است.
روش تحقیق
این مطالعه براساس مطالعه مروری و کتابخانه ای و با مراجعه به کتابهایی که در زمینه فقه پزشکی
تدوین شده جمع آوری گردیده و از استفتائات مراجع تقلید بهره گرفته شده است.
یافته ها و نتایج
آنچه در این تحقیق مشاهده می شود این است که «فقه اسالمی» پویا و جوابگوی نیازهای تمام اعصار
و زمان ها بوده ،و بر اساس قواعد خاص خود راهگشا و پاسخگوی مسائل بوجود آمده می باشد.
مکتب فقهی ائمه اطهار که بر محوریت قرآن شکل گرفته نه تنها هیچگاه از پاسخگویی درمانده نشده،
بلکه تضارب آراء فقهی موجب فربهی آن شده است.
کلمات کلیدی
فقه پزشکی ،شرع ،تصرف در بدن
بحث
پیشرفت علوم  -و از آن جمله علم پزشکی -عالوه بر این که منجر به گشودن گرهی از مشکالت
مجتمعات بشری می گردد ،مسائل و مشکالت جدیدی را فرا روی انسان قرار می دهد .این چرخه
مشکالت انسان را مدام به تکاپو وادار می سازد و او را به تحقیق و پژوهش سوق می دهد.
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در یک تقسیم بندی مهم که پیامبر اکرم (ص) از علوم انجام داده ،آن را به دو دسته کلی تقسیم نموده:
 -0علم ادیان  -1علم ابدان .0نمی توان گفت که این دو علم کامالً از یکدیگر بیگانه و هیچ ارتباطی با
هم ندارند ،بلکه برعکس ،گاهی آنچنان ارتباط تنگاتنگی بین موضوعات این علوم بروز می نماید که
تفکیک آنها از یکدیگر محال به نظر می رسد.
امروزه در سایه فن آوری های جدید و پیشرفت علوم پزشکی موضوع دخل و تصرف در بدن انسان به
یک موضوع جدّی ،مهم و گاه چالش برانگیز تبدیل شده است .تصرف در بدن انسان گاه از اضطرار و
ناچاری صورت می گیرد مانند کلیه ،قلب و  ...که خود به ایجاد بازار تجاری خرید و فروش کلیه منجر
گردیده و احکام شرعی جدیدی را در مقابل متدینین قرار داده .ولی گاهی این عمل نه از روی اضطرار،
بلکه اختیاری است ماننده عمل های زیبائی و حتی بشر پارا بسیار فراتر گذاشته تا جایی که فکر «شبیه
سازی» مدتهاست که در ذهنش جوانه زده و او را به تکاپو در این زمینه انداخته.
همه موارد فوق در جوامعی که براساس «خدامحوری» زندگی خود را تنظیم می کنند به آسانی میسر
نمی گردد .علماء و فقهاء براساس کتاب الهی و احادیث بزرگان دینی حدود و ثغور این گونه پیشرفت ها
را تبیین می نمایند و برای آن چارچوبی ترسیم می کنند تا مبادا خالف نظر شارع مقدس کاری صورت
گیرد که سخط الهی را در پی داشته باشد .موضوعاتی که در پی می آید بحث «تغییر خلقت الهی» را در
ذهن تداعی می کند.
علماء و فقهای دینی براساس آیه  003سوره نساء تغییر خلقت الهی را در مواردی جایز نمی دانند:
«وَلّاُضلنَهمُ و لّاُضینَهُم وَلَأُمننّهُم و لَآمُرَنّهُم فَلّیُبتّکُنَ آذانُ النعام فَلیُغیّرنَ خَلقَ اهلل»
کلمه «تبتیک» به معنای شکافتن است .عرب جاهلیت را رسم بر این بود که گوش ماده شتری که پنج
شکم زاییده باشد و شتری را که به عنوان وفاء به عهد رها می کردند می شکافتند تا اعالم کنند که این
حیوان آزاد است و خوردن گوشت آن بر همه جایز است و این امور از مصادیق ضاللت است.
عالمه طباطبایی در تفسیر آیه فوق می فرماید ...« :ودستورشان می دهم که گوش چهاپایان خود را
بشکافند ،حالل خدا را بر خود حرام سازد و نیز دستورشان می دهم که خلقت خدائی را تغییر دهند».
عالمه طباطبائی سپس به ذکر مصادیقی از این تغییر خلقت پرداخته می فرمایند« :مثالً مردان را که مرد
خلق شده اند و استعداد زن گرفتن را دارند اخته نموده ،این استعداد را در آنها بکشند .و یا انواع مثله

 - 0مفاتح السعاده ،ج ،0ص911
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(بریدن اعضاء) را باب کنند و یا مردان با یکدیگری لواط و زنان با یکدیگر مساحقه کنند» 0این مفسّر
بزرگ قرآن در ادامه این بحث براساس روایتی از امام باقر (ع) می فرماید« :و بعید نیست که مراد از
«تغییر خلقت خدای تعالی» خروج از حکم فطرت و ترک دین حنیف باشد».

1

حضرت آیت اهلل مؤمن بالصراحه می فرمایند« :این آیه حرمت ایجاد تغییر در آفرینش خدا را می رساند
که کاری است شیطانی» بر همین اساس عمل نازاسازی را حرام می دانند.

9

مصادیق تصرف در بدن
تغییر و تصرف در بدن مصادیق گوناگونی می تواند داشته باشد که به شرح ذیل به برخی از اهم موارد آن
اشاره می گردد:
 )2شبیه سازی
از اوایل دهه  ،0331تجزیه مولکولی مواد ژنتیکی باعث پیشرفت سریع علم ژنتیک گردید .این پیشرفت با
کشف این موضوع که ژن ها از  DNAتشکیل شده اند آغاز گشت از آن زمان به بعد هر روز شاهد
کشفیات جدید در عرصه ژنتیک هستیم.
از مهمترین مباحث دانش و فن آوری ژنتیک موضوع «شبیه سازی» انسان است.
در سال  0337هسته یکی از سلولها غده پستانی یک میش از نژاد «فین دورست» وارد سلول تخمک
یک میش صورت سیاه کردند و پس از چند ماه «دالی» به دنیا آمد .در روز جمعه  17دسامبر سال 1111
خبر اولین نوزاد شبیه سازی شده به سراسر جهان مخابره شد.
پیشرفت تحقیقات شبیه سازی باعث گردید که یک بخش دولتی در آمریکا اطالعات ژنتیکی انسان را
برای استفاده محققین و عموم جمع آوری نموده و در پایگاه ویژه ای قرار داد.
فقهای شیعه و سنی در پاسخ به سواالتی که پیرامون شبیه سازی مطرح شده است ،دیدگاه های فقهی
خود را مطرح کرده اند .در این جا به بعضی از استفتائات و فتاوا به منظور آشنایی با پیشینه فقهی بحث
شبیه سازی اشاره می شود.

 - 0المیزان ج ،4ص096
 - 1همان ،ص097
 - 9فقه و احکام پزشکی ،ص009
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فقهای شیعه
اندیشمندان و علمای شیعه در پاسخ به استفتائات شبیه سازی ،نظرات فقهی خود را در رسانه های
گروهی مطرح کرده اند.
گروهی اصل شبیه سازی را در صورتی که محذور شرعی نداشته باشد و موجب اختالل نظام هستی و
آفرینش نشود ،جایز دانسته اند و گروهی دیگر به دلیل مفاسد متعدد حقوقی ،اجتماعی ،اخالقی و تکوینی،
آن را از گناهان کبیره شمرده و به ممنوعیت و تحریم آن فتوا داده اند .گروه سوم حکم شبیه سازی را به
نوع کاربرد آن مقید کرده اند ،یعنی کاربردهای درمانی و مثبت را جایز دانسته و استفاده های منفی و
زیانبار از این تکنیک را حرام می دانند.
در مورد حکم فرزند شبیه سازی شده گفته شده :اگر دو طرف ،زن و شوهر باشند فرزندشان محسوب می
شود و در غیر این صورت ،حکم ولد شبهه دارد؛ اما عده دیگر نظر داده اند که فرزند شبیه سازی شده
قطعاً پدر ندارد و ارتباط نسبی بین فرزند و صاحب سلول وجود ندارد و تنها صاحب تخمک ،مادر او
محسوب می شود .بر مبنای هر کدام از فتاوای یاد شده ،حکم محرمیّت و ارث هم مشخص می شود.
مسأله دیگری که پیرامون شبیه سازی مطرح شده است ،در مورد لزوم اجرای صیغه عقد در جریان
همانندسازی است .آیا جاری کردن عقد نکاح بین زن و مرد نامحرم که در عملیات شبیه سازی شرکت
می کنند الزم است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال ،اجرای عقد ضروری و واجب دانسته شده است.
در مورد استفاده از سلول بارور شده مرد ،بعد از طالق و فوت او در رحم زن پیش از انقضای عده سؤال
شده است که در پاسخ ،جواز ،بعید دانسته نشده و فرزند را در ارث شریک دانسته اند.0
فتاوای علمای اهل سنت
 -0شیخ قرضاوی -مفتی مصری مقیم قطر -در پاسخ سؤالی در مورد حکم شبیه سازی حیوانات می
گوید :شبیه سازی حیوانات با رعایت شرایطی جایز است:
اوالً در آن مصلحت حقیقی برای انسان باشد.
ثانیاً ،ضرر و فسادی بزرگتر گریبان گیر انسان و جوامع انسانی نشود؛ زیرا اکنون برای دانشمندان ثابت
شده است که ضرر و زیان گیاهان شبیه سازی شده بیشتر از سود آن است.
ثالثاً در آن آزار یا ضرری متوجه خود حیوان نشود حتی در دراز مدت؛ زیرا آزار حیوانات در دین خدا حرام
است.
 - 0شبیه سازی انسان ،بیم ها و امیدها ،دکتر نورمحمدی ،ص84
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قرضاوی در مورد حکم شبیه سازی انسان می گوید :شبیه سازی انسان به خاطر پیامدهای فاسد و از آن
جهت که با نظام حکیمانه الهی و تنوع مخلوقات منافات دارد ،ممنوع و حرام است.
از قرضاوی در مورد شبیه سازی درمانی سؤال کرده اند و او در پاسخ گفته است :اگر مقصود ،شبیه سازی
انسان برای جداکردند قطعه ای سالم از بدن او و پیوند به دیگری است ،این عمل حرام است و به هیچ
وجه جایز نیست زیرا نسخه بدل نفس محترمه است .اما اگر مقصود این است که اعضای معین از بدن
(مانند قلب ،کبد و  )...شبیه سازی شوند و برای معالجه بیماران استفاده شود .دین خدا این عمل را می
پذیرد و از آنجا که منفعت مردم در آن است بدون اینکه به کسی ضرر برسد یا حرمتی هتک شود ،آن را
پاداش می دهد.
قرضاوی ،در ادامه موارد جایز مطالعات ژنتیک را چنین برشمرده است:
 بهبود تکنولوژی های بارداری و کشف بیماری های خطرناک. شناسایی ژن های بعضی از بیماری های وراثتی (مثل مرض قند ،کم بینی و از انواع سرطان ها) و ازبین بردن عامل این امراض.
 شناخت قبل از والدت بعضی از بیماری هایی که بعد از والدت ممکن است دامن گیر نوزاد شود ،بهمنظور تولید نوزادانی کامل از نظر صفات روانی و با جسمی سالم از ناهنجاری ها و نارسایی های جسمی.
 کنترل خصوصیات جنین و انتخاب پسر یا دختر بودن آن به شرط ایمنی از ناهنجاری های ظاهری. شبیه سازی دستگاه ها و اعضای انسان برای نقل آن به افراد نیازمند و از طریق لوله ها و دستگاه هایآزمایشگاهی ،همان طور که در علم پزشکی و جراحی ژنتیک ...به صورت امری عادی درآمده است.
 تولید تخمک بارور شده از ژن های انسانی که در جنین های حیوانی جاسازی شده است ،به شکلی کهصفات آن حفظ شود و پس از طی مراحل رشد ،در صورت نیاز از حیوان به انسان منتقل شود.
 شبیه سازی ژن تولید کننده انسولین در جسم انسان و تزریق آن در باکتری زنده و در نتیجه آمادهسازی ماده انسولین برای همان فرد بیمار.
 شبیه سازی زنی که هورمون تحریک کننده ایجاد تخمک ) (FSHرا به صورت خالص تولید کند واستفاده آن در فعال ساختن تخمدان ها.
 شبیه سازی ژن مسؤول تحریک آنزیمی که این آنزیم ،مسؤول حل کردن خون مردگی ها در سکتهمغزی است.
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 شبیه سازی ژن تشکیل دهنده شیر که پستان مادر آنرا تولید می کند ،و وارد کردن آن در سلولگوسفند تا گوسفند بتواند شیری مانند شیر مادر که ویژگی های سالمت آور نسبت به نوزاد دارد ،تولید
کند.
 نسبت به حیوان شبیه سازی آن به دو شرط جایز است :اول :به منظور نگه داشتن حیواناتی که درمعرض انقراض هستند .دوم :انتخاب نسل برتر حیوانات و تکثیر بهترین آنها.
 نسبت به گیاهان ،جواز شرعی بدون هیچ قید و شرطی در این مورد معین است ،خصوصاً اگر غرضبهتر کردن نوع و کیفیت محصوالت گیاهی باشد.
شیخ قرضاوی 0پس از برشمردن موارد جایز ،موارد ممنوع را نیز چنین بیان کرده است:
 هر راه و روش غیر تضمینی که احتمال شکست داشته و به احتمال قوی موجب به وجود آمدن بیماریها و ناهنجاری هایی در جنین باشد -.هر تالشی برای نفی کانون خانواده و ازدواج و قانون توازن
بیولوژی موجود در آن -.هر تالشی برای نفی قاعده زوجیت اشیاء و مخلوقات که اساس هستی است ،به
دلیل مخالفتی که با نص قرآن کریم دارد« :و خلقناکم أزواجاً» (سوره نبأ :آیه )8؛ «من کُلَ شیءٍ زوجین
لعلَکم تذکَرون» (سوره ذاریات :آیه .)33
در بحث شبیه سازی نظرات فقهی و حقوقی گسترده ای مطرح گردیده که این مقال گنجایش ذکر همه
آن موارد را ندارد ،ولی به صورت خالصه می توان گونه های آن را ذکر کرد:
 -0شبیه سازی در گیاهان -که کهنترین نوع شبیه سازی است و در جواز آن تردیدی نیست.
 -1شبیه سازی در حیوانات که در صورتی که مستلزم ضرر و آسیب نشود ،این عمل جایز شمرده شده
است.
 -9شبیه سازی میان انسان و حیوان .این نوع شبیه سازی را «تغییر بارز در آفرینش الهی و عمل
شیطان» دانسته شده و در واقع یکی از مصادیق آشکار آیه  003سوره نساء می باشد.
 -3شبیه سازی در انسان که دارای اشکال زیادی است و احکام مختلف فقهی بر آن مترتب می باشد.

 - 0همان ،ص 86و 87
 - 1مسائل مستحدثه ،ج 1ص93
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برخی از مصادیق تصرف در بدن....

 )1عقیم سازی
یکی دیگر از مصادیق تصرف در بدن و تغییر خلقت الهی موضوع عقیم سازی (یا نازاسازی) هر یک از
مردان و زنان به منظور جلوگیری از بچه آوری می باشد.
جلوگیری از بارداری به روش های گوناگونی هم از طرف مردان و هم از طرف زنان؛ هم به صورت
موقت و هم به صورت دائم انجام می گیرد.
آنچه حائز اهمیت است این که :اگر عقیم سازی موجب نازائی دائمی گردد از طرف فقهای عظام اجازه
این کار به مقلدین داده نمی شود .اما اگر به صورت موقت و با غرض عقالنی باشد اشکالی ندارد.
در ذیل چند نمونه از فتاوای حضرت امام خمینی (ره) و برخی از مراجع تقلید ضمیمه می گردد:
 بستن لوله های رحم که منجر به قطع حاملگی می شود و ایجاد زمینه برای امکان آبستن مجدد،مستلزم عمل جراحی به وسیله میکروسکوپ و دقیق است که در مراکز مجهز امکان پذیر است ،و شانس
حاملگی مجدد  %41میباشد با در نظر گرفتن شرایط فوق ،آیا بستن لوله های رحم در بانوان سالم مجاز
است؟
ج :در فرض سؤال ،چنین مواردی حکم عقیم شدن دائمی محسوب می شود و جایز نیست.
 آیا بستن لوله های رحم زنان برای جلوگیری از بچه دار شدن به منظور کنترل جمعیت جایز است یانه؟ و مراد از ضرورت و حرج و ضرر ،ضرورت شخصی مالحظه می شود یا نوعی؟
ج :اگر بستن لوله های رحم ،احبال (باروری) و قوه تولد را از بین ببرد جایز نیست و اما اگر ایجاد مانع
کند با حفظ قوه تولد و هروقت بخواهد بتواند مانع را بردارد ،یعنی به طور موقت باشد ،مانعی ندارد ،و
همچنین اگر حمل برای زن موجب خطر نفس یا حرج شدید باشد بستن لوله های رحم مانعی ندارد ،به
شرط آنکه راه دیگری نباشد.
 بستن لوله های منی در مردان ،برای کنترل جمعیت چه حکمی دارد؟ج :عقیم کردن جایز نیست.
 بستن لوله های رحم به طور دائم برای کنترل جمعیت چه حکمی دارد؟ج :جایز نیست و حرام است.
 حکم بستن لوله های رحم به طور موقت ،برای پیشگیری از فرزنددار شدن چیست؟ج :اگر موجب عقیم شدن نشود اشکال ندارد.
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دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی

 )9تشریح
یکی از موارد مهم تصرف در بدن که کاربرد آن فراوان شده «تشریح» می باشد.
گرچه عنوان تشریح در بین طبیبان اسالمی از قدیم االیام وجود داشته و آنها به منظور آموزش بیشتر از
تشریح حیواناتی نظیر میمون بهره می برده اند ولی گستردگی تشریح و جنبه آموزشی آن موجب شده که
این علم از جایگاه خاصی برخوردار گردد و فقهای مسلمان به تناسب نیاز نظرات خود را در این زمینه
اعالم نمایند .بنا به نظر تمامی فقها پاره کردن و کالبد شکافی بدن میّت مسلمان و حرمت آن به سه
دلیل می تواند حرام باشد:
اولین دلیل هتک حرمت میّت مسلمان :در احادیث از امام صادق (ع) نقل شده که «حرمت میّت مسلمان
مانند حرمت آن در زمان زنده بودنش می باشد«.

0

دومین دلیلی که فقهای مسلمان بر حرمت کالبد شکافی ذکر کرده اند سیرة عملی رسول خدا (ص) است
که آن حضرت هرگاه عده ای از مسلمانان را برای دفع دشمنان بسیج می کرد ،از آنها می خواست که از
مثله کردن برحذر باشند 1و کالبد شکافی را به مثله کردن تشبیه می نمایند و نیز به سیرة عملی امام علی
(ع) استناد می نمایند که آن حضرت در هنگامی که به ضربه ابن ملجم ملعون مجروح گردید به
فرزندانش وصیت کرد که یک ضربه بیشتر به او نزنند و از مثله کردن بپرهیزند.

9

و سومین دلیل فقهای مسلمان آن است که میّت مسلمان پس از فوت باید هرچه زودتر دفن شود و کالبد
شکافی موجب تأخیر آن می گردد.

3

همة این موارد در صورتی است که حفظ جان مسلمانی و یا اضطراری دیگر در بین نباشد و االحکم
قضیه تفاوت می یابد.
امام خمینی (ره) بالصراحه می فرماید« :تشریح میت مسلمان جایز نیست و اگر کسی به چنین کاری
اقدام کند ،در قطع سر و جوارح او دیه می باشد .اما غیر مسلمان -ذمی باشد یا غیر آن جایز است و دیه
ندارد و همچنین گناهی در آن نیست».
تقریباً نظر همه فقها مطابق نظر امام می باشد .اما این حکم کلی استثنائی نیز دارد  .امام می فرماید:

 - 0مَن الیحضره الفقیه ،ج ،3ص047
 - 1وسائل الشیعه ،ج ،00ص39
 - 9همان ،ص36
 - 3همان ،ص673
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برخی از مصادیق تصرف در بدن....

«اگر حفظ حیات مسلمان بر تشریح متوقف باشد و تشریح غیر مسلمان ممکن نباشد ،ظاهر آن است که
جایز باشد».

0

حضرت آیت اهلل خامنه ای در جواب شخصی که پرسیده اند:
 آیا تشریح برای تحقیق در علت مرگ -در صورت مشکوک بودن ،مانند شک در این که میّت در اثرسم مرده ،یا خفگی و یا غیر آن جایز است یا خیر؟ فرموده اند« :اگر کشف حقیقت متوقف بر آن باشد،
اشکال ندارد».
 )1تغییر جنسیت
یکی از معضالت جامعه های امروزی ،موضوع تغییر جنسیت می باشد  .این موضوع باعث نگرانی و به
هم ریختگی خانواده های فراوانی می گردد .در کشور ما ،ایران طبق آمار حداقل پنج هزار فرد دو
جنسیتی زندگی می کنند  -که به لحاظ سنتی بودن جامعه  -این افراد دارای مشکالت فراوانی هستند .
همچنین ایران یکی از کشورهایی است که عمل تغییر جنسیت در آن آزاد می باشد و به همین لحاظ
همه ساله تعداد افراد زیادی جهت مداوا به ایران مسافرت می نمایند .
در تعریف تغییر جنسیت گفته شده« :عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث ،یا
از مونث به مذکر یا از خنثی یه مذکر یا از خنثی به مونث یا از مذکر به خنثی یا از مونث به خنثی».

1

خوشبختانه حکم فقهی این مساله از قدیم االیام در بین فقها موضوع بحث و گفتگو بوده و امروزه مشکل
خاصی در این زمینه وجود ندارد .البته قابل یادآوری است که این موضوع در گذشته تحت عنوان «خنثی»
بحث می شده است .
امام خمینی (ره) می فرماید« :ظاهر آن است که تغییر جنسیت مرد به زن به سبب عمل و برعکس آن
حرام نیست و همچنین این عمل در خنثی حرام نیست».
ایشان در پاسخ به استفتاء مردی که تقاضای تغییر جنسیت خود را داشت این چنین پاسخ می دهند:
«تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال ندارد».

9

 )8خرید و فروش اعضاء
موضوع خرید و فروش اعضاء ،از موضوعات دهه عصر حاضر است که احکام آن توسط فقها مطرح
گردیده  .برخی از مراجع تقلید در این خصوص چنین نظری دارند:
 - 0تحریر الوسیله  ،ج  ، 3ص 374
 - 1تغییر جنسیت ،مهدی کریمی نیا ،ص37
 - 9همان ،ص096
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