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1397: دفاع سال 



از احکـام   یکیانسان مشمول  ياریاز افعال اخت کیمانند هر  یپزشک یو درمان یصیاقدامات تشخ: مقدمه
 نیـ ا تیـ موظف به رعا ماران،یب یحت و  یحرفه مندان جامعه پزشک ریباشند و پزشکان و سا یم هیفیتکل خمسه 
لـذا  . عدم تبیین مناسب این احکام می تواند یکی از عوامل عـدم تبعیـت از ایـن احکـام باشـد     . باشند یاحکام م

مطالعه حاضر با هدف تبیین احکام شرعی حیطه پزشکی و نحوه صدور این احکام، سعی دارد گامی در جهت این  
  . امر مهم بردارد

، منابع فقهی معتبر همچـون کتـاب هـا، مقـاالت و مـتن درس      از کارشناسان فقه یبا نظرخواه :کار روش
در . سپس مطالعه کتابخانـه اي گسـترده اي انجـام شـد    . اجتهادي اساتید حوزه علمیه شناسایی و گردآوري شد

مرحله بعد چالشهاي موجود در سه سطح کارشناسی شامل کارشناسان در حال تحصـیل درس فقـه اجتهـادي،    
گـردآوري  سپس نتـایج مطالعـه   . ان مجتهد یا قریب به اجتهاد و اساتید درس فقه اجتهادي بررسی شدکارشناس

  .شد
پنج دلیل عمده براي اثبات حرمت تشریح پیدا شد که این ادلـه  تبیـین   » تشریح جسد«در بخش : جینتا

در بخش مـرگ  . در بخش پیوند اعضا، دالیل حرمت و دالیل جواز برداشت اعضا از بدن یا جسد، تبیین شد. شد
مغـزي بـا    و تشخیص مرگ و معادل دانستن یا ندانستن مرگ» موت«و تعریف » زهاق روح«مغزي در خصوص 

در بخش اوتانازي دالیل حرمت یا جواز . بررسی جامعی به عمل آمد و فتواهاي مربوطه بررسی شد» موت فقهی«
در بخش سقط جنین دالیل حرمت یا جواز سقط جنین پیش و پـس از ولـوج روح بصـورت    . اوتانازي تبیین شد

  . عام و در شرایط خاص مادر یا جنین تبییین شد
و » هتک حرمت مـومن « لیتنها دو دل ح،یادله حرمت تشر يجسد، پس از برشمار حیدر بخش تشر: بحث

در بخش پیوند . سایر ادله قابل قبول دانسته نشد قابل قبول دانسته شد و » منع هرگونه برخورد خشن با جسد«  
تایید در بخش مرگ مغزي دالیل جدیدي در جهت . شناخته شد» قاعده سلطنت«دلیل اصلی براي جواز پیوند، 

و » قاعـده احتیـاط در دمـاء   «ارائـه شـد امـا در پایـان بـا توجـه بـه        » موت«و رد معادل دانستن مرگ مغزي و 
در بخش اوتانازي بخصـوص اقسـام غیرفعـال آن، راه    . مرگ مغزي معادل موت دانسته نشد» استصحاب حیات«

جواز سقط جنین پس از ولوج روح  در بخش سقط جنین راهکاري فقهی براي. هایی براي جواز اوتانازي ارائه شد
  .در صورت تهدید حیات مادر ارائه شد

  
 


