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و باورهای پزش���کان و مردم، به 
که در  نارسایی هایی توجه دارد 
عمل ب���ا وجود حرمت ش���رعی، 
اتان���ازی  زمینه س���از  می توان���د 
گ���ردد و در ت���اش اس���ت ضمن 
کاس���تی ها،  راهکارهایی  بی���ان 

فقهی و حقوقی برای جلوگیری از اتانازی ارائه دهد.

ج( سوال های تحقیق
کتاب سه سوال  برای دستیابی به هدف یادشده در بند نوآوری ها، این 

ح زیر محور بحث ها قرار می دهد: اصلی را به شر
که توس���ط فرد دیگری ص���ورت می گیرد، دیه و  1. در اتان���ازی داوطلبان���ه 

قصاص اقدام کننده چه حکمی دارد؟

2. آیا مش���رف به موت بودن یا حیات مس���تقر داش���تِن ف���رد، دخالتی در 
حکم تکلیفی یا وضعی اتانازی دارد؟

3. آیا می توان بین فعل و ترک فعل در اقدام به اتانازی فرق نهاد؟

که در  آن گاه در مقام تدوین به سؤال های فرعی متعددی توجه می کند 
هدف تحقیق تاثیرگذارند. برخی از این سؤال ها عبارت اند از:

1. از قتل به لحاظ فقهی و حقوقی چه تعاریفی ارائه شده است؟

2. مرگ به لحاظ پزشکی، فقهی و حقوقی چه تعریفی دارد؟

3. آی���ا برداش���ت اعضا از مردگان مغزی و در نتیج���ه تحقق مرگ عرفی، از 
مصادیق اتانازی است؟

کس���انی  4. ب���ر فرض مؤثربودن رضای���ت در منع آثار وضعی، رضایت چه 
ک است؟ ما

کرده اند؟ کشورهای دیگر در خصوص اتانازی چه موضعی اتخاذ   .5

کتاب  الف( توضیح عنوان 
در لغت، واژه »اوتانازی«، »اتانازی«، »آتانازی«، »یوتانازی« یا »یونازیا«، 
کلمه  تلفظ فارسی از euthanasia در زبان انگلیسی است. این واژه از دو 
EU به معنای خوب، thantos به معنای مرگ مش���تق ش���ده اس���ت و در 
فارسی به بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر، 
مرگ مش���فقانه، قت���ل از روی ترحم، مرگ خودخواس���ته، به مرگی، مرگ 
که برخی ترجمه ها دارای  آس���ان، مرگ راحت و مرگ سفید ترجمه شده 
بار منفی است. البته به دلیل قبح  ذاتی واژه، ترجمه های آن با بار منفی 
گان الموت الیس���یر، الموت  ترجی���ح دارد. نویس���ندگان عرب زبان هم واژ
الجی���د، الم���وت الکریم، م���وت الرحمه، تیس���یر الموت، القت���ل الرحیم و 

کار برده اند. رصاصۀ الرحمه را به 

که  در اصط���اح، تعاری���ف متعدد و تقریبًا مش���ابهی از اتانازی ارائه ش���ده 
گف���ت: اتانازی عبارت اس���ت  ح و تعدی���ل ای���ن تعاریف می ت���وان  ب���ا ج���ر
ک���ه به عللی چون بیم���اری غیر قابل  از فراه���م آوری زمین���ۀ مرگ افرادی 
کهولت س���ن یا نقصان در خلقت، خود ی���ا اطرافیان وی خواهان  عاج، 

پایان دادن به حیات اند.

از منظ���ر موضوعی، اتان���ازی از نظر نحوۀ ارتکاب به فع���ال و غیرفعال و از 
نظ���ر اراده و خواس���ت فرد به داوطلبانه و غیرداوطلبانه تقس���یم ش���ده و 
هر یک از اقس���ام یادش���ده، مباحث اخاقی و فقهی متعددی را به خود 
ک���ه حاصل آنه���ا را به لح���اظ فقهی می ت���وان در  اختص���اص داده اس���ت 

کرد. حرمت شرعی همۀ اقسام اتانازی خاصه 

ب( نو آوری های تحقیق
تفاوت این نوش���ته با نوش���ته های مشابه در زمینه اتانازی، اعم از تألیف 
که به  کت���اب و پایان نامه و رس���اله های دکتری در این اس���ت  و ترجم���ه و 
ج���ای پرداختن به بحث های اخاقی ، حکم ش���رعی یا مس���ائل میدانی 

تازه های ناگرش و نشر

 مسائل فقهی و حقوقی
قتل از روی ترحم )اتانازی(
 اسماعیل آقابابائی بنی؛ چاپ اول،  قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،

پژوهشکده فقه و حقوق،   زمستان 1391.

معـریف امجــایل
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فص���ل دوم: مبان���ی حقوق���ی و قوانی���ن: در ای���ن فصل مؤلف می کوش���د 
کش���ورهای متع���دد را در تجویز یا جرم انگاری اتان���ازی به تصویر  قوانین 
که قوانین و مقررات ایران، سوییس، هلند ، امریکا و فرانسه از آن  کش���د 
جمله است. نارس���ایی قوانین ایران در جرم انگاری اتانازی محور اصلی 

این فصل است.

فصل س���وم: احکام تکلیفی اتانازی: این فصل به لحاظ شرعی به جواز 
ی���ا حرمت اتانازی پرداخته اس���ت و بر اس���اس مصادیق اتان���ازی و نحوه 
ح می کند و همانن���د فصل قبل بیان  ارتکاب، مس���ائل متع���ددی را مطر

نارسایی ها و زمینه های اتانازی در خال بحث ها نقش اساسی دارد.

فص���ل چهارم: اح���کام وضعی و مج���ازات مرتکب اتان���ازی: این فصل به 
ام���کان ی���ا عدم ام���کان مج���ازات مرتکبان، ب���ه خص���وص در اتانازی های 
که  غیرفعال و داوطلبانه توجه دارد و آرای فقهی و حقوقی نافی مجازات را 
می تواند از زمینه های مهم ترویج اتانازی به شمار رود به تصویر می کشد.

ه�( نتایج تحقیق
ح زیر می آید: حاصل بحث های چهار فصل باال در چند بند به شر

1. اتان���ازی ی���ا قت���ل از روی ترح���م از جه���ت نح���وۀ ارت���کاب، ب���ه فعال و 
انفعال���ی و از جه���ت رضایت یا ع���دم رضایت مجنی علیه، ب���ه داوطلبانه 
گونه هایی چون س���لب  و غیرداوطلبانه تقس���یم می ش���ود. این تقس���یم 
حی���ات از بیمار صعب الع���اج، پایان دادن به مرگ اف���راد فرتوت و ناتوان 
جس���می، فراهم آوری موجب���ات مرگ مبتایان به م���رگ مغزی و اغمای 
برگشت ناپذیر و ... را در بر می گیرد و مصادیق متعددی را می توان برای 
اتانازی برش���مرد؛ ولی ش���مول مباحث قتل از روی ترحم بر سقط جنین 
که جنین قبل از دمیده ش���دن  از مس���ائل اختافی اس���ت. به این معن���ا 
ح در حقوق  روح ب���ه وی���ژه در چن���د هفته اول، طب���ق برخی مبانی مط���ر
غرب، انسان تلقی نمی شود تا سلب حیات از وی مشمول حکم اتانازی 
که در حقوق اسام حق حیات داشتن جنین  ش���ود. این در حالی است 
از مسلمات است و به همین دلیل، سلب حیات از جنین ناقص الخلقه 

هم می تواند از مصادیق قتل از روی ترحم به شمار آید.

کش���ورها ناش���ی از برخی  2. نظری���ه حق مرگ و پذیرش اتانازی در برخی 
که به هیچ وج���ه نباید آن مبانی  کشورهاس���ت  باوره���ا و فرهن���گ همان 
را در بحث ه���ای فقه���ی و حقوق���ی برخاس���ته از فقه دخال���ت داد. از این 
رو، تعدادی از آثار موجود به فارس���ی در این زمینه نمی تواند پاس���خ گوی 
ح باش���د و با رعایت مرزبندی بین حقوق اسام و غرب این  مباحث مطر

مسئله نیازمند بازنگری است.

کش���ورها جنب���ه قانونی یافته اس���ت و در  3.  اتان���ازی در مق���ررات برخی 
کش���ورهای اس���امی، از جمله مقررات ایران به مطالبی دس���ت می یابیم 
ک���ه به لحاظ ابه���ام قانون یا س���هل انگاری در تنظی���م آن و یا عدم توجه 
ب���ه مبانی دقیق فقهی، ش���ائبه ام���کان انجام اتان���ازی را تقویت می کند. 

که در ش���رایط نامس���اعد روانی ق���رار دارد، مؤثر  6. آی���ا رضای���ت ش���خصی 
است؟

7. در صورت اقدام به اتانازی، دیه و قصاص چه حکمی دارد؟

8. معاونت در اتانازی بر فرض سقوط قصاص و دیه، چه حکمی دارد؟

کدام است؟ 9. مبانی مخالفت یا موافقت با حق مرگ در متون اسامی 

10. به لحاِظ فرهنگی جامعه ایران، نگرش به اتانازی از س���وی پزشکان، 
بیماران و اطرافیان چگونه ارزیابی می شود و با توجه به مبانی فقهی 

کرد؟ تا چه حد می توان با این مصادیق همراهی 

11. در بیماری های سخت به لحاظ فقهی، هزینه های درمانی به عهدۀ 
کیس���ت و تخط���ی از آن چ���ه پیامدهایی را می تواند به دنبال داش���ته 

باشد؟

خ می ده���د و م���د نظر  ک���ه در جامع���ه ای���ران ر 12. مصادیق���ی از اتان���ازی 
کدام است؟ قانون گذار نگرفته 

13. ب���رای نجات ج���ان، تن دادن به چه نوع درمان ها و با چه ش���رایطی 
واجب و الزم است؟

14. آیا قاعده احسان در اتانازی جاری است؟

15. تس���لط ب���ر نف���س و ب���دن در فق���ه چ���ه جایگاه���ی دارد؟ خودزن���ی، 
ک، دوئل، تغییر  جراحی ه���ای غیرضروری، ورزش های رزم���ی خطرنا
جنس���یت، اه���دای عض���و، رضای���ت قات���ل به اه���دای عضو ب���ه جای 
قصاص، عملیات استشهادی و ...، همگی به نوعی با مسئله تسلط 

بر نفس مرتبطند.

که نتیجه اش فوت مریض  16. مخالفت با مداوا توس���ط بیمار یا پزش���ک 
باشد، چه حکمی دارد؟ )کاربرد قاعدۀ الضرر در موارد وجود بیماری 

و ترک مداوا(.

تعری���ف و مصادی���ق اتان���ازی، اقدام ه���ای الزم در برخ���ورد ب���ا اتان���ازی، 
معیارهای پزش���کی در تشخیص مرگ، مس���ئولیت پزشک در جمع بین 
درده���ای بیم���ار و ادام���ۀ حی���ات او، محدودیت ه���ای درم���ان، دخالت 
غیرمس���تقیم پزش���ک در اتانازی، اهدای عضو و اتانازی غیرمس���تقیم در 
کن���ار برخ���ی بحث های فقهی، مث���ل صاحب حق قص���اص و دیه)ورثه یا 
خود ش���خص(، فروض تزاحم، حکم یا حق بودن حیات، تفاوت رضایت 
و عف���و، نحوۀ احراز رضایت فرد، معیارهای قرابت و نفوذ اذن و ... هم از 

ح در این تحقیق است.  بحث های مطر

د( سرفصل های تحقیق
ح زیر آمده است: سوال ها و محورهای یادشده در چهار فصل  به شر

گفتار اول   گفتار است ؛  فصل اول: موضوع شناسی: این فصل شامل دو 
گفتار دوم به  اقس���ام و مصادی���ق  اتانازی  ب���ه تعاریف م���رگ و اتان���ازی و 

اختصاص یافته است.
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که پذیرش آن به معنی ترویج اتانازی و  اتانازی قرار می گیرد؛ ولی از آنجا 
فراهم آوری زمینه ای به ظاهر قانونی و روا بر قتل از روی ترحم به ش���مار 
کمک به خودکشی و همکاری  کشورها تحت عنوان  می رود، بس���یاری از 
گیرش���دن  کرده اند و برای ممانعت از فرا پزش���ک در مرگ بیمار از آن یاد 
اتانازی در قالبی دیگر، مقرراتی را در این خصوص به تصویب رسانده اند. 
کیفری، معاونت در ج���رم را قابل مجازات  کلی حقوق  ک���ه قواعد  از آنج���ا 
می داند و خودکشی قابلیت جرم انگاری ندارد، سکوت قانون به معنای 
که از این جهت جرم انگاری  روابودن معاونت در خودکش���ی خواهد بود 

معاونت در خودکشی نیاز به تصریح دارد. 

در ش���رایط فعل���ی ج���رم تلقی نش���دن خودکش���ی از یک س���و و مس���ئول 
تلقی شدن مباش���ر در صورت اجتماع سبب و مباشر از سوی دیگر، عدم 
ام���کان مج���ازات مع���اون در اتانازی را به هم���راه دارد و توج���ه به تعیین 
که در غالب موارد، پزش���ک با  مجازات خاص در این موارد از آن روس���ت 
انجام مش���اوره و راهنمایی می تواند از افراد خواهان مرگ حمایت و وی 
را از بح���ران روحی نجات دهد؛ حال آنکه عدم انجام این وظیفه و حتی 
ح پیش گفته، در نهایت می تواند  همکاری فکری در س���لب حیات به شر
مجازاتی انتظامی را به دنبال آورد و این مقدار عکس العمل در خصوص 

پدیده اتانازی راه حل مناسبی نیست.

و( پیشنهاد های تحقیق
در پایان نویسنده برای جلوگیری قانونی و شرعی از اتانازی سه پیشنهاد 

ح می کند: ح زیر مطر به شر

گرچه نمی تواند عنصر مادی قتل تلقی شود؛ با این حال در  1. ترک فعل 
که پزشک وظیفه مراقبت دارد و بیمار به اعتماد پزشک از تاش  جایی 
بیش���تر برای نجات خود صرف نظر می کند، ترک درمان از س���وی پزشک 

که نیاز به تصریح قانون دارد.  می تواند عنصر مادی قتل به شمار آید 

گونه های رایج اتانازی انجام آن از طریق معاونت در  که یکی از  2. از آنجا 
خودکش���ی توسط خود بیمار است، این مسئله به طور خاص در قوانین 
کیفری جرم انگاری ش���ود تا به استناد جرم نبودن معاونت در خودکشی، 

زمینه قانونی قتل از روی ترحم فراهم نیاید.

3. وج���ود آرای���ی دلی���ل ب���ر انحصار مج���ازات قت���ل در قص���اص و دیه؛ به 
حس���ب انتخاب اولی���ای دم و پیش بینی تعزیر در م���وارد خاص، موجب 
که در بیش���تر  گرفته ش���ده و از آنجا  می ش���ود جنب���ه عمومی قتل نادیده 
م���وارد اتانازی، خ���ود بیمار یا اطرافی���ان وی خواهان س���لب حیات اند، 
عم���ًا مرتکب ب���دون مجازات رها می ش���ود. از این نظ���ر تصریح بر جنبه 
گذارنکردن  عمومی داش���تن قت���ل حتی با رضای���ت بیمار و اطرافی���ان و وا
آن به تش���خیص قاضی رس���یدگی کننده، راهکار قانونی دیگر در مقابله با 

قتل های از روی ترحم است.

از ای���ن رو متن برخ���ی قوانین موجود نیازمند بازنگری جدی اس���ت و در 
مواردی هم سکوت قانون در عمل مشکاتی را ایجاد می کند.

4 � در م���وارد تزاح���م نف���س ب���ا نف���س، جنی���ن ی���ا م���ادر و م���وارد نیازمند 
هزینه ه���ای قاب���ل توج���ه ب���رای درم���ان، در مس���ئله لزوم حف���ظ نفس، 
تردیدهایی وجود دارد و وجود برخ���ی دیدگاه ها، انجام اتانازی یا برخی 
مصلحت س���نجی های اجتماعی و عقایی را در برخی مصادیق یادشده 
ممکن می س���ازد. این مس���ئله از جه���ات فقهی در خور تأم���ل و نیازمند 
که این تحقیق تا حدودی به این مسائل پاسخ  بررسی های عمیق است 

می گوید.

5 � ترک درمان و فرارسیدن مرگ شخص بیمار، ناقص الخلقه یا سالمند 
که به دلیل اشکال های نظری و  گونه های دیگر ارتکاب اتانازی اس���ت  از 
علمی در ارتکاب قتل به س���بب ترک فعل و نظریه غالب بر محقق نشدن 
عنص���ر م���ادی قتل به س���بب ت���رک فع���ل و ترک درم���ان، راه را ب���ه لحاظ 
حقوقی و فقهی بر اتانازی غیرفعال و منفعانه فراهم می سازد و در موارد 
رضای���ت بیمار، آرایی مس���اعد ب���ا اتانازی غیرفعال می ت���وان یافت. طبق 
که پزش���ک ترک وظیفه می کند  یافته های این تحقیق، آین آرا در جایی 
و پس از پذیرش بیمار و به واقع وابسته شدن حیات بیمار به پزشک، از 
ادامه درمان ممانعت می ورزد، تفاوتی با اتانازی فعال ندارد و بر اس���اس 

مورد می توان به مجازات مرتکب قتل عمد قائل شد.

6 � از نظ���ر مجازات مرتکب، خصوصی تلقی ش���دن ح���ق قصاص و تردید 
قانون گ���ذار در مج���ازات قات���ل به عن���وان جنب���ه عمومی و تقیی���د آن به 
که ب���ه لح���اظ قانونی در  ش���رط خ���اص، ای���ن تلقی را ب���ه وجود م���ی آورد 
ص���ورت موافق���ت فرد یا تقاض���ای اطرافیان برای س���لب حی���ات، امکان 
مجازات مرتکب منتفی اس���ت و دس���ت کم به اراده قاضی بس���تگی دارد 
و نه قانون گذار. به بیان دیگر، با آنکه حفظ حیات امری مس���لم و سلب 
آن حت���ی در م���وارد بیماری های صعب العاج از نظر تکلیفی امر روش���نی 
اس���ت، به لحاظ حکم وضعی و ترتب قصاص یا دیه بر مرتکب، در برخی 
مصادی���ق تردیده���ا و مخالفت های���ی وج���ود دارد. در این م���وارد، تعزیر 
کنار دیدگاه های  که فقدان آن در  مرتکب در عمل نیازمند قانون اس���ت 
ناف���ی دی���ه و قصاص، انج���ام اتان���ازی در مصادیقی را تس���هیل می کند و 
خطرات���ی را در تروی���ج بی توجه���ی ب���ه حفظ حی���ات انس���ان ها و تکلیف 
حکوم���ت در مج���ازات مرتکبان فراهم م���ی آورد. تحلیل ای���ن دیدگاه ها، 
ح در  اثبات آن و سپس توجه دادن به مبانی فقهی، از جمله مسائل مطر
این تحقیق اس���ت. به نظر می رسد قتل در هر حال واجد جنبه عمومی 

است و تردید قانون گذار در عدم لحاظ این جنبه درست نیست.

گاه پزش���ک به جای اقدام به س���لب حیات از بیمار، زمینه مرگ را به   � 7
دس���ت بیم���ار فراهم آورده اس���ت و در نهایت خود بیم���ار به حیات خود 
ج از مباحث  پایان می دهد. این مس���ئله تحت عنوان خودکش���ی و خ���ار
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فصل پایانی یادداشت برداری و 
انواع یادداشت های شخصی و 
ارجاعی و روند پرورش یک متن 

بحث شده است.

از نق���اط ق���وت ای���ن پژوهش، 
ص���ورت  ب���ه  مطال���ب  ارائ���ه 

ک���ه می توان بررس���ی پیش���ینه و  دسته بندی ش���ده و منظ���م؛ همچن���ان 
کار دانس���ت.  ش���کل گیری اصط���اح تحقی���ق در غرب را نقط���ه قوت این 
فص���ل پایانی با مباحث روش ه���ای اجرایی پژوهش نیز ب���ر غنای علمی 

کتاب افزوده است.

کاسی  کتاب مجموعه دروس  کرده است، این  که مؤلف نیز اشاره  چنان 
که دارد، در برخی  کتاب حاضر با تمام نقاط قوت علمی  اس���ت؛ بنابراین 
مواق���ع ب���ه نظ���ر می رس���د از جامعی���ت الزم برای ی���ک تحقیق پژوهش���ی 
کاس درس  برخوردار نیست و این نقاط ضعف، ناشی از ارائه مطالب در 
که ویرایش علمی نیز از ضعف آن نکاس���ته اس���ت. با مطالعه و  می باش���د 
که امید است در راستای  کتاب ماحظاتی ارائه می شود  دقت نظر در این 

تعمیق پژوهش های مشابه مورد توجه و استفاده قرار بگیرد.

کاملی به پیشینه اصطاح تحقیق  1. در صفحه 17 به بعد، مؤلف اش���اره 
کلیات تحقیق داش���ته اس���ت؛ ب���دون اینکه  و ش���کل گیری آن در غرب و 
تعری���ف روش���نی از تحقی���ق ارائ���ه ده���د. هر چن���د در صفح���ه 25، روش 
کرده اس���ت؛ ولی الزم بود تعریف روش���ن و  تحقی���ق را به اجم���ال معرفی 

جامع و مانعی از تحقیق ارائه داده شود.

2. در صفحه 18 نوش���ته ش���ده اس���ت بین تحقیق در اصطاح س���نتی و 
ام���روزی تفاوت وج���ود دارد؛ ولی به تفاوت اش���اره نکرده اس���ت. به نظر 

می رسد اشاره هر چند مختصر به تفاوت مذکور الزم بود.

3. در صفح���ه 19 مع���ادل التی���ن تحقیق را )research( دانس���ته اس���ت و 
بدون اینکه توضیحی در مناس���بت دو اصط���اح تحقیق و پژوهش ارائه 
دهد، همان واژه التین را برای اصطاح پژوهش آورده اس���ت. مناس���ب 

بود توضیحی در این باره ارائه می شد.

4. در صفح���ه 57 در عناوی���ن پایان نامه ه���ا، واژه »بررس���ی« را بی فایده 
که در »بررس���ی مس���ائل فقهی بیمه«،  و زائد می داند و مثال زده اس���ت 

کتابی اس���ت  روش تحقی���ق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث، عنوان 
کتچی، عضو ش���ورای عالی علم���ی مرک���ز دایرة المعارف بزرگ  از احم���د پا
که در سال 1391 به  اس���امی و عضو هیئت علمی دانش���گاه امام صادق 

همت انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( به چاپ رسیده است.

کاس  که در واقع سلس���له دروس ارائه ش���ده توسط مؤلف در  کتاب  این 
کتاب فارسی در روش تحقیق  درس دانش���گاه امام صادق اس���ت، اولین 
کتاب معرفی  در علوم قرآنی و حدیث می باش���د. هدف نویسنده در این 
کت���اب را در چهار  روش تحقی���ق حقیقی بوده و در همین راس���تا، مؤلف 

فصل سامان داده است.

کرده  در فص���ل اول، ش���کل گیری مفهوم جدی���د روش تحقیق را بررس���ی 
اس���ت. در این فصل روند نامتناس���ب اختراعات پس از دوران رنسانس، 
ایجاد روش مش���ترک تحقیق میان عالمان و فواید روش شناس���ی بحث 
ش���ده اس���ت. در پای���ان فص���ل، از ارکان و ان���واع پژوه���ش، پژوهش های 
کتش���افی، تاریخی، مقایس���ه ای یا تطبیق���ی و تحلیلی و روش  تبیین���ی، ا

مطالعات درجه اول، سنتی، نوین و درجه دوم بحث شده است.

عن���وان فصل دوم از دریافت تا روش اس���ت. در این فص���ل مؤلف در مورد 
کاوی و واسازی آن بحث نموده  مراحل انجام یک پژوهش و روش های وا
است و با فرق گذاری بین تبیین و توجیه، فصل دوم را به پایان برده است.

ک���رده و در م���ورد انواع  نویس���نده در فص���ل س���وم، روش شناس���ی را ارائه 
کارکردهای  کارک���ردی در س���اختار،  مطالع���ات تاریخ���ی و انواع تح���والت 
آش���کار، عناصر آش���کار، توسعه بر اس���اس الگوگیری، توس���عه و تضییق بر 
اس���اس بازتعری���ف، مطالع���ه تطبیق���ی، مطالع���ه تطبیقی خ���رد، مطالعه 
کارکردها، مقایسه تبارشناختی،  تطبیقی کان، تفاوت در ترکیب بندی و 
گونه ش���ناختی، مطالعه  تف���اوت در تعلق به س���اختاری بزرگ، مقایس���ه 
تطبیقی متوازن، مطالعه تطبیقی نامتوازن، نامتوازن دورکنی، نامتوازن 
گفتمانی می���ان ارکان،  چندرکن���ی، فاصل���ه تاریخی می���ان ارکان، فاصله 
گی عمومی روش های  مطالعه تحلیلی، معنای تحلیل، تقلیل گرایی، ویژ
تحلیلی، تحلیل براساس جنس���یت، تنوع روش های تحلیلی )بر اساس 
گون���ه مطالعه(،  دان���ش زمین���ه ای(، تنوع روش های تحلیلی )بر اس���اس 

کرده است. کمی بحث  روابط جای شناختی و روابط ترا

کتاب را با  بحث مراحل اجرایی پژوهش به پایان رسانده است. در  ایشان 

 روش تحقیق
با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث

مجید شاکر سلماسی

احمد پاکتچی؛ تهران: دانشگاه امام صادق، 1391.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
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کرده است: صفحه 110. و ایشان در برخی مواقع عبارت هایی را تعریف 

کتاب از ادبیات غیرعلمی و نامناسب رنج  9. مثال ها و محل شاهدهای 
می برد. 

• مثال های صفحه 46و 47 از معارف دینی اس���ت؛ ولی برخاف معارف 

اسامی و حوادث تاریخی و اعتقادات دینی است. 

کتاب علمی  کلفت بی س���روپا« در  • به کارب���ردن اصطاحاتی مثل »گردن 
جایگاهی ندارد: صفحه 51.

کنت م���واله فهذا علی مواله«  • در صفح���ه 54، ابه���ام را به عبارت »من 

ک���ه ابهام در ای���ن جمله به دور از اعتقادات ش���یعی  تمثیل آورده اس���ت 
کتاب دقت بیشتری می شد. است و الزم بود در محل شاهدهای 

که مؤلف هم در مقدمه یادآور ش���ده  کتاب حاض���ر همچنان  ماحظ���ات 
گر مؤلف  کاس درس بوده و چه بس���ا ا اس���ت، به دلیل القای دروس در 
کتاب را تألیف می کردند و یا خود ویراستاری علمی آن را  محترم مطالب 
کتاب  که برای نمونه آورده شد،  انجام می دادند، به جای نکات ضعفی 
که نقد آن بسیار دشوارتر از آنچه  از چنان غنای علمی برخوردار می ش���د 

شاهد آن بودیم، می بود.

که چه بسا برای  بررس���ی الزم نیست و آوردنش بی فایده است؛ در حالی 
کلیدی خواهد بود. نقد مسائل فقهی بیمه واژه »بررسی« 

5. مؤلف درصفحه 66، مقاله ای را تضعیف کرده است، بدون اینکه دلیلی 
کار علمی نیست. بر نقد ارائه دهد. نقادی بدون ارائه دلیل مناسب 

که  6. در صفح���ه 75، تعری���ف ناقص���ی از روش تحقیق ارائه داده اس���ت 
کتاب علمی نیست. مناسب 

ج ش���ده اس���ت و مباحث تاریخی  7. در برخ���ی مواقع مؤلف از بحث خار
کرده است؛ مانند صفحات 114،116 و 117. کامی را تحلیل و بررسی  و 

8. معم���واًل بع���د از ذک���ر عناوین علمی، ب���دون اینکه تعریف���ی از عناوین 
کار علمی با تعریف  داشته باشد، مباحث را با ذکر مثال ادامه داده است. 

عبارات قوی تر می شود و الزم بود ایشان عبارات را تعریف می کرد.

• عبارت مرئی سازی تاریخی: صفحه 34.

کتشافی: صفحه 32. • عبارت پژوهش های ا

• عبارت توسعه و تضییق بر اساس بازتعریف: صفحه 102.

کارکرد با بازتعریف: صفحه 108. • عبارت بازتعریف 

گان نبود و  که روش مؤلف، عدم تعریف عبارات و واژ این در حالی اس���ت 

 رفع النزاع عن البین 
فی الصلح المقصود منه الفرار عن الدین

مجید منهاجی

محمدباقر زند کرمانی؛ محقق: حسین حلبیان؛ قم: امیرالعلم، 1390.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر

دانش آموخته حوزه علمیه قم، دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه خوارزمی تهران ) تربیت معلم(

کتاب رفع النزاع عن البین فی الصلح المقصود منه الفرار عن الدین در فقه 
امامی���ه از تراث ذی قیمت حوزۀ علمیه و اثر عالم بیدار آیت اهلل محمدباقر 
که به امر  کرمان���ی، در موضوع صلح به قص���د فرار از ادای دین اس���ت  زن���د 
حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری برای تأیید اجتهاد، 
کتاب دیگر به چاپ رسیده  در تاریخ 1350ق تألیف و س���پس به همراه دو 
کت���اب همراه با غلط های بس���یار و  اس���ت. متأس���فانه چاپ اصفهان این 
که به احتمال زیاد اولین  بدون ارجاعات و تحقیق مناسب بوده و این اثر 
رس���الۀ مستقل در فقه اس���امی در این موضوع است، ناشناخته مانده و 
حتی بس���یاری از فضای حوزه، ش���خصیت مولف و اثر او را نمی شناسند. 
این اثر در اس���فند م���اه1390ش برابر با 1433ق به توفی���ق الهی با تحقیق 
حجةاالس���ام و المس���لمین حس���ین حلبی���ان در قم  توس���ط انتش���ارات 
کتابخانه های معتبر و مدرسین  امیرالعلم منتش���ر و در اختیار بس���یاری از 
گرفت. این اثر رس���اله ای با  و محققی���ن و فض���ای حوزه های علمیه ق���رار 

رویکردی فقهی � اجتهادی اس���ت. در ابتدای این اثر مطالبی نظیر ش���رح 
ح���ال مختص���ری از نویس���نده، بی���ان برخی از آث���ار علمی و تألیف���ات وی، 
استادانی که به ایشان اجازه نقل روایت داده اند و همچنین اجازه اجتهاد 
ایش���ان از آیت اهلل عبدالکریم حائری آورده ش���ده اس���ت. در ادامه نیز متن 

کامل رساله آمده است.

کتاب رفع النزاع که به بررسی معامله به قصد فرار از دین می پردازد و همانند 
گرامی  کمتر شناخته شده بود، با تاش محقق  کرمانی  مرحوم آیت اهلل زند 
جناب آقای حس���ین حلبیان به مجامع علمی بیشتر معرفی شد. موضوع 
که در متون روایی و  گیر در فقه و حقوق اسامی است  رساله، موضوعی فرا
کنون مطرح بوده و  فقی شیعه از زمان ائمۀ معصومین )علیهم السام( تا 

در قانون مدنی نیز در ذیل مادۀ 218 به آن پرداخته می شود.

مطال���ب ای���ن رس���اله در ی���ک مقدم���ه و دو فص���ل و یک خاتم���ه تدوین 
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کرمانی در س���فر دیگری به  امام خمین���ی )ره( بوده اس���ت. آی���ت اهلل زن���د 
کاشف الغطا به  عتبات عالیات داش���ت مدتی ازمحضر شیخ  حس���ین آل 
بهره گی���ری علمی و اخاقی پرداخت و ازایش���ان تأییدی مبنی بر حصول 

کرد. به مراتب واالی اجتهاد دریافت 

آی���ت اهلل زن���د در طب ه���م تبحر داش���ت و در دانش فیزیک و ش���یمی در 
کنگره اتم شناس���ی از ط���رف مرحوم دکتر  س���طح باالیی بود. ایش���ان در 

کردند. محمود حسابی دعوت شدند و سخنرانی 

برخی ازآثار و تألیفات ایشان عبارت اند از:
 1. الفیوضات الامعۀ  فی حال الکتب االربعۀ

 2. رفع النزاع عن البین فی الصلح المقصود منه الفرار عن الدین 
که به نام نشانه های والیت چاپ شده است 3. أمارۀ الوالیۀ 

که توس���ط جن���اب آقای دکتر موس���ی نجفی به   4. تاری���خ مختص���ر نفت 
کتاب تعامل دین و سیاست تجدید چاپ شده است ضمیمه 

5. رساله ای در احکام آبها.

کرمان���ی در جم���ادی الثان���ی 1389ق براب���ر با 19  س���رانجام مرح���وم زن���د 
کردند و پیکر  کشور آلمان فوت  ش���هریور سال 1348ش در اثر بیماری در 

ایشان را در تخت فوالد اصفهان به خاك سپردند.

معرفی محقق
جناب آقای حس���ین حلبیان متولد 1360 اصفهان، در سال 1374 وارد 
حوزه علمیه اصفهان شد و از استادان بزرگوار آن حوزه از جمله: آیت اهلل 
حاج سیدحس���ن فقیه امامی بهره مند ش���د. ایشان در سال 1379 پس 
ک���رد و به مدت ده  از اتم���ام پایه شش���م حوزه به مش���هد مقدس هجرت 
کنار مضجع ش���ریف حضرت علی بن موسی الرضا)علیه السام(  سال در 
کس���ب عل���وم و معارف اس���امی پرداخت. دروس س���طوح عالیه را در  به 
مش���هد مقدس با بهره بردن از اس���تادان بزرگ آن حوزه به پایان رس���اند 
ج فقه و اصول آن حوزه و به ویژه  و بیش از هش���ت س���ال در دروس خار
کرد. در س���ال  اس���تاد معظم آیت اهلل حاج ش���یخ مهدی مروارید ش���رکت 
ج فقه و اصول از تحصیل  کسب رتبه ممتاز در دروس خار آخر)1389( با 
کرد. در  در آن ح���وزه مقدس فراغت یافت و به ح���وزه علمیه قم عزیمت 
حوزه علمیه قم به محضر استادان محترمی مانند حضرات آیات: وحید 
خراس���انی، ش���بیری زنجانی، هاش���می ش���اهرودی و جوادی آملی برای 

کسب فیض و تحصیل علوم اسامی شرفیاب شد.

کارشناسی ارشد رشته حقوق  حس���ین حلبیان در سال 1384 در مقطع 
خصوصی دانشگاه علوم اسامی رضوی پذیرفته شد و در سال 1388 با 
کس���ب  دفاع از پایان نامه با عنوان » تعدیل مهر از منظر فقه و حقوق« و 

درجه عالی این مقطع را به پایان رساند. 

که می توان بر آنها برای صحت معامله  یافته اس���ت. فصل اول: مواردی 
که می توان بر آنها برای فساد معامله  کرد. فصل دوم: مواردی  استدالل 
که به بررس���ی برخ���ی از روای���ات متفرقه  کتاب  ک���رد و خاتم���ه  اس���تدالل 
که در  کتابنامۀ این اث���ر نام 28 منبع معتبر  این باب پرداخته اس���ت. در 

کتاب از آنها استفاده شده، آورده شده است. تصحیح و تحقیق 

از جمل���ه ن���کات قاب���ل ذکر ای���ن تحقیق، وج���ود برخی غلط ه���ای فنی و 
کلمۀ »الحجر« در صفحه 19، س���طر  تایپی آن اس���ت. از جمله جاافتادن 
که عبارت صحیح چنین اس���ت: والحاصل أّن أقصی مایس���تفاد  چه���ارم 

کم مانعًا للسلطنۀ...«.  کون الحجر من قبل الحا من تلک األدلۀ 

معرفی مؤلف
بی شک معرفی و ش���ناخت چهره های درخشان آسمان علم و معرفت، 
گذش���تگان و عبرتی اس���ت برای نس���ل امروز و آینده،  یادبودی اس���ت از 
که با مرور بر صفحه صفحه و سطرسطر برگ های تاریخ زندگی  به گونه ای 
گرف���ت و از لغزش های  علم���ا و فض���ا و تعم���ق در آن، می ت���وان از آن پند 

کرد و به سوی علم و دانش و معرفت رهنمون شد. زندگی خودداری 

کتاب رفع  کرمان���ی و  در این جس���تار س���عی ش���ده با معرفی آی���ت اهلل زند 
النزاع، ش���خصیت علمی ایش���ان بیش���تر به جامعه علمی معرفی ش���ود. 
ش���یخ محمدباق���ر زندکرمان���ی، عال���م فاض���ل جلی���ل، فقیه واع���ظ فرزند 
کرمان ب���ه دنیا آمد. نس���ب او به  مرح���وم رض���ا زند، در س���ال 1313ق در 
کریم خان زند( می رس���د. معظم له  خان���دان زندی���ه )صادق خان ب���رادر 
کرمان برداشت و  گام های تحصیلی را در مکتب خانه های قدیمی  اولین 
پس از چندی به محضر درس اس���تاد بهمنیار روی آورد. تحصیل در نزد 
استاد بهمنیار موقعیت بسیار مساعدی برای شکوفایی استعدادهایش 
کاس ابتدایی را  کرمانی شش  را به همراه داشت. ش���یخ محمدباقر زند 

گذراند و سپس به مدرسه شهاب وارد شد. در مدرسه سعادت 

کرد تا از این  پس ازگذراندن این دروس، در مدرسه انگلیسی ها ثبت نام 
که در  گیری زبان انگلیس���ی، علوم و فن���ون جدیدی  طریق اف���زون بر فرا

گیرد. آنجا تدریس می شد را نیز فرا 

کرمانی پس از آن ب���رای تکمیل علوم ح���وزوی به اصفهان  آی���ت اهلل زن���د 
ک���رد و در اصفهان از محضر بزرگانی چون حضرات آیات ش���یخ  مهاجرت 
میرمحمدص���ادق  و  نجف آب���ادی  س���یدعلی  فش���ارکی،   محمدحس���ین 
ک���رد. ارادت وی به  کلباس���ی اس���تفاده  مدرس خاتون آبادی و ابوالهدی 
که جزء خواص ایش���ان قرارگرفت.  مرحوم آیت اهلل فش���ارکی تا حدی بود 
گرمای آن  ایشان س���فری نیز به عتبات عالیات داشت؛ اما ضعف بنیه و 
منطقه باعث ش���د تا به دس���تور آیت اهلل سیدابوالحس���ن اصفهانی به قم 
مهاج���رت نمای���د. با عزیمت به ش���هرمقدس قم، به محضر درس ش���یخ 
عبدالکریم حائری ش���تافت و حدود هفت س���ال از محضر درس ایش���ان 
کرمانی همدرس  اس���تفاده نم���ود. همچنین در این م���دت مرحوم زن���د 
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ش���ده و همچ���ون فرهنگ های 
گان���ی به ترتیب حروف دوم و  واژ
کلمات توجه نشده  سوم و غیرۀ 
اس���ت و این امر باع���ث چینش 

نامرتب آن شده است.

ای���ن  مه���م  امتی���ازات  از  یک���ی 
کت���اب، بیش از ه���ر چیز، ضبط 
)مت���داول  غیرفارس���ی  گان  واژ

که از بس���یاری جهات مه���م و قابل توجه  عاّمه( در اس���امی داروهاس���ت 
کتاب، به ترتیب  گان معادل داروهای ذکر ش���ده در این  اس���ت. اغلب واژ
گاه به ندرت سریانی  بس���امدی: هندی، شیرازی، عربی، ترکی، یونانی و 
گاه معادل های  و عب���ری و نبط���ی اس���ت. نویس���نده ب���ا صراف���ت تم���ام، 
که ب���رای یک واژه  گاه دیده می ش���ود  گ���ون ی���ک واژه را یاد می کند و  گونا
گاه س���ه معادل هندی می آورد. این امر به دلیل اقامت یوسفی در  دو و 
گان هندی ای  گاه واژ هند و آش���نایی او با زبان هندی بسیار مهم است. 
که در منابع دیگر دیده نمی شود و این امر اهمیت جنبۀ  را ضبط می کند 

زبان شناسانۀ اثر را چند برابر می کند.

نام ه���ای مت���رادف م���واد دارویی ن���ه تنها اهمی���ت ِعلمِی مح���ض، بلکه 
اهمیت زیاد َعَملی نیز دارند؛ زیرا در نوش���ته های پزشکی و دیگر علوم در 
که اهمیت  ای���ن دوره، ن���ام داروها به دیگر زبان ها، آن چنان ف���راوان بود 
واقعی آنها بر پزش���ک و داروشناس آشکار نبود. این امر آن گاه پیچیده تر 
گون ضبط  گونا گ���ون به نام ه���ای  گونا که ی���ک دارو در جاهای  می ش���د 
که اغلب  گون داده بودند  گونا می ش���د و برعکس، یک نام را به چیزهای 

به سوءتفاهم های جدی می انجامید.

که یوس���فی در  که یکی از مس���ائل اساس���ی  گفت  بدین ترتیب، می توان 
تدوین و تالیف ریاض االدویه در نظر داشته، آشکارساختن و روشن کردن 
گرچ���ه به نام های  نام ه���ای مت���رادف مواد دارویی موجود بوده اس���ت. ا
محل���ی نیز توجه فراوانی نموده اس���ت. او همۀ خ���واص مزاجی داروها را 
ب���ه دّقت تمام بیان نم���وده و مضّرات، ُمصلحات و بدلّی���ات هر یک را با 

صرافت خاص خود، به ترتیب آورده است. 

گیاه���ان ی���ا  یوس���فی در بس���یاری از عنوان ه���ا و  مدخل ه���ای مف���رده از 

درآمد:
یوس���ف ب���ن محمد بن یوس���فی ه���روی از اهل خواف بود. وی قس���مت 
ک���ه در اواخر  گفته اند  گذراند و  عم���ده ای از دوران حیات���ش را در ه���رات 
زندگان���ی خ���ود به هن���د رفت و در درب���ار ظهیرالدی���ن بابر )باب���ور( )937 � 
912ق( و همای���ون )963 � 937ق( ب���ه س���ر می ب���رد و به ن���ام آن دو چند 

کرده و مّدتی در همان دیار بود. کتاب تألیف 

که برای آس���ان کردن دانش پزش���کی چند  اهمیت یوس���فی در آن اس���ت 
منظومه در این فن س���روده است. وی افزون بر اشعار طبی در مضامین 
دیگری نیز ش���عر می گفت و »یوسفی« تخلص می کرد. وی بیشتر مطالب 
پرکاربرد طب را به ش���عر درآورده اس���ت. از این رو آثار او بسیار معروف و از 
کردند. وفات یوس���فی را برخی 950ق  قدی���م األّیام مردم آن را حفظ می 
کتاب و رس���اله به یادگار  کرده اند. از یوس���فی بیش از پان���زده عنوان  ی���اد 

که یکی از آثار ارزنده و معروفش ریاض االدویه است. مانده 

دربارۀ ریاض األدویه:
که برای اولین بار در ایران منتش���ر ش���ده اس���ت، یکی از آثار  کتاب حاضر 
که در ش���به قاره به زبان فارس���ی  مهم و ارزندۀ طّبی دورۀ صفویه اس���ت 
که به شعر یا تلفیقی از شعر  نوشته شده و با وجود آثار طبی دیگر یوسفی 
و نثر اس���ت، صرفًا به نثر می باشد. برای پرداختن به جنبه های مختلف 

کرد. کتاب، آن را از جهاتی اجمااًل بررسی خواهیم  این 

ریاض االدویه مهمترین اثر یوسفی در مفردات ادویه محسوب می شود. 
کیفی���ات ادوی���ه در یک مقّدم���ه و دو باب و  کتاب در بی���ان مراتب  ای���ن 
کتاب  خاتم���ه ای ترتیب یافته اس���ت. مقدم���ه در بیان تحمی���د و تقدیم 
کلی در خواص و  ب���ه همایون ش���اه و منظومه ای در مدح وی و مباح���ث 
امزجه و نظایر آن است. باب اّول در ادویۀ مفرده به ترتیب حروف تهجی 
و باب دوم در ادویۀ مرّکبه به ترتیب حروف تهجی و خاتمۀ مختصری در 
کتاب س���نۀ  »امتحان جودت و ردائت تریاق و جز آن«. س���ال تألیف این 

946ق است.

که در باب اّول بدان  کتاب، 787 مفرده است  تعداد ادویۀ مفرده در این 
که در باب دوم بدان پرداخته  پرداخته شده اس���ت. تعداد ادویۀ مرکبه 
شده، 257 مرکبه اعم از معجونات و نطوالت و مطبوخات و غیره است.

البته در ترتیب اس���امی داروها در هر بخ���ش صرفًا به حرف اّول آن توجه 

ریاض االدویه 

افسانه حصیری

یوس���فی هروی؛ یوسف بن محمد بن یوسفی هروی؛ چ 1، تهران: سفیر اردهال، 1391، 250 ص.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
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گون وج���ود دارند  گونا ک���ه در س���رزمین های  ادوی���ه ای س���خن می گوی���د 
کت���ب پیش���ینیان دیده یا خ���ود، البته ب���ه ندرت،  و بیش���تر آنه���ا را ی���ا در 
که  از سال های جوانی  کی از آن است  کرده است. این خود حا مشاهده 
گرفته و افزون بر آثار طب  گیاهی ش���کل  در ه���رات، عاقۀ او به داروهای 
که بیشتر جنبۀ آموزشی برای نوآموزان داشته است، در زمان  منظومش 
که یکی از مهم ترین آثار  کرده  پختگی حیات علمی اش اثری به نثر خلق 

پزشکی دورۀ صفویه محسوب می شود. 

کرده  کتاب های طّبی اشاره  کتاب به برخی اطّبا و  یوسفی در ضمن این 
کتاب هایی چون المنهاج ابن جزله  و از آنها نقل قول نموده اس���ت. او از 
که  که از منابعی نیز  کرده است. درست است  و قانون ابن سینا نقل قول 
کامًا تأثیر این آثار بر این  مورد اس���تفاده وی بوده، یاد نکرده اس���ت، اّما 
کتاب مشهود است. یکی از این آثار اختیارات بدیعی حاجی زین العطار 
که تمام اصطاحات پزشکی ش���یرازی از آن نقل قول شده است.  اس���ت 
البته از آثار مش���ابهی چون قرابادین شاپور بن سهل و مفردات ادویه ای 
کتب نظیر آن  که در ذخیرۀ خوارزمش���اهی جرجانی و صیدنۀ ابوریحان و 
کثر منابع مهم ادویۀ مفرده و مرّکبه را دیده است. غافل نبوده و تقریبًا ا

چاپ حاضر
که برای اولین بار به صورت تصحیحی منّقح بر اس���اس سه  چاپ حاضر 
گرفته، توس���ط یوس���ف بیگ باپور انج���ام پذیرفته  نس���خۀ خطی صورت 
اس���ت. مصّحح پ���س از مقدمه ای مفصل درب���ارۀ روزگار و عصر مؤلف، به 
بیان روابط پزش���کی ایران و هند پرداخته و به ویژه نقش اطبای مهاجر 
که یکی از ایشان همین یوسفی بود. سپس به  به هند را نمایان ساخته 
نقش زبان ش���عر در ارائۀ آموزه های طبی پرداخته شده و آثار همطراز در 

گردیده است. این دوره معرفی 

در آخ���ر مقدمه، طبق معمول به معرفی مؤلف و آثارش پرداخته ش���ده و 
بر اساس آثار موجود دربارۀ یوسفی اطاعاتی به دست داده شده است. 
در نهایت معرفی ریاض االدویه و اهمیت آن بحث ش���ده اس���ت. س���پس 
معرفی نس���خ مورد اس���تفاده در تصحی���ح و نمونه تصاویر ه���ر یک آورده 
کتاب  ش���ده اس���ت. مقدمه در 51 صفحه ارائه ش���د و از صفحه 52 متن 

شروع می شود. 

کل مفردات  امتی���از اصلی تصحیح حاضر مشّکل نویس���ی و حرکت  گذاری 
که به خواننده  دارویی با مراجعه به منابع مختلف تاریخ پزش���کی است 
کم���ک می کند. در پانوش���ت ها  در درس���ت خوانی اس���امی داروها بس���یار 
کثر معادل های هندی و ترکی و بیش���تر داروها آورده شده و منابع مورد  ا
کتاب را به علمی بودن بیش���تر سوق  کار  رجوع نیز ذکر ش���ده اس���ت. این 
کتاب  کار استخراج و در آخر  که فهارس فنی  داده است. البته جا داشت 

گنجانده می شد.


