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بررسی مبانی فقهی تعلق دیه در وصیت به اهدا و پیوند عضو
حسین بهرامي اقدم
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چکیده
موضوع تحقیق حاضر بررسي مباني فقهي تعلق یا عدم تعلق دیه بر قطع عضو میت مسلمان بنا بر وصیت او
بر اهدای عضو و پیوند آن است .در لزوم پرداخت دیه در صورت عمل به این وصیت بین فقیهان اختالف
دیدگاه وجود دارد .این اختالف ناشي از اختالف در مبنای استنادی همانند اطالق دلیل ثبوت دیه بر جرح،
دایر مدار بودن دیه بر جنایت و تفسیر جنایت بر هر گونه جرح و آسیبي ،ضماني بودن دیه و سایر ادله است.
با نظر به اینکه جمعبندی دیدگاههای مختلف و توجه انتقادی به مباني آنها در استنباط دیدگاه صحیح از
اهمیت دوچنداني برخوردار است ،این نوشتار ميکوشد با بازخواني دیدگاهها و بیان ادله مطرح ،حکم مسئله
پیشگفته را از کتاب و سنت استنباط نماید .دیدگاه نهائي تحقیق حاضر عدم تعلق دیه مطلقاً بر اساس منع
اطالق ادله از یکسو و اقتضای اذن اهدای عضو بر برئ کردن ذمه اقدام کننده به این وصیت بر فرض ثبوت
دیه از سوی دیگر است.
واژگان کلیدی :دیه ،دیه قطع عضو میت ،وصیت به اهدای عضو ،دیه پیوند عضو اهدایي.
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مقدمه
امروزه برخالف گذشته ،پیشرفت علم پزشکي ،موضوع پیوند اعضاء را بهعنوان بحثي نو مطرح نموده است.
پیوند عضو در سه حالت :از حیوان به انسان ،از انسان به انسان و از جسد به انسان  ،ممکن است اتفاق افتد
و این امر ،ازآنجایيکه با تمامیت جسمي افراد مرتبط است ،عالوه بر علم پزشکي ،ارتباط تنگاتنگي با علوم
فقه و حقوق دارد.
به لحاظ دانش پزشکي درمان بسیارى از بیمارىها منحصر در پیوند عضو سالم از انسان است که نیاز گسترده
به اعضاى سالم و قابلانتقال خصوصاً از مبتالیان به مرگ مغزى ،را بیش از پیش نمایان ميسازد .روشن است
که یکي از راههای آسان و بيخطر در دسترسي به اعضای انساني از طریق وصیت بر اهدای عضو پس از
مرگ است؛ امری که با نظر به اختالف گسترده فقیهان و غلبه دیدگاهي که نفوذ وصیت مذکور و عمل به آن
را ممنوع دانسته یا حداقل آن را مقید به عناویني از قبیل اضطرار و مانند آن ميکند و یا بر فرض جواز آن،
دیه را بر آن ثابت ميدانند ،با مشکل مواجه شده است.
بازخواني دیدگاهها در مسئله تعلق یا عدم تعلق دیه در برداشت عضو از بدن مرده مسلم _فارغ از جواز یا
عدم نفوذ این وصیت و عمل به آن_ و بررسي و نقد دقیق مستندات این دیدگاهها کمک شایاني در اتخاذ
قول صحیح در این زمینه ایفا ميکند .به باور نویسنده هرچند که دراینباره در البهالی کتابها ،رسالهها و
مقاالت مرتبط با وصیت به پیوند ،مطالبي ذکرشده است ،ولي بااینوجود در هیچیک از تالشهای گذشته به
این موضوع بهصورت متمرکز ،جامع و وافي پرداختنشده بود؛ امری که فقدان آن ،نقﺺ مهمي در این
موضوع بوده و روا نبود مغفول عنه باقي بماند فلذا این نوشته عهدهدار این امر خطیر شد.
قبل از ورود به مقصد تذکر این نکته ضروری است که مسئله دیه در تشریح میت مسلم برای غیر پیوند با
مسئله دیه تشریح در پیوند عضو از میت مسلم در کالم فقها تفاوت دارد و نویسنده برای طوالني نشدن این
نوشته و خارج نشدن از موضوع ،دیدگاه علما را در صورت اول و دیه آن مطرح نکرده و با صورت قطع
عضو برای پیوند مقایسه نميکند.
 -1آراء در مسئله
در امر تعلق دیه در قطع اعضاء میت مسلمان برای پیوند به نیازمندان فقهای معاصر اختالف کرده و درمجموع
سه دیدگاه وجود دارد:
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 )1-1تعلق دیه مطلقا
برخى صاحب نظران ،در قطع عضو از مرده مسلمان با وجود وصیت به آن،پرداخت دیه را بر قاطع الزم
مىدانند( .گلپایگاني 243 /3 :1368 ،و تبریزی 545-544 /1 :1416 ،و فاضل ،بيتا ،159 :وحید/2 :1428 ،
)483
 )2-1عدم تعلق دیه در مواضع جوازی این پیوند
برخى دیگر از فقها در صورتي که پیوند با وصیت میت بوده و مصلحت پیوند اهم بوده مثل اینکه نجات جان
مسلمان یا حفظ سالمتى مسلمانى ،بر آن متوقف بوده ،قائل به عدم تعلق دیه شدهاند( .روحاني-121 :1414 ،
 122و مکارم)331-328 :1422،
 )3-1تفصیل بین صورت وصیت و رضایت عضو دهنده و عدم آن
اکثر فقها تفصیل دادهاند بین پیوندی که با اذن و وصیت صاحب عضو بوده و بین غیر این مورد که در صورت
اول دیه را ساقط دانسته و در صورت دوم و لو از قطع و پیوند از باب ضرورت هم بوده باشد ،دیه را الزم
ميدانند( .خمیني 561 /2 : ،و خویي 426 /1 : ،و بهجت 338 /1 :1428 ،و منتظری 131 :1381 ،و سیستاني،
 485 /1 :1414و خامنهای 286 :1424 ،و مؤمنقمي)182 :1415 ،
 -2ادله در مسئله
 )1-2دلیل دیدگاه تعلق دیه
 )1-2-1اطالق اخبار مثبت دیه
یکي از ادلهاین گروه ،تمسک به اطالق اخبار مثبت دیه در قطع عضو میت است ازجمله این اخبار:
الف  -صحیحه عبداهلل بن سنان از امام صادق علیهالسالم درباره مردی که سر میت را بریده بود:
« قال :علیه الدیة ،الن حرمته میتا کحرمته و هو حی( ».طوسي)273 /10 :1407 ،
تقریب استدالل :این اخبار بعد از تسری حکم از قطع سر به سایر اعضاء میت ،اطالق داشته و شامل تمام
حاالت ميشود چه غرض از این قطع برای مثله و هتک حرمت میت باشد یا بر غرض مجاز دیگری حتي با
توجه به سبب ثبوت دیه که احترام مجني علیه است ،این سبب مقتضي عموم حکم به وجوب دیه در جنایات
است حتي صورت رضایت وعدم رضایت را نیز شامل ميشود.
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در جواب باید گفت در اینجا امری است که جلوی ظهور اطالق این خبر را ميگیرد و آن اینکه در آن زمان
امری که از قطع اعضا میت بهویژه بریدن سر میت ،مرسوم بوده به جهت مثله کردن و تشفي خاطر و سایر
اغراض نفساني و شیطاني و غیرانساني بوده و در آن زمان قطع اعضای میت به جهت منافع عقالیي بيمورد
یا آنقدر قلیل و شاذّ بود که کأن لم یکن حساب ميشده است .بنابراین با توجه بر اینکه شيء بر غالب و
شایع خود حمل ميشود ظهور این اخبار در اطالق پا نميگیرد تا شامل مواردی هم بشود که قطع عضو میت
به غرض عقالیي و از روی رضایت او باشد.
عالوه بر اینکه در این خبر و امثال او صحبت از هتک حرمت و احترام میت است که چنین مينماید علت
در حکم وجوب دیه باشد تا ضرری که بدین سبب به میت رسیده جبران گردد بر این اساس در قطع عضو
میت با وصیت او جهت پیوند به نیازمندان هتک حرمتي صدق نميکند و در عرف تلقّي به هتک حرمت
نميشود بلکه بهعکس موجبات احترام بیشتر به صاحب عضو را فراهم ميآورد و ضرری از این حیث به
میت متوجه نميشود تا جبرانش مدنظر قرار بگیرد.
البته ممکن است احتمال دهیم هتک احترام میت در این روایات ،از باب حکمت باشد نه علت ولي بااینوجود
نیز با توجه به مطلب پیشگفته ،وجود ذکر این فقره اطالق گیری را با مشکل مواجه ميکند .بنابراین در آنجا
که بریدن اجزای بدن میت مستلزم هتک احترام میت نباشد ،ثبوت دیه به داللت این اخبار به جهت عدم
انعقاد ظهور آن ،غیرمسلم خواهد بود.
شاهد این کالم خبر حسین بن خالد از امام کاظم علیهالسالم در ضمن حدیثي است ...« :قلت :فإن أراد رجل
أن یحفر له بئرا لیغسله في الحفرة فیدیر به فمالت المسحاة في یده؟ فقال :إذا کان هکذا ،فهو خطأ و کفارته
عتق رقبة او صیام شهرین متتابعین أو صدقة على ستّین مسکیناً مدّ لکلّ مسکین بمدّ النبيّ (صلياهلل علیهوآله)»
(برقي .)306 /2 :1371 ،راوی ميگوید به حضرت عرض کردم اگر مردی بخواهد برای غسل میت گودالي
حفر کند تا او را غسل کند (و آب غساله به آنجا بریزد) پس سرش گیج ميرود و در این حین بیل در دستش
کچ شده و به شکم میت ميخورد و شکم او را مي شکافد؛ چه چیزی به گردنش ميآید؟ حضرت فرمودند:
اگر این چنین شود  ،این جراحت خطأی بوده و کفاره اش ،عتق رقبه یا دو ماه روزه یا صدقه بر شصت فقیر
برای هر فقیر یک مد طعام به مد پیامبر اکرم (صلياهلل علیهوآله) الزم ميآید.
این خبر در کافي به اسناد دیگری (کلیني )349 /7 :1407 ،و تهذیب به اسناد دیگری غیر از اسناد کافي
(طوسي )274 /10 :1407 ،و در فقیه به اسنادش (صدوق )157 /4 :1413 ،از حسین بن خالد از امام کاظم
علیهالسالم نقل شده است.
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با صرف نظر از این که بعضي طریق کافي را «القوی کالصحیح» و طریق شیخ را «اقوی منه» (مجلسياول،
 )447 ،10 :1406و بعض دیگر طریق کافي را معتبره (سبزواری )329 ،29 :1413 ،دانستهاند ،اشکال اساسي
سند این روایت در اسناد برقي ،حسین بن خالد است که در بدو امر چنین مينماید که مردد است بین خفاف
ثقه و صیرفي که وثاقتش معلوم نیست .ولي ازآنجاکه بنا بر تحقیق ،مطلق «حسین بن خالد» منصرف است به
خفاف (خویي ،بيتا )250-249 /6:پسازاین جهت اشکال مرتفع ميگردد.
در این خبر ،حضرت در جواب اینکه تبعات شرعي این عمل چه چیز بوده بر گردن این مرد چه چیزی آمده،
با اشاره به اینکه این جرح و آسیب ،خطایي بوده بهغیراز پرداخت کفاره ،اشاره به هیچ حکم شرعي مثل
ثبوت دیه نکرد بهویژه که در صدر این خبر صحبت از دیه بر قطع عضو و شق اعضای او مطرحشده بود ،و
این سکوت و عدم بیان در این مقام ظاهر در نفي دیه است چنانچه بعضي قائل به آنند (شهیدثاني:1413 ،
 )492-493 ،15خصوصاً اینکه در نقل صدوق ادات حصر ذکر ذکرشده «و إنما علیه الکفارة».
بهاضافه اینکه امکان دارد بگوییم ظاهر از این خبر این است که این آسیب بهظاهر مستند به فعل حفر کننده
گودال نبوده است _چونکه روایت ميگوید براثر سرگیجه حفر کننده ،بیل کج شده و به شکم جنازه خورده
«فیدیر به فمالت المسحاة في یده فاصاب بطنه» و فرق است بین خوردن بیل به شکم که این روایت آن را
ميگوید و بین زدن بیل به شکم ،که این روایت آن را نميگوید ،بنابراین حتي طبق ضوابط ،بر عاقله او هم
دیهای ثابت نخواهد (سبزواری )333 /29 :1413 ،بهویژه که معلوم نیست که جراحتي که در اینجا واقعشده،
موضحه یا باالتر از آنهم بوده است تا بر عاقله الزم بیاید.
بر این اساس اگر هرگونه آسیب زدن و جرح بر میت مصداق هتک حرمت او بود و موجب دیه ميگشت و
انگیزه هم در آن دخیل نبود بایستي در اینجا هم دیه ثابت ميبود و حالآنکه ثابت نیست پس این نشان ميدهد
اخبار ثبوت دیه مطلق نبوده و شامل جایي که این عمل مصداق هتک حرمت و مثله کردن میت نبوده ،نميشود.
اگر بر داللت این خبر اشکال شود بنا بر مفاد این خبر ،لزوم کفاره در جرح خطایي محض بر روی میت پیش
ميآید؛ در جواب ميتوان گفت برفرض داللت روایت بر لزوم پرداخت دیه (نه بر ندب) ،اگر دلیل قطعي بر
نفي آن در این مورد وجود دارد که با آن دلیل از داللت این قسمت از روایت دست شسته ميشود و اال بر
اساس این خبر و داللت آن نسبت به کفاره عمل ميگردد و اعراض مشهور در صورت ثبوت و تحقق
شروطش ،بنا بر دیدگاه تحقیقي موهن خبر صحیح وحجیت آن نیست و ادعای عدم وجدان عمل کننده به
این بخش از روایت از طرف بعضي (نجفي )378 /43 :1404 ،عالوه بر حدسي بودن آن به خاطر عدم امکان
دست یافتن به نظر همه صاحب نظران از اصحاب خصوصا متقدمان از آنان و عدم داللت عدم وجدان شیئي
بر فقدان آن و بر اعراض اصحاب ،مواجه با وجود نقل این بخش از روایت در کتب فقهي منصوصه پیش
15

فصلنامه علمي پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي  /سال دهم /شماره  /4زمستان 96

گفته با عنوان عام در بعضي آن کتب مثل کافي و تهذیب است که الاقل احتمال عمل کردن آنان بر این بخش
از روایت ميرود.
 )1-2-2غرامتی بودن دیه
در اینجا اخباری واردشده که تعبیر از غرامتي بودن دیه کردهاند مانند اخباری که تعبیر به ارش کردهاند که
جنایتکار باید بپردازد و برخي به پرداخت آن به وراث فتوا دادهاند (مفتي شیعه ،بيتا695 :و حبیبي:1380 ،
 .)186گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وی و جبرانکننده ضرر است .هر چه شارع
بهعنوان دیه یا ارش قرار داده ،بهعنوان غرامت و جبران عضوی است که قطعشده است .ازآنجاکه دیه در احیا
و اموات ،تشریع شده ،در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند ،دیه ثابت ميشود ،زیرا دیه قیمت و عوض
آن عضو است و در این جهت فرقي میان انگیزههای جنایت نیست(.مؤمن قمي ،بيتا)32 /34 :
در جواب باید گفت :اوالً در ماهیت دیه اقوالي است:
 -1یک دیدگاه این است که دیه "مجازات" است( .زراعت) 35-34 :1381 ،
 -2نظر دیگر در مورد ماهیت دیه آن است که دیه "خسارت مالي" است و در مقابل نفس یا اعضای بدن
قرار ميگیرد (همان .)35 ،فقهای که از دیه به کلمه "ضمان" تعبیر آوردهاند ظاهر از کالمشان این است که
این دیدگاه را دارند چونکه معنای ضمان ،همان تعویض و جبران خسارت است و کیفر جنایي نیست .به
ویژه با لحاظ اینکه در دیدگاه بعضي ،دیه جنایت بر میت به وراث ميرسد
 -3دیدگاه سومي این است که دیه هم مجازات و هم خسارت مالي است (کاتوزیان.)66-65 :1382 ،
 -4احتمال دیگری که در مورد ماهیت دیه توسط علمای حقوق ارائه گردیده آن است که ماهیت دیه در همه
حاالت یکسان نیست بلکه باید نظر به تفکیک داد:
الف) دیهای که از سوی غیر جاني مانند عاقله یا بیتالمال یا ضامن جریره پرداخت ميشود ماهیت خسارت
دارد زیرا هدف از چنین دیهای آن است که خسارتهای وارد بر مجني علیه جبران شود نه آنکه عاقله یا
غیره تنبیه شوند.
ب) دیهای که از سوی شخﺺ جاني پرداخت ميشود خسارت کیفری است یعني چیزی که برخي از
ویژگيهای خسارت و برخي از ویژگيهای مجازات را دارد( .کوهي اصفهاني )171-170 :1385 ،مثالً ميتوان
گفت :دیه در باب قتل عمدی که قصاص ندارد مانند اینکه پدری فرزندش را بکشد در حیطه مجازات است
و در باب شبه عمد و یا خطای محض دیه ،خسارت محسوب ميشود.
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ثانیاً اخباری که از آن استفاده غرامتي بودن دیه ميشود ،در مقابلش اخباری است که ظهور در عقوبتي بودن
دیه دارند چنانکه خواهد آمد و این اخبار اظهر هستند اگر نگویم این اخبار قرینه ميشود بر اینکه غرامت در
این اخبار را به همان عقوبت معنا کنیم چون غرامت خود نیز ميتواند یک نوع عقوبت باشد.
ثالثاً عقوبت درجایي است که فعل سوء شرعي یا عرفي واقع شود و دیدگاه پذیرفته دراینبین این باشد که
قطع و پیوند عضو میت و لو با اذن و وصیت او با منع مواجه هست و حالآنکه _با صرف نظر از اختالفي
بودن این مسئله و فتوای عدهای بر جواز آن مطلقا (خویى 426 /1 :1410 ،و موسویاردبیلي 475 :1418 ،و
صانعى  484-483 :1375و مظاهری )369 :1389 ،و عده ای دیگر بر جواز آن در برخي صورتها (خمیني،
بيتا 561 /2 :و سیستاني  458 /1 :1414 ،و بهجت 468 :1378 ،و منتظری 117 :1381 ،مکارم/3 :1427 ،
 _) 463همچون دیدگاهي درست نبوده چراکه در عرف ،قطع عضو میت برای پیوند باوجود وصیت او ،داخل
در تحت هیچیک از عناوین هتک حرمت میت ،مثله کردن و تبکیت و تغییر در خلق نبوده و نیز این وصیت
از تحت ادله نهي از انتفاع از مردار و شيء نجس به خاطر داشتن منفعت مقصوده محلله و پاک شدن عضو
بعد پیوند ،خارج بوده و انسان نیز مالک ذاتي اعضای خود بوده و بر آن سلطنت داشته و نسبت به اعضایش
اجازه تصرف در محدود عقلي و شرعي را داشته ،و محذوریت دفن و کفن به خاطر انتفای حکم به انتفای
موضوع ،پیش نیامده و تأخیر در دفن یا عرفا محقق نميشود یا به خاطر ضرورت این کار جایز ميگردد
بنابراین این وصیت با منعي مواجه نشده و شروط وصیت شرعي دراینبین محقق بوده و به عموم آن عمل
ميشود( .ر .کتاب مرگ مغزی و پیوند اعضا حسین حبیبي و رساله سطح 3نویسنده به عنوان «بررسي مباني
فقهي وصیت میت مسلم براهداء اعضایش از حیث نفوذ ودیه»)

 )1-2-3دیه دایر مدار جنایت
دلیل دیگری که ميتواند مستند این دسته باشد این است که علت ثبوت دیه و موضوع دیه ،جنایت است و
آن در اینجا حاصل است حال چه قطع عضو و پیوند آن جایز باشد و چه نباشد.
مبنای این قول بر این است که جنایت را بر هر نوع آسیب و صدمه تفسیر کنیم ولي این تفسیر از جنایت
بهصورت مطلق صحیح نبوده و دلیلي بر آن وجود ندارد و مواجه با موارد نقیض ميشود از باب نمونه کسي
که حد جاری ميکند و این کار _ در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیینشده _
سبب فوت محدود علیه ميگردد ،بایستي دیه بر او متوجه گرد چرا مرتکب جنایت شده و حالآنکه طبق
قاعده «الدیة لمن قتله الحد» دیهای بر او نیست.
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اگر اشکال شود که مقایسه محل بحث با این مورد قیاس مع الفارق است چرا که در اجرای حد دستور شرعي
داریم ولي در جنایت بر میت منع شرعي؟ حد اقل جواز دارد نه وجوب تا با وجوب اجرای حد قابل مقایسه
باشد؛ ميتوان از این اشکال بدین صورت تخلﺺ جست که اوال برخي فتوا به وجوب برداشت عضو از میت
دادهاند مطلقا چه وصیت کرده باشد و چه نکرده باشد (خمیني ،بيتا 561 /2 :و سیستاني  458 /1 :1414 ،و
مکارم )463 /3 :1427 ،و ثانیا مقایسه محل به بحث با این مورد از اجرای حد در محل خودش هست چرا
که مقصود این است که در شرع هر نوع صدمه زدني جنایت نیست تا مستلزم دیه گردد.
موردی دیگری که ميتواند شاهدی بر این باشد که هر نوع صدمه زدني جنایت نیست این است کسي که
بهخاطر لغزش پا یا وزش باد از روی بلندی روی کسي بیفتد _یعني جایي که فعل مستند به او نباشد_ و
باعث مرگ او ميشود باید دیه بدهد حالآنکه باوجود صدق صدمه زدن بر این اتفاق ،دیهای بر او نیست
(نجفي )72 /43 :1404 ،و از این قبیل موارد بسیاری است که در باب  20تا باب  29و  37از ابواب «القصاص
في النفس» از کتاب «القصاص» وسایل الشیعه ذکرشده است( .حرعاملي 56 /29 :1409 ،تا )73
اگر اشکال شود این موارد ،با دلیل خارج گشتهاند درنتیجه مشکلي ایجاد نميکنند ،در دفع این اشکال چنین
به نظر ميرسد که گفته ميشود اوالً این سخن خود گویای پذیرش این مطلب است که این مبنا و تفسیر
عمومیت ندارد و در ثاني استثناء به حدی است یا در مواردی است که موجب شک در اصل اتخاذ چنین
تفسیری از ادله و به پا کردن قاعده بر مبنای آن ميشود و ثالثاً با مراجعه به مباحث دیه در کتاب دیات کتب
فقهي به دست ميآید که برای جنایتي که مستلزم دیه است چند رکن و شرط الزم است که با فقدان آن دیه
نیز منتفي ميشود بنابراین نميشود هر نوع صدمه را جنایت و موجب دیه دانست و آن شروط عبارتاند از:
 -1جنایت و تعدی باشد -2 .صدمه زدن باشد-3 .عمل غیر مأذون باشد -4 .در خصوص میت هتک حرمت
و اهانت باشد -5 .موجب ضرر باشد -6 .عنوان قتل یا جرح و یا ضرب صدق کند -7 .کیفر شرعي داشته
باشد.
رابعاً اگر هر جنایتي دیه داشته باشد ،پس هر جا که بریدن اعضا یا شکستن آنها و کارهای از این قبیل ،که
به مصلحت میت و صاحب عضو باشد مثلاینکه مسلمان زنده یا مردهای زیر آوار مانده و خارج کردن او
برای دفن و یا نجات دادن او مستلزم این است که دستش شکسته و جدا گردد بایستي دیهای بر عهده کسى
که اقدام به این کارکرده ،ثابت شود و حالآنکه هیچ دیهای بر او نیست.
خامساً نصوصي واردشده که داللت ميکنند بر اینکه اگر با اجازه شخﺺ و رضایت او صدمهای بر او وارد
شود ضمان و دیه منتفي است مثل معتبره ابي بصیر از امام صادق علیهالسالم که امام با اجازه گرفتن از او
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اجازه _برای نشان دادن اینکه ارش ریزترین آسیبها در کتاب جامعه ذکرشده_ بر پوستش کاری انجام داد
که بر آن ارش ثابت ميشد (کلیني )239-238 /1 :1407 ،و این رضایت در مسئله محل بحث محقق است.
سادساً طبق صحیحه حسین بن خالد پیشگفته ،باوجود خوردن بیل به شکم میت و پاره شده آن ،دیهای
متوجه حفر کننده گودال نشده است که این ظهور در این دارد هرگونه جرح و زخم و آسیب بر میت مقتضي
دیه نیست و نميتوان جنایت مقتضي دیه را بر این معنا حمل و تفسیر کرد.

( )2-2دلیل قول به عدم تعلق دیه
ادلهای که ميتواند مستند قائالن به عدم تعلق دیه قرار بگیرد _ چه در همه صورتها و چه در بعض
صورتها_ موارد زیر است:
 )2-2-1عدم تمامیت ادله ثبوت دیه و اصل برائت ذمه
این دلیل اساسيترین دلیل بر نفي ثبوت دیه است .بر اساس این دلیل ازآنجاکه دلیل بر ثبوت دیه ناتمام بوده
و اخبار مثبت دیه در قطع عضو میت به نسبت به محل بحث ما ظهوری در عموم و اطالق نداشته و موردبحث
این مقاله به گونه تخصصي از مفاد آن خارج است چنانچه پیشتر بیان شد .طبق اصل ،حکم به عدم تعلق
دیه بر قاطع عضو شده ،درنتیجه ذمه او بری خواهد بود.
بنابراین دلیل ،فرقي بین جایز بودن یا نبودن وصیت و عمل پیوند بر اساس آن نیست چراکه طبق این دلیل،
اطالق اخبار که اثبات دیه بر قطع عضو میت ميکردند در این مورد پا نميگیرد چراکه ظهور آن اخبار در
موردی بود که قطع عضو میت به جهت هتک حرمت یا مثله کردن او واقع ميشود یا الاقل به آن انصراف
داشت ،امری که در مسئله به قطع منتفي است .درنتیجه دلیلي بر ثبوت دیه نبوده و بر قاطع عضو در این مورد
دیهای متوجه نميشود.
 )2-2-2قاعده احسان
قاعده احسان بر نفى ضمان داللت دارد .این قاعده که یکي از قواعد مسلم فقهي است مفادش این است که
اگر عملي بهقصد مساعدت ویاری غیر و از روی احسان واقع شود و از قضا بر این عمل چیزی مترتب بشود
که در شرایط عادی ضمان آور است  ،ضماني متوجه محسن نميشود و او مواخذه گردیده نميشود.
بنابراین قاعده نباید بر پزشکى که از باب عمل به وصیت نافذ مسلماني ،از روی احسان ،عضو او را قطع و با
پیوند آن جان مسلمان بیمارى را نجات مىدهد ،ضماني متوجه گردد،زیرا چنین اقدامى را شارع مقدس بر او
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جایز بلکه از باب مقدمه واجب و وجوب عمل به وصیت مسلم الزم دانسته است و وى این عمل را با امر و
اجازه شارع مقدس انجام داده است و اگر پزشک برداشت کننده عضو ،مسئول و ضامن پرداخت دیه شناخته
شود ,مفهومش این است که بر نیکوکاران سبیلي برای مواخذه قرار دادهشده است؛ امری که بنابراین قاعده
منتفي است .مرحوم محقق حلي در شرایع ميگوید« :من به سلعة ( ای غدّة ) إذا أمر بقطعها فمات ،فال دیة
له على القاطع» (محققحلي )179 /4 :1408 ،و صاحب جواهر در دلیل آن ميگوید « :لالصل ولالحسان »
(نجفي.)670 /41 :1404 ،
البته شکى نیست که این دلیل بر این مبناست که وصیت به اهدای عضو ،نافذ و قطع عضو از میت ،جایز باشد
و اال اجرای این قاعده برفرض ممنوعیت عمل و اسائه بودن آن ،اجرای شيء بر خارج از موضوعش است
چنانکه واضح است.
 )2-2-3عقوبتی و کیفری بودن دیه
در اینجا اخباری واردشده که مفاد آن اخبار عقوبتي و کیفری بودن ،دیه است و عقوبت و کیفر درجایي است
که عمل واقعشده در شرع و عرف حرام و ممنوع باشد .بامالحظه این امر ÷÷،ازآنجاکه قطع عضو میت و پیوند
آن امری جایز است و هیچ منعي ندارد ،پس هیچ دیهای متوجه این عمل نخواهد بود( .روحاني)123 :1414 ،
ازجمله این اخبار معتبره زید شحام از امام صادق علیهالسالم« :قال :سألت أبا عبداهلل علیه السالم عن رجل
قتله القصاص هل له دیة؟ قال :لو کان ذلك لم یقتص من أحد ومن قتله الحد فال دیة له( ».کلیني:1407 ،
 )291 /7و صحیحه کناني از ایشان در ضمن روایتي« :قال :وسألته عن رجل قتله القصاص هل له دیة؟ فقال:
لو کان ذلك لم یقتص أحد من أحد ومن قتله الحد فال دیة له( ».همان )292 :است.
بر پایه این اخبار اگر دیه ماهیت ضماني و غرامتي داشت ،در جای که به خاطر اجرای حد و قصاص ناخواسته
و بدون قصور ،ضرری بیشتر از حد مشخﺺشده بر محدود علیه ،وارد ميشد ،بایستي دیه ثابت ميشد
حالآنکه طبق این اخبار ثابت نیست بنابراین نتیجه ميگیریم ماهیت دیه عقوبتي است و چون در اینجا قصدی
در کار نبوده ،پس عقوبت هم منتفي است.
استدالل به این اخبار برای نفي ماهیت دیه بهصورت غرامتي و اثبات آن بهصورت کیفری تمام نیست چراکه
از اخﺺ ،اعم نتیجه گرفته نميشود و نهایت داللتي که این اخبار ميتوانند داشته باشند این است که در
همهجا ماهیت دیه غرامتي نیست و در بعض مواضع اساس دیه بر کیفری بودن آن است .عالوه بر اینکه
استدالل به این دلیل بر اساس این اخبار مبتني بر قبول چند امر است:
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أ -عمل قطع و پیوند آن جایز باشد خصوصاً بهحکم اولیه واال اگر بهحکم ثانویه و از باب تزاحم ،جایز
شده باشد ،احکام ثانویه و باب تزاحم رافع حکم تکلیفي هستند نه حکم وضعي چنانچه شخﺺ
گرسنه در شرف مرگ ميتواند از مال غیر بدون اذن او بخورد ولي بااینحال ضامن است و باید
غرامت مال او را بپردازد.
ب -از خصوصیت قصاص در این اخبار دست برداشته و بر اساس تنقیح مناط و به دست آوردن مناط
سقوط دیه که جواز عمل یا وجوب آن باشد ،این اخبار را به اینجا سرایت داده و این مورد را داخل
در موضوع این اخبار کرد.
البته در اینجا و در خود این دو خبر قرینهای است که مانع این تنقیح ميشود چراکه اگر بر اجرای حد و
قصاص دیهای مترتب شود کسي اقدام به این امر نکرده درنتیجه این حکم الهي به تعطیلي خواهد کشید ولي
در مسئله محل بحث این امر منتفي است.
ت -عقوبتي و کیفری بودن در ماهیت دیه بهطور مطلق قبول شود که قبالً گفته شد که در ماهیت دیه
چهار قول وجود دارد .از میان این دیدگاهها ،قول چهارم که قول به تفکیک بود ،قریب به صواب به
نظر ميرسد.
 )2-2-4اخبار شکافتن شکم مادر یا قطعهقطعه کردن جنین برای نجات آن دو
در دستهاى از اخبار (حرعاملي )469 /2 :1409 ،به شکافتن شکم مادرى که فوت کرده و جنین در شکمش
تکان مىخورد یا به قطعهقطعه کردن جنین مرده در شکم مادر برای نجات جان مادر ،امر شده است .اخبار
در این زمینه متظافر است .ازجمله این اخبار ،خبر علي بن یقطین از امام کاظم علیهالسالم« :قال سألت العبد
الصالح ع عن المرأة تموت و ولدها فی بطنها قال یشق بطنها و یخرج ولدها» (کلیني )155 /3 :1407 ،و
خبر ابن وهب ،از امام صادق علیهالسالم« :وقال :فی المرأة تموت فی بطنها الولد فیتخوف علیها ،قال :ال
بأس أن یدخل الرجل یده فیقطعه ویخرجه» (همان) است.
در این اخبار امام علیهالسالم در مقام بیان حکم شرعى مسئله _اعم از تکلیفى و وضعى_ حرفي از دیه و لزوم
آن به میان نیاورده و تنها به ذکر جواز یا وجوب شکافتن شکم مادر یا قطعهقطعه کردن جنین اکتفا نموده
است .بنابراین از پاسخ امام علیهالسالم و اکتفا بهحکم تکلیفى ،مىتوان عدم ثبوت دیه را استفاده کرد .حال از
مورد این اخبار الغای خصوصیت کرده و آن را توسعه ميدهیم به هر موردی که این عمل جایز باشد و لو از
باب قاعده تزاحم بنابراین شامل مسئله ما نیز ميشود.
استدالل بر این اخبار مبتني بر امور زیر است:
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أ -امام در مقام بیان حکم تکلیفي و وضعي بوده و ازآنجاکه از حکم وضعي صحبت به میان نیاورده،
پس استفاده ميشود در این مسئله دیه منتفي بوده است.
اینکه در مورد این اخبار دیهای ثابت نیست جای هیچ حرفوحدیثي نیست ولي با نظر به این اخبار و نحوه
سؤال ،چنین ظاهر ميشود که سؤال ،از اصل تکلیف در مواجه با همچون مسئلهای بوده و بنابراین پا گرفتن
مقدمات حکمت قطعي نبوده و از این اخبار اطالقي به دست نميآید .اما عدم لزوم دیه در اینجا ميتواند بر
اساس اجماعي غیر مدرکي یا سیره متشرعه یا عقال بهضمیمه عدم ردع شارع باشد نه اینکه عدم دیه از این
اخبار مستفاد گشته است.
ب -الغای خصوصیت از مورد این اخبار و تعدی آن به مسئله ما.
برفرض قبول داللت این اخبار بر نفي دیه ،قرایني وجود ندارد که جلوی این تنقیح مناط و سرایت آن به
موضوع این مقاله را ميگیرد مثلاینکه گفته شود این اخبار جایي است که به سبب میت ،تضییع حق غیری به
وجود آمده باشد و آن در اسالم به دلیل «ال ضرر و ال ضرار» منتفي است ولي در موضوع این مقاله همچون
تضییعي واقع نشده پس این اخبار اجنبي از این بحث است .یا این اخبار صورت تزاحم را بیان کرده و در آن
ظهور داشته پس بهطور مطلق نميتوان حکم به نفي دیه نمود.
ت -قطع عضو میت و پیوند آن جایز است.

 )2-2-5مالزمه عرفی بین جواز و سقوط دیه
بین جواز شرعي عملي و نفي ضمان مترتب بر آن عمل ،مالزمهای عقلي و عرفي وجود دارد .بر این اساس
وقتي وصیت به اهدا و عمل به آن جایز و مشروع گردید ،دیهای که مترتب بر قطع عضو میت بود ،منتفي
ميگردد.
اشکالي که به ذهن ميرسد این است که مواردی وجود دارد که جلوی چنین مالزمهای را ميگیرد یا با تردید
مواجه ميکند ،مثل جواز پوشاندن سر محرم و ثبوت کفاره یا جواز اکل مضطر از مال غیر و پرداخت غرامت
مالي ،یا جواز افطار به جهت مرض یا اضطرار و ثبوت قضا و بعضاً کفاره بر آن ،مثل پرداخت کفاره بر زن
شیرده یا جواز حنث قسم به خاطر مصلحتي و پرداخت کفاره و امثال این موارد .مگر اینکه گفته شود جواز
این امور از باب اضطرار و تزاحم ،رافع حکم تکلیفي بوده نه وضعي پس در صورتي که جواز یک امر به
حکم اولیه باشد ،چنین تالزمي بر قرار است نه در صورتي که جوازش به حکم ثانوی باشد و حق این است
که جواز پیوند و وصیت به آن ،به حکم اولي جایز است نه ثانوی چنانچه قبال به آن اشاره شد.
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امکان دارد این اشکال مطرح شود که اگر مالزمهای بین جواز و عدم ضمان وجود دارد پس چرا پزشک ضامن
خسارت است و حال آنکه طبابت امری جایز است؛ در جواب ميتوان گفت ضمان پزشک عالوه بر اختالفي
بودن آن (اردبیلي )227 /14 :1403 ،و امکان حمل ظاهر کالم بعض فقهای قائل به ضمان بر فرضي که به
طیب اذن داده نشده و سکوت آنان در فرض اخذ اذن ،ميتوان با استناد به قاعده مالزمه «اذن در شيء ،اذن
در لوازم آن است» دیدگاه لزوم ضمان را ابطال کرد چرا که نتیجهی مداوا ،دو احتمالي است :یا درمان یا ورود
خسارت ،و بیمار با اذن خویش ،لوازم آن را نیز ميپذیرد و اذن در درمان ،پذیرش لوازم آن ميباشد که از
جملهی آن لوازم ،ورود احتمالي خسارت است .بر مبنای این قاعده اگر ورود خسارت از لوازم فعل مورد
اذن (مأذون فیه) باشد ،پزشک ضامن نیست هرچند طرفین نسبت به مالزمه جاهل باشند.
 )2-2-6اذن میت
اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ ،از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود ،ازآنجاکه این حق او
بوده و خود اجازه این کار را داده است و قطع اعضاى او نیز اقدام به وصیت اوست ،مثل آن است که میت
اقدام به قطع عضو کرده است که در این صورت خودش ضامن است بنابراین جاى این توهّم نیست که بر
اقدام کننده ،پرداخت دیه الزم باشد( .مؤمن ،بيتا 31 /34:و مکارم 331 :1422 ،و بهجت)338 /1 :1428 ،
این دلیل مبتني بر امور زیر است:
أ -وصیت و پیوند عمل مجازی است.
ب -جرح بر میت حقالناس است نه حقاهلل چنانچه مسلمان در زمان حیات خود به مادون نفس خود
حق دارد ولي بر نفس و جان خود حق نداشته و آن حق از آن خداوند است و لذا نميتواند خودکشي
کرده یا رضایت به قتل خود را بدهد .بر این اساس شخﺺ قبل از مرگش ميتواند اجازه این کار را
داده و با این اجازه از این حق خود صرفنظر کند.
البته به دو صورت دیگری نیز ميشود این دلیل را تقریب کرد:
تقریب اول) برفرض اینکه دلیل ثبوت دیه بر قطع عضو میت ،در اینجا حاکم است ولي ازآنجاکه با اذن و
رضایت میت این عمل بر روی او واقع شد ،خود این اذن ولو بهصورت فحوای ،داللت بر رفع ضمان و برئ
کردن ذمه اقدام کننده به این عمل را دارد .و دلیل آن نصوصي است که بعد تقریب دوم ذکر خواهد شد .بر
این اساس هرچند بر این عمل دیه مترتب ميشود ولي اجازه و رضایت شخﺺ ،باعث سقوط دیه و برئ
الذمه شدن قطع کننده عضو ميشود .و در حقیقت رابطه ادله ضمان با ادله ابراء رابطه ورود است چرا که در
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موضوع ضمان عدم اذن اخذ شده ،و با ابراء این عدم اذن رفع ميشود .و با این توضیح وجه عدم ضمان
پزشک در معالجاتش معلوم ميگردد مگر اینکه عدم ابراء بیمار محقق باشد.
ب) طبق قاعده اقدام ،چون وصیت و اذن میت سبب شده که حرمت او برداشته شود و شخﺺ با اقدام خود
موجب از بین رفتن حرمت جسدش شده است ،این «اقدام» مانعي است برای اجرای قواعد ضمان قهری
ازجمله قاعده احترام جسد میت و ثبوت دیه بر هتک کننده حرمت او با قطع عضوش؛ چراکه «قاعده احترام»،
قاعدهای است برای حمایت شرع از شخﺺ میت و شکي نیست که اگر شخﺺ خودش حرمت جسد خویش
را ضایع سازد ،مورد حمایت شرع قرار نخواهد گرفت.
اگر اشکال شود که قاعده اقدام بر فرض قبولش ،جایست که اصل عمل جایز باشد واال اگر عمل حرام باشد،
اقدام به آن نفي ضمان نخواهد کرد و ایراد جرح بر میت حرام است ،در جواب ميتوان گفت _چنان که قبل
گفته شد_ شمول اطالق اخبار «حرمت میت» و مثبت دیه بر جرح آن ،بر محل بحث این مقاله ممنوع یا الاقل
محل تردید است و استناد به این اخبار برای اثبات حرمت این فعل در موضوع این مقاله ،اخذ به دلیل با
فرض شک در موضوع خود آن دلیل است.
اما جمله نصوصي که از آن نصوص استفاده ميشود که با اذن و رضایت ،حد ،قصاص و ضمان مالي متعین
در شرع ميتواند برداشته شود و الزمه آن حقالناس بودن این امور است نه حقاهلل بودن:
الف) صحیحه ابي بصیر از امام صادق علیهالسالم در ضمن حدیث کتاب الجامعه« :ضرب بیده إلىّ ،فقال:
أتأذن یا أبا محمد؟ قلت :جعلت فداك ،إنّما أنا لك فاصنع ما شئتَ فغمزنی بیده و قال :حتى ارش هذا»
(کلیني)239-238 /1 :1407 ،
ب) خبر قرب االسناد و جعفریات از امام علي علیهالسالم در جریان ضربت خوردن ایشان« :احبسوا هذا
االسیر وأطعموه واسقوه وأحسنوا اساره ،فإن عشت فأنا أولى بما صنع بی ،إن شئت استقدت ،وإن شئت
عفوت ،وإن شئت صالحت .وإن مت فذلك إلیکم ،فإن بدا لکم أن تقتلوه فال تمثلوا به» (حمیری:1413 ،
.)143
قریب به این مضمون است خبر جعفریات« :أطعموه و اسقوه و أحسنوا إزاره فإن عشت فأنا ولی دمی أغفر
إن شئت و إن شئت استقدت [استنقذت] » (اشعث ،بيتا.)53 :
ج) معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق علیهالسالم« :قضى أمیرالمؤمنین (علیهالسالم) فی ما کان من
جراحات الجسد ،انّ فیها القصاص أو یقبل المجروح دیة الجراحة فیعطاها» (کلیني )320 /7 :1407 ،طبق
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این خبر قصاص کردن یا نکردن در اختیار مجروح قرارگرفته و در صورت قبول دیه از جانب او قصاص
ساقط ميشود.
د) صحیحه ابو بصیر از امام صادق علیهالسالم« :سألته عن السنّ و الذراع یکسران عمدا ،لها أرش أو قود،
فقال (علیه السالم) :قود .قال :قلت :فان اضعفوا الدیة؟ قال (عیهالسالم) ان ارضوه بما شاء فهو له» (همان).
مفاد این روایت ،این است که معیار سقوط قصاص که از جمله حقوق است ،رضایت مجنىعلیه است اگر
چه رضایت ،با دادن چند برابر دیه شرعى ،به دست مىآید.
البته مصرف این دیه در خیرات میت بنابر قول مشهور ،موجب حق اهلل بودن آن نميشود چرا که مالک گفته
شده در تمایز بین حق اهللی و حق الناسي ،و ضابط حق اهللی بودن ،مصرف آن در اموریست که جنبه عمومي
داشته و عام المنفعه باشد و حال آن که مصرف این دیه در خیرات اهدای کننده عضو ،جنبه اختصاصي دارد
که مالک حق الناسي بودن آن است.
نتیجه
در مسئله تعلق یافتن دیه بر قطع اعضاء میت باوجود وصیت و رضایت او بین فقیهان اختالف نظر بوده و
دلیل اساسي دیدگاهي که دیه را ثابت ميداند ،اطالق اخباری است که بر قطع عضو میت دیه را ثابت دانسته
است .غرامتي بودن ماهیت دیه و دایر مدار جنایت بودن دیه و تفسیر جنایت بر هر نوع صدمه و جرح و
آسیبي ،دلیلهای دیگری است که ميتوانست مستند حکم به لزوم دیه قرار گیرد.
ولي در بررسي این ادله دیده شد که مقدمات حکمت برای اطالق گیری ،بر پا نبوده و موضوع این مقاله
بهصورت تخصصي از مفاد این اخبار خارج است .چنانچه در ماهیت دیه دیدگاههای دیگری نیز وجود داشت
و مفاد اخباری ،کیفری و عقوبتي بودن آن بود و تفسیر جنایت بر هرگونه صدمه ،بيدلیل و مواجه با موارد
نقض بسیاری بود.
اما اساسيترین دلیلي که ميتوانست دیدگاهي مخالف ثبوت دیه را بهصورت مطلق اثبات کند ،عدم اطالق
اخبار ،وعدم داللت آن بر لزوم دیه در قطع اعضای میت بود که در سایه این امر ،نفي دیه از قطع کننده عضو
بر اساس اصل برائت ذمه ثابت ميشد.
دراینبین ادله دیگری هم برای نفي دیه ،وجود داشت که _ با صرفنظر از ناتمام بودن بعضي از آنان_ مبتني
بر پیشفرضهای یا نفيکننده دیه در بعض صورتها بودند مثل ،قاعدهای احسان ،کیفری بودن ماهیت دیه،
تنقیح مناط از اخبار نفيکننده دیه در شکافتن شکم مادر یا قطعهقطعه کردن جنین ،وجود مالزمه بین جواز و
سقوط دیه و در آخرسر ،اذن و وصیت میت مجني علیه بود.
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به نظر نویسنده ،نفي ثبوت دیه بر اساس ناتمام بودن ادله اثبات کننده دیه ،نبود اطالقي در اخبار مقتضي ثبوت
دیه در قطع عضو و جریان اصل برائت ذمه ،تمام و خالي از اشکال است و برفرض تمامیت ادله مثبت دیه،
اقدام میت بر این عمل با وصیت کردن بر اهدای عضو و اذن و رضایت او بر این کار ولو از فحوای این اجازه
و اهدا کردن ،برئ شدن ذمه قطع کننده عضو ثابت ميشود چراکه دیه حقالناسي است که لزوم پرداخت یا
عدمش بر محور خواست صاحبحق دور ميزند.

26

بررسي مباني فقهي تعلق دیه در وصیت به اهدا و پیوند عضو

فهرست منابع
اشعث ،محمد بن محمد ،الجعفریات -األشعثیات ،مکتبة نینوى الحدیثة ،تهران ،چاپ :اول ،بيتا.
اردبیلى ،احمد بن محمد ،مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان دفتر انتشارات ،قم ،چاپ اول1403 ،هـ.

برقى ،احمد بن محمد ،المحاسن ،دار الکتب اإلسالمیة ،قم ،چاپ دوم1371 ،هـ.
بهجت ،محمد تقى ،استفتاءات ،دفتر حضرت آیة اهلل بهجت ،قم ،چاپ اول1428 ،هـ.
بهجت ،محمد تقى ،رساله توضیح المسائل ،دفتر معظم له ،انتشارات شفق ،قم ،چاپ بیست ویکم1378 ،ش.
تبریزی ،صراط النجاة فى اجوبة االستفتائات مع تعلیقة وملحق الیة اهلل التبریزی ،الخوئي ،مکتب نشر المنتخب،
قم ،چاپ :اول 1416هـ.
حبیبي ،حسین ،مرگ مغزى و پیوند اعضا ،بوستان کتاب ،قم ،چاپ اول1380 ،ش.
حر عاملي ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه الحرّ العاملى ،مؤسّسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء التُّراث ،قم،
چاپ اول1409 ،هـ.
حلّى محقق ،جعفر بن حسن ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام مؤسسه اسماعیلیان ،قم ،چاپ دوم1408 ،هـ.

حمیرى ،عبد اهلل بن جعفر ،قرب اإلسناد ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول1413 ،هـ.
خامنهاى ،سید علي ،أجوبة االستفتاءات (فارسي) ،دفتر معظم له در قم ،قم ،چاپ اول1424 ،هـ.
خمیني ،روح اله ،تحریر الوسیلة ،موسسة النشر االسالمي ،بيچا ،بيتا،
خویي ،أبوالقاسم ،منهاج الصالحین ،نشر مدینة العلم ،قم ،چاپ 1410، 28هـ.
روحاني ،محمد صادق،المسائل المستحدثة ،مؤسسة دار الکتاب ،قم ،بيچا1414 ،هـ
زراعت ،عباس ،شرح قانون مجازات اسالمي بخش دیات ،انتشارات ققنوس ،چاپ سوم ،اسفند . 81
سبزوارى ،سید عبد األعلى ،مهذّب األحکام في بیان الحالل و الحرام ،مؤسسه المنار ،قم ،چاپ چهارم1413 ،هـ.
سیستاني ،علي ،منهاج الصالحین ،مکتب معظم له ،قم ،چاپ اول1414 ،هـ.
شهید ثانى ،زین الدین بن على عاملى ،مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،مؤسسة المعارف اإلسالمیة،
قم ،چاپ اول1413 ،هـ.
صدوق ،محمّد بن على بن بابویه ،من ال یحضره الفقیه دفتر انتشارات اسالمى ،قم ،چاپ دوم1413 ،هـ.
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صانعى ،یوسف ،رساله توضیح المسائل ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه ،قم1375 ،ش.
طوسى ،محمد بن حسن ،تهذیب األحکام ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران ،چاپ :چهارم 1407هـ.
فاضل ،محمد لنکرانى ،احکام پزشکان و بیماران ،بينا ،بيچا ،بيتا
کاتوزیان ،ناصر ،الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سوم ،پاییز ،1382
کلینى ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران ،چاپ چهارم1407 ،هـ.
کوهي اصفهاني ،کاظم ،بررسي ماهیت حقوقي دیه ،مجلة « الهیات و حقوق »  ،شماره  ،19بهار 1385
گلپایگانى ،سیدمحمدرضا ،مجمع المسائل ،دار القرآن الکریم ،قم،،چاپ1368 ،61ش.
مجلسى اول ،محمد تقى اصفهانى ،روضة المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه ،مؤسسه فرهنگى اسالمى
کوشانبور ،قم ،چاپ دوم1406 ،هـ.
مظاهری ،حسین ،رساله توضیح المسائل ،مؤسسه فرهنگي مطالعاتي الزهرا(س) ،بي¬نا ،چاپ پانزدهم1389 ،ش.

مفتي شیعه ،سید محمد ،رساله توضیح المسائل ،فراهاني ،بيجا ،بيچا ،بيتا.
مکارم ،ناصر شیرازی ،بحوث فقهیة هامة ،انتشارات مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب علیهالسالم ،قم ،چاپ
اول1422 ،هـ.
مکارم ،ناصر ،الفتاوى الجدیدة ،انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب ع ،قم ،چاپ دوم 1427هـ.
منتظری ،حسینعلي ،احکام پزشکی ،نشر سایه ،بيجا ،بيچا1381 ،ش.
موسویاردبیلي ،سیدعبدالکریم ،الفتاوی الواضحة ،انتشارات نجات ،قم ،بيچا1418 ،هـ.
مؤمنقمي ،محمد ،پیوند اعضا ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب
اهل بیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول ،بيتا.
مؤمنقمّى ،محمد ،کلمات سدیدة في مسائل جدیدة ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم ،چاپ :اول 1415هـ.
نجفى ،محمد حسن ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ،چاپ :هفتم1404 ،هـ.

وحید خراساني ،منهاج الصالحین ،مدرسه باقر العلوم ،چاپ پنجم ،قم1428 ،هـ.
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