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Introduction Today, the development of medical knowledge has caused issues such as organ 
transplantation in the field of Islamic studies. Therefore, it is important to examine such issues 
because of the explanation of its moral and legal legitimacy. Although several opinions have 
been presented by various scholars in this field, different aspects of the issue and its specific 
complexities have contradicted their views on this issue. Juridical and ethical foundations and 
the confrontation of these foundations have led to the emergence of different and sometimes 
contradictory principles in this field. According to some principles, including monarchy and 
types of property, the jurists gave permission to transplant organs. On the other hand, ethics 
scholars also seek to deny the possession of human beings in their organs, using principles 
such as trust and absolute authority of God. The aim of the present study was to examine the 
interaction of the principles of jurisprudence and ethics in the organ transplantation.
Conclusion Organ transplantation is a product of new science and it has good results for human 
life. Any delimitation to actions such as the organ transplantation by Islamic jurisprudence or 
other divine religions is based on the preservation of human moral rights. There is a difference 
between the jurists and the religious scholars in recognizing that whether organ transplantation 
undermine the rights of individuals, but the existence of delimitation is essential for the continuity 
of ethical life. In general, the use of organ transplantation is legitimate and permissible according 
to the principle of expediency and necessity, as well as principles such as monarchy and trust.
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  چکيده
امروزه توسعه دانش پزشکی موجب طرح مسایلی مانند پیوند اعضای مقدمه: 

دلیل  بررسی چنین مسایلی به بنابراینبدن در حوزه مطالعات اسالمی شده است. 
تبیین مشروعیت اخالقی و شرعی آن اهمیت خاصی دارد. اگرچه نظریات چندی 
توسط علمای علوم مختلف در این زمینه ارایه شده اما جوانب مختلف مساله و 

های خاص مربوط به آن موجب تعارض آرای آنها در این زمینه شده  پیچیدگی
یارویی این مبانی با یکدیگر، موجب پیدایش است. مبانی فقهی، اخالقی و رو

مبانی متفاوت و گاه متعارض در این زمینه شده است. فقها با توجه به برخی 
اند. در  مبانی از جمله سلطنت و اقسام مالکیت، به جواز پیوند اعضا حکم داده

یت مطلق کمقابل، علمای اخالق نیز با تمسک به مبانی مانند امانت و مال
به عدم جواز تصرف انسان در اعضا و جوارح خود هستند. هدف  ایلقخداوند، 

  پژوهش حاضر بررسی تعامل مبانی فقه و اخالق در مساله پیوند اعضا بود.
پیوند اعضا محصول علم جدید است و نتایج مطلوبی برای حیات گیری:  نتیجه
فقه اسالمی ها دارد. هر گونه مرزبندی بر اعمالی مانند پیوند اعضا از سوی  انسان

ها است. درباره  بر حفظ حقوق اخالقی انسان مبنییا شریعت دیگر ادیان الهی، 
کند،  پیوند عضو در چه صورتی حق افراد را پایمال نمیتشخیص این موضوع که 

ها برای  اختالفاتی میان فقها و علمای دین وجود دارد، اما نفس وجود مرزبندی
كارگیری عمل پیوند اعضا با  بهجموع در م .تداوم حیات اخالقی ضروری است

رعایت اصل مصلحت و ضرورت و با توجه به مبانی مانند سلطنت و امانت 
  مشروع و مجاز است.

  پیوند اعضا، مسایل اخالقی، مبانی فقهی، سلطنت، امانت ها: کلیدواژه
  

  ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  n_sanjabi@pnu.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
بشر از دیرباز همواره به امکان پیوند عضو خود با اعضای صحیح 

اندیشیده است. در قرون اخیر با توجه به پیشرفت  افراد دیگر می
های شگرفی حاصل  علم پزشکی، در زمینه پیوند اعضا نیز پیشرفت

شده و هماهنگ با این جریان مشکالت اخالقی و فقهی پیرامون 
  تر ساخته است. این موضوع نیز خود را نمایان

ها در جامعه پزشکی، یک جریان علمی در  دنبال این موفقیت به
حوزه اخالق و فقه شکل گرفت که هدف آن بررسی شرعی و اخالقی 

دادن به ابهامات گوناگون مرتبط با این موضوع بود. بیشتر  و پاسخ
ا استناد به مبانی فقها پس از بررسی جوانب مختلف این موضوع، ب

"سلطنت انسان نسبت به بدن خود" و "مالکیت ذاتی و تشریعی 
انسان نسبت به جسم خود" قایل به صحت پیوند عضو از انسانی به 

  اند. انسان دیگر شده
در مقابل، علمای اخالق، با نگاهی متفاوت از فقها به موضوع 

ی مربوط به پیوند تنها به دالیلی مانند مسایل اخالق اند که نه پرداخته
دادن بسیار سریع به زندگی بیماران مغزی  پایاناز فرد جسد به زنده، 

توسط برخی پزشکان برای انتقال اعضای آنها به دیگران، تجارت 
اعضای اقشار ضعیف، فروش اعضای بدن نیازمندان در ازای گرفتن 

شمرد بلکه قایل است  مبالغی پول، پیوند اعضای انسان را مجاز نمی
ها اجازه هیچ گونه دخل و تصرف در اعضای بدن خود را  که انسان

 از چیزی هر به نسبت خداوند مطلق مالکیت به قایل ایشانندارند. 

دارنده و  و انسان را فقط نگاه هستند انسان بدن اعضای جمله
 آورند. محافظ اعضای خود به شمار می

 بافت و اعضا پیوند زمینه در تکنولوژی و دانش پیشرفت امروزه
ن مباحث اخالقی در پیوند اعضا آ تناسب به و بوده چشمگیر بسیار

نحوی که مباحث و موضوعات  به ،نیز تحوالت شگرفی یافته است
دانان، رهبران مذهبی و  جدید در خصوص پیوند، توجه حقوق

ها  فرهنگ .فیلسوفان اخالقی را به این موضوع معطوف نموده است
گیری  ثیر زیادی در تصمیمامع نیز تو مذاهب مختلف در جوا
یوند اعضای افراد درگذشته، زنده پ. [1]اخالقی و امر پیوند اعضا دارند

 زمانی سابقه آن که وجودبا  ایرانو مبتالیان به مرگ مغزی در 
 راهی پزشکی دانش سریع های پیشرفت به با توجه ندارد، طوالنی
 در هر چند. است شده العالج صعب های بیماری درمان در موثر
توان از اهداکنندگان زنده استفاده کرد، در مورد  ینه پیوند کلیه میزم

  .[2]قلب، ریه، قرنیه چشم و کبد، پیوند از جسد ضروری است
بررسی موضوع مبانی پیوند اعضا از منظر فقه و اخالق و نوع تعامل 
این دو علم در موضوع مورد بحث، از مواردی است که کمتر به آن 

داخته شده است. در این مقاله تالش شده با روش تطبیق مبانی پر
فقهی و اخالقی، که پیش از این در آثار فقهی و اخالقی به کار 

ندرت به آن پرداخته شده، به موضوع نگریسته  گرفته نشده یا به
  شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تعامل مبانی فقه و اخالق در مساله 
  پیوند اعضا بود.

مبانی مجازبودن پیوند اعضا از دیدگاه فقهی بررسی و سپس ابتدا 
دنبال آن نتایج هر یک از  موضوع از دیدگاه علمای اخالق و به

تردید اختیار یکی از این دو نظر و پیوستن به  ها بیان شد. بی دیدگاه
شدن برخی  یکی از این دو گروه قبل از هر چیز نیازمند روشن

ول با ارایه تعریفی روشن از برخی مفاهیم است. بنابراین گام ا
  مفاهیم (واژه شناسی) شامل موارد زیر بود:

از اهل لغت فقه را مطلق "فهمیدن"، "دانستن"، "علم و  برخیفقه: 
. در اصطالح نیز فقه در دو معنی به کار رفته [3]اند ادراک" معنی کرده

وان تر از دیگری است. معنی "عام" که گاهی از آن با عن که یکی عام
شود، اصول دین، عقاید، کالم، اخالق، عرفان و کلیه  فقه اکبر یاد می

گیرد و مترادف با "شرع" یا "شریعت"  احکام و معارف را در بر می
. اما معنی خاص تنها "احکام شرعی فرعی" را شامل شده و [4]است

اند "العلم  شود. در تعریف آن گفته از آن به "فقه اصغر" تعبیر می
. مراد از فقه در [5]الشرعیه الفرعیه عن أدلتها التفصیلیه"  باألحکام

  دهد. معنی خاص آن افعال مکلفین را مورد توجه قرار می
از میان دو معنی ذکرشده، آنچه که در این نوشتار مد نظر است، فقه 

  در معنی "خاص" آن است.
معنی "قطع و  ای عربی و جمع آن "اعضا" و به "عضو" واژهعضو: 
. همچنین به معنی "جزء"، "قسمت"، "آلت" و [6]آمده است تفریق"
دهد، نیز  هایی که با پیوستگی به هم، بدن را تشکیل می قسمت

. براساس آنچه در کتب لغت آمده مراد از عضو، "جزء" [7]آمده است
است اما نه هر جزئی بلکه جزئی که عمل و وظیفه مستقل دارد. در 

ر اجزای بدن و اجزای آن اجزا شود که ب بررسی روایات مشخص می
  .[8]"عضو" گفته شده است

مراد از عضو در این نوشتار، اعضایی هستند که قابلیت جداسازی و 
  نقل و انتقال دارند که شامل اعضای حیاتی و غیرحیاتی است.

، "سرشت"معنی  به ،، جمع ُخْلق و ُخُلق استدر لغت خالقااخالق: 
معنی صورت درونی و باطنی و ناپیدای  که به" طبیعت" " وخوی"

شود؛ در مقابل َخلق  رود که با بصیرت درک می آدمی به کار می
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شود که با چشم قابل رویت  می  صورت ظاهری انسان گفته به
  .[9]است

اخالق نیز معانی اصطالحی بسیاری دارد. یکی از معانی اصطالحی 
اخالقی است. معنی کار  که در این صورت به اخالق صفت فعل بوده

پذیرد که هم به  تعریفی از اخالق را میدر این معنی  مطهریشهید 
چگونه رفتارکردن توجه کرده باشد و هم به چگونگی رفتار مربوط 

بودن  شود و چگونه به اعمال انسان که شامل گفتار هم می ،شود می
 .[10]مرتبط با صفات و ملکات نفسانی است

  است. فقهی قاعده تسلیطمبانی پیوند اعضا با رویکرد 
  

  قاعده تسلیط
یکی از قواعد مهم فقه اسالمی قاعده "تسلط"، "تسلیط" یا 

توان گفت طبق این قاعده انسان  طور اجمالی می "سلطنت" است. به
این حق را دارد که آزادانه در جان، مال و حقوق خویش هر گونه 

دهد و کسی تصرفی را که مخالف صریح شرع یا قانون نباشد، انجام 
  حق منع او را از چنین تصرفاتی ندارد.

برخی فقها براساس قاعده تسلیط، نظریه سلطنت انسان بر اعضای 
بدن خویش را مطرح کردند. ایشان معتقدند هر انسانی بر نفس 

  .[11]خود سلطه دارد و امور مربوط به آن در اختیار اوست
  

  تعریف و مفاد قاعده سلطنت
چیستی قاعده تسلیط، تعاریف متعددی بیان در بیان تعریف و 

. مرحوم [12]اند شده است، برخی آن را تسلط بر تصرف تعریف کرده
  داشتن تعبیر کرده است. سلطنت را اقتدار و قدرت نایینی
توان گفت سلطنت هم معنی حقیقی دارد و هم معنی اعتباری  می

قاعده . طبق این [13]معنی قهر و قدرت است و در هر دو مورد به
مردم بر مال خود مسلط هستند و حق هر گونه تصرف در مال خود 
را دارند بدون این که کسی مانع تصرف آنها شود یا بتواند تصرف 

  آنها را محدود سازد.
حال جای این پرسش باقی است که آیا قاعده تسلیط در باب سلطه 

 شود یا خیر؟ و آیا انسان مختار است بر نفس و اعضا هم جاری می
  هر گونه که بخواهد در اعضای بدن خود تصرف نماید؟

برخی از فقها با این نوع از تسلط مخالفت کرده و دلیل آن را فقدان 
 ال وَ ". برخی هم برای نفی چنین تسلطی به آیه [14]دلیل بیان کردند

هلکَهِ  إَلی بِایِدیکُم ُتلُقوا اند. البته باید بیان داشت که  استناد کرده" التَّ
مواردی از تصرف در نفس مثل قتل، مصداق این آیه است اما  گرچه

  هر تصرفی در نفس مصداق تهلکه نیست.
برخی از فقها در اثبات سلطنت انسان نسبت به اعضای بدن خود 

اند، از آن جمله برخی معتقدند همان گونه که  دالیلی ذکر کرده
بر  های خود مسلط است، به طریق اولی انسان بر اموال و دارایی

. به بیان دیگر، چون [15]جان و اعضای بدن خود نیز تسلط دارد
ملکیت انسان بر اعضای بدن خود شدیدتر از ملکیت بر اشیا و اموال 

های خود تسلط داشته باشد، به  است، اگر انسان بر سایر دارایی
طریق اولی بر جسم و جان خود نیز سلطنت خواهد داشت و قادر 

اهد در اعضای بدن خود از جمله پیوند آنها خواهد بود هر گونه بخو
  .[16]گیری نماید تصمیم

دلیل دیگر کسانی که قایل به سلطنت انسان نسبت به اعضای بدن 
سوره توبه "ان هللا اشتری من المومنین انفسهم  ۱۱۱خود هستند آیه 

بأن لهم الجنه" است. به عقیده این دسته از فقها اگر انسان بر خود 
باشد، قادر به فروش نفس خود به خداوند متعال  سلطنت نداشته

نیست زیرا فروش چیزی مستلزم سلطنت در نقل و انتقال است و 
اینکه یک طرف معامله خداوند است خللی به صحت بیع و شرایط 

. البته باید خاطرنشان کرد که مالکیت خداوند، [17]آن وارد نمی کند
ینجا مالکیت اعتباری مالکیت حقیقی است و مالکیت مورد نظر در ا
صورت اعتباری توسط  است اما هیچ اشکالی ندارد که نفس به

  پروردگار خریداری شود.
های کسانی که قایل به سلطنت  ترین دلیل در نهایت یکی از مهم

انسان بر اعضای خود هستند بنا و سیره عقال است. عقال همان گونه 
ضای خود نیز مسلط که انسان را مسلط بر اموال خود دانسته، بر اع

دانند. طبق این دلیل انسان مالک اعضای خود است و به هر  می
کند. بنابراین قاعده  طریق که بخواهد از این اعضا استفاده می

تسلیط در مورد اعضا هم جاری است. اما در مورد میزان این 
توان گفت؛ اگر مشروعیت این قاعده را پذیرفته باشیم،  سلطنت می
توان به این قاعده استناد کرد. بنابراین به نظر  وک میدر موارد مشک

رسد در موارد شک در مشروعیت تصرفی خاص یا شک در تاثیر  می
توان به قاعده تسلیط استناد  یک سبب در رابطه با اعضا می

  .[18]نمود
  

 موارد محدودیت قاعده تسلیط در رابطه با اعضای بدن
های خود  صرف در داراییمطابق قاعده تسلیط انسان حق هر گونه ت
رسد برخی شرایط و موارد  و از جمله اعضا خود را دارد اما به نظر می

سازند که در  خاص، سلطنت انسان بر اعضای خود را محدود می
  ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد:

در فقه، ضررهاى فردى مورد توجه بوده و  ضرررساندن به خود:
. قاعده "الضرر" از فرد نفى شده است "،الضرر"براساس قاعده فقهى 

مفاد قسم دوم یعنى با عبارت "الضرر و الضرار" معروف است. 
. به نظر برخی الضرار، ایجاد سبب براى نفى ضرررساندن است

ای از امور مهم دنیوی که شارع به  اصولیان این قاعده را درباره پاره
توان  انند جان، میرعایت احتیاط در آنها اهتمام داشته است، م

  .[19]جاری دانست
حکم عقل به حرمت  تواند ییکى از مصادیق ضرر، م رسد، به نظر می

اضرار به نفس باشد. طبق حکم عقل مستقل، اضرار به نفس اگر 
فاقد غرض عقالیی باشد قبیح و از مصادیق ظلم است و عقال چنین 

قل حکم به کنند. طبق قاعده "کل ما حکم به الع عملی را تقبیح می
توان گفت؛ هر عملی که از سوی عقل تحریم شده  الشرع" نیز می

  .[20]باشد، مورد پذیرش شرع نیز نخواهد بود
البته ضرر نزد شریعت و عقال یک مفهوم مشکک است. شریعت 

داند و در صورتی که  تمام مصادیق ضرررساندن به نفس را حرام نمی
کراهت خواهد بود. ضرر به حد خاصی نرسد، حکم آن در شریعت 

کنند. در تعیین میزان ضرری  عقال نیز ضرر قابل توجه را تقبیح می
که مستلزم تحریم از سوی شارع و تقبیح از سوی عقال خواهد شد 

شود و در سایر موارد به اصل برائت تمسک  به قدر متیقن اکتفا می
  .[21]شود می

برخی فقها برای بیان حرمت اضرار به نفس و به سیره و بنای عقال: 
تبع آن اضرار به اعضا به سیره عقال که مورد پذیرش شارع نیز است، 

 چیزی است، بر عقال رفتار استمرار شامل عقال سیرهاند.  استناد کرده
 این چه و نباشند چه باشند خاص دین و ملت یک از همگی چه

 غیرفقهی مسایل چه و فقهی مسایل از روش این بر رفتار استمرار
مطابق این سیره همه عقال از ضرررساندن به خود اجتناب  .[22] باشد
نیز جریان داشته و  (ع)کنند و این سیره در مرئی معصومین می

اند و عدم نفی کاشف از امضای  ایشان در این مورد نهی نفرموده
  شارع است.

خداوند متعال از سوره بقره  ۱۹۵یه در قرآن آهالکت نفس: 
انداختن خود نهی فرموده است "ال ُتلُقوا ِبأیدیکُم إلی  هالکت به
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الَتهُلکه". و این نهی دال بر حرمت اهالک نفس و اعضا است. به 
رسد این آیه در صورتی داللت بر مدعا دارد که پیوند عضو  نظر می

 تنها داللت نوعی هالکت به حساب آورده شود. در غیر این صورت نه
بر حرمت ندارد بلکه به سبب نجات نفس و جان، پیوند اعضا دارای 
ترجیح است. بنابراین انسان تا زمانی که مرتکب هالکت نفس 

  معنی مد نظر آیه نشده باشد، بر نفس خود سلطنت دارد. به
یکی از مواردی که در آیات و روایات متعدد به آن  کرامت نفس:

سوره  ٨منین در آیه اشاره شده است حفظ کرامت و عزت مؤ
ُه َو لَِرسولِِه َو لِلُمؤمِ  ّلِه الِعزَّ نین" و روایتی منافقون است. در آیه "َو لِ

: "خداوند متعال همه امور مؤمن را به خودش (ع)از امام صادق
به  [23]واگذار نموده اما به او اجازه نداده که خودش را ذلیل نماید" 

ت و روایات، ارتکاب هر طبق این آیااین نکته تصریح شده است. 
عملی که موجب وهن و هتک عزت مؤمنین شود، جایز نیست. 

به مّیت وهن و هتک حرمت ا تنه ، دیگر نهالبته امروزه این امر
  .[24]آید نیست بلکه اقدامی انسانی به شمار می

  

  مالکیت
خداوند است و مالکیت  براساس تعالیم اسالم، مالک حقیقی اشیا

نفس) مطلق و  بر اموال و چه مالکیت برانسان (چه مالکیت 
انحصاری نبوده، غیراصلی، نیابتی و محدود به حدود اوامر و نواهی 

تواند از مال خود در  الهی است، مثًال در مورد مال، صاحب مال نمی
  .[25]های حرام استفاده کند راه

با درنظرگرفتن اقسام مالکیت و توجه به تعریف و جزییات هر یک 
رسد که مبنای مالکیت ذاتی مبنایی است که  ه نظر میاز آنها ب

بیشتر فقها در رابطه انسان نسبت به اعضای بدن خود، به آن قایل 
. در این نوع از ملکیت تحقق ملکیت به امر خارجی یا [26]اند شده

اعتباری نیازی ندارد و انسان بدون جعل و اعتبار از سوی کسی، 
رسد، مالکیت ذاتی انسان بر  مالک اعضای خویش است. به نظر می
داشتن بر اعضا خواهد بود.  اعضای بدن خود همان سلطه و سلطنت

ضرورت و سیره عقال نیز که شارع مقدس هم این سیره را امضا 
نموده است بر این است که هر کسی بر اعضا و عمل خود سلطنت 

  دارد.
 عنوان با مالکیت از دیگری نوع به قایل فقها از دیگر برخی مقابل در

 خود بدن اعضای به نسبت انسان برای تشریعی - اعتباری مالکیت
به عقیده ایشان "بنا و سیره عقال بر سلطنت مردم نسبت به . اند شده

الجمله بوده و این باعث ملکیت شخص بر  خود و اموالشان فی
اجزای جداشده بدنش است، در نتیجه خرید و فروش و تبرع و 

، این موضوع بهترین صورتی است که در بخشش آن اجزا جایز است
ملکیت اعتباری انسان نسبت به اعضا مطرح شده و به آن اعتماد 

توان دریافت که  با دقت در نظرات این گروه می .[27] شود" می
مالکیت مورد نظر آنها در حقیقت به مالکیت مورد نظر گروه اول بر 

و والیت است و از  بنابراین، تسلط انسان از نوع امانتداری گردد. می
  .باب قاهریت و مالکیت نیست

تاکنون با بررسی دیدگاه فقها در باب پیوند اعضا روشن شد که 
های  نوعی تصرف در دارایی دیدگاه ایشان به این موضوع، که به

دادن  شود، دیدگاه فقهی محض بدون دخالت شخص محسوب می
آنها به اخالق ای که در نظرات  هیچ عنصر اخالقی است و تنها اشاره

وجود دارد، این است که آنها تسلط انسان بر پیوند اعضا خود را به 
رعایت اصل کرامت و عزت انسان و پرهیز از ذلت و خواری وی 

  اند. مشروط کرده
البته در این میان، نظرات برخی فقها نیز بیشتر به سمت زوایای 
اخالقی موضوع منعطف است و صبغه اخالقی در نظرات ایشان 

نمود بیشتری دارد. زیرا بدیهی است که تاثیر شگرف دستورات دینی 
بر اخالق غیرقابل انکار است. در این سخنی نیست که تا امروز در 

دادن پشتوانه  شده است و ازدست اخالق از مذهب بسیار هزینه
مذهبی برای اخالق بسیار سخت و ناگوار است ولی با این همه، 

توان هیچ کوشش روشمندی را که برای تمامیت ساحت اخالق  نمی
. مذهب علمای اخالق را یاری [28]شود، نادیده انگاشت مصروف می

و رساند که از اخالقی سخن بگویند که به سرشت انسان، طبیعت  می
های عقالیی آن  امور و مصالح عرفی زندگی اجتماعی بشر و توافق

صورت الزامی مبتنی بر متون مقدس، منقوالت یا  نظر دارد که به
اراده خدا نیست. همین دیدگاه در موضوع مورد بحث، باعث 

ای متفاوت با نتایجی متفاوت نسبت به نظریات  گیری نظریه شکل
توان "مالکیت خداوند نسبت به  قبل شده است. این نظریه را می

  اعضای بدن انسان" نامید.
  

  مبانی پیوند اعضا با رویکرد اخالقی
اما ت گرفت صور ١٩٥٤هر چند اولین پیوند بالینی عضو در سال 
دهه اخیر بسیار چشمگیر  پیشرفت دانش و فناوری در این زمینه در

آمیخته چنان با مباحث اخالقی  ها بوده است. پیوند اعضا و بافت
کشورهای جهان توجه علمای مذهبی، فیلسوفان و  است که در اکثر

با پیشرفت  .[29]است کردهدانان، پزشکان را جلب  حقوق اخالقیون،
این مقوله مسایل و معضالت اخالقی بسیاری خود نمایان شدند. 

موضوعات پیوند از برخالف فقها، علمای اخالق به دالیلی مانند 
و مالی  پیوند از دهنده زنده، ارتباط مادی ضا،کاالانگاری اع جسد،

پیوند  مانندجدیدی  بین دهنده و گیرنده عضو پیوندی، راهکارهای
قانونی پیوند  مشکالت عرفی یا، از حیوانات و همانندسازی درمانی

در اخذ پیونددهندگان  از جسد در برخی کشورها، تجارت سوداگرانه
و یماران در انتظار پیوند از ب زنده غیرخویشاوند و مرگ بسیاری

مواردی از این دست با دیدگاهی مخالف به مساله پیوند اعضا 
اند. ایشان در پیوند اعضای فردی به فرد دیگر قایل به  نگریسته

  مبانی متفاوتی هستند.
هایی که در حوزه  ها و چالش در بحث حفظ عزت و کرامت انسان:

د به کرامت انسانی اخالق پزشکی صورت گرفته است اشاره و استنا
منا بنی آدَم َو َحَملناُهم فی  زیاد به چشم می خورد. آیه "َو َلَقد کرَّ

) بیانگر این است ۷۰الَبرِّ َو الَبحِر َو َرَزقناُهم ِمَن الَطیباِت" (إسراء: 
که خداوند به فرزندان آدم کرامت عطا کرده و این کرامت به این 

نسان دمیده است. پس خدا دلیل است که خداوند از روح خود در ا
اختیار روح و جسم انسان است. در ادبیات موجود  مالک و صاحب

برخی اقدامات نظیر خرید و فروش اعضای بدن انسان برای پیوند 
منافی کرامت انسانی دانسته شده است. همچنین در باب پیوند 

شود که پزشکان با اعمال خود موجب فوت برخی  اعضا دیده می
شوند تا اعضای قابل پیوند آنها را به دیگر بیماران  می بیماران خاص

نیازمند پیوند دهند که این اقدام توهین و وهن کرامت و عزت 
  .[30]انسان است

بودن  قائلین به اصل امانت بودن اعضای بدن: توجه به اصل امانت
اعضا و جوارح انسان، قاعده سلطنت مورد ادعای فقها را دارای 

بار دانسته و ضررهای فراوانی را بر عمل به اصل سلطنت  نتایج زیان
دانند. یک نمونه از مفاسدی که بر عمل به قاعده سلطنت  مترتب می

. ایشان با و اباحه پیوند عضو وجود دارد، حرمت انتفاع از میت است
ت َعَلیکم الَمیَته َو الَدم" معتقدند  ۵استناد به آیه  سوره مائده "ُحّرمَّ

جسم انسان محل خرید و فروش نیست. همان گونه که اشاره شد، 
انسان مالک حقیقی جسم و روح خود نیست بنابراین اجازه تصرف 

سوره بقره نیز "أَلم  ۱۰۳در اعضای خود به هر شکلی را ندارد. آیه 
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َتعَلم َأنَّ َهللا َلُه ُملک الَسماواِت َو اَألرِض" داللت بر این مطلب دارد 
  که مالکیت آسمان و زمین و آنچه در آن است برای خداست.

توان گفت مالکیت خداوند منافاتی با  در پاسخ به این نظر می
مالکیت انسان ندارد و هیچ اشکالی ندارد که مالکیت انسان در طول 

صورت  د قرار گیرد و اعضای انسان از طرف خداوند بهمالکیت خداون
امانت در اختیار انسان قرار گرفته باشد. اما حتی در چنین حالتی 

ای برای  هم علمای اخالق قایلند که خداوند متعال هیچ اجازه
مالکیت انسان بر اعضای خود ولو در عرض مالکیت خود، صادر 

بودن به اصل  صورت قایلها حتی در  نفرموده است بنابراین انسان
  مالکیت، اجازه تصرف در اعضای خود را ندارند.

رسد در چنین مواردی که تعارض میان فقه و اخالق شکل  به نظر می
صورت قطعی حکم به ترجیح فقه بر اخالق  توان به گیرد، نمی می

نکردن در  نمود بلکه برای حفظ خلقت اصیل خداوند و دخالت
امور دیگر، بهتر است اخالق را بر فقه  امورات خداوند و بسیاری

  مقدم داشت.
در ارتباط با دیگران اشاره به  اصل عدالت رعایت اصل عدالت:

اداکردن حقوق و رد امانات، انصاف در معامالت، تعظیم بزرگان، 
 .[31]احترام پیران، فریادرسی مظلومان و دستگیری ضعیفان دارد

 بحث پیوند عضودر  دیگرانمصادیق عدم رعایت عدالت در ارتباط با 
ه خدمات به یهای مختلفی مانند تبعیض در ارا توان در زمینه را می

های غیراخالقی و قانونی،  از روش بیماربیماران، تامین نیازهای 
  ی به حقوق بیماران نام برد.توجه بیو  خواهی سهم

  
  انتقادهای اخالقی

به موضوع و های اخالقی مطروحه در باب پیوند اعضا بنا  نگرانی
  گیرند. های مختلف قرار می بندی ماهیت در دسته

گرایان ماهیت پیوند عضو را  اخالقانتقادات اخالقی ذاتی: 
ترین انتقادها از دیدگاه ایشان  دانند. مهم غیراخالقی و مردود می

نسبت به پیوند اعضا شامل دخالت در اراده و خواست خدا، 
که انسان با انجام چنین غیرطبیعی بودن است. ایشان معتقدند 

اعمالی قصد دخالت در اراده خداوند دارد و با تکیه بر علومی چون 
تواند خلق کند که تا به حال  مهندسی ژنتیک، موجوداتی را می

توان گفت انسان قصد نشستن در  اند. بنابراین می آفریده نشده
ی گرایان گروه جایگاه خالق را دارد. در میان همین دسته از اخالق

قایلند که در بحث پیوند اعضا، فقط پیوند از حیوان به انسان را 
توان امری غیرطبیعی و دخالت نابجا در اراده خداوند و نظم  می

جهان هستی دانست و اشکالی در پیوند عضو از انسانی به انسان 
دلیـل نـاتوانی در ارایـه  ین انتقادات بهدیگر وجود ندارد. البته ا

تنها  چندان استحکامی نداشته و نه آنها خالفانپاسخ مطلوب به م
در زمینه پیوند اعضـای حیوانـات بـه انسـان بلکـه در تمامی ابعاد 

  اند. مورد استقبال قرار نگرفته مهندسی ژنتیـک
توان در چند  : این دسته از انتقادات را میانتقادات اخالقی عرضی

  حوزه بررسی کرد:
مفاسد فردی مربوط به خرید و  :انتقادات مرتبط با مفاسد فردی

فروش اعضا در حوزه پیوند عضو بسیار گسترده است. پیوند گاهی از 
انسانی به انسان دیگر و گاهی از برخی حیوانات به انسان انجام 

طور مستقیم شخص  گیرد. اگر دریافت عضو از حیوان باشد به می
ار علمی دهد. عدم وجود راهک کننده را تحت تاثیر قرار می دریافت

زا از  ها و عوامل بیماری مناسب در زمینه انتقال برخی ویروس
تواند سالمت و  راحتی می حیوان به انسان موضوعی است که به

حیات فرد بیمار را به خطر بیندازد. در پیوند عضو از حیوانات به 
شماری وجود دارد که دانش بشری ناتوان از  ها ابهامات بی انسان

ی برای آن است. همچنین پیوند عضو اگر از ارایه پاسخ معتبر
کننده مشکالت  حیوان به انسان صورت گیرد، برای فرد دریافت

کند و در چنین مواردی شخص  روانی و شخصیتی بسیاری ایجاد می
دلیل احساس تحقیر از وجود عضو حیوانی در کالبد خود، قادر به  به

شود نتوان  ث میادامه زندگی عادی خود نخواهد بود. همین امر باع
توجیهی اخالقی برای انجام پیوند عضو به دست آورد. در زمینه 

دلیل مشکالت  ها هم گاهی برخی از افراد به پیوند عضو از انسان
دهند.  مالی بعضی از اعضای بدن خود را در معرض فروش قرار می

شیوع چنین مسایلی که دارای مصادیق فراوان هستند و شمارش 
این نوشتار خارج است، علمای اخالق را بر آن داشته آنها از حوصله 

که قایل به عدم جواز انتقال اعضا به دیگران شوند و نظریه امانت را 
  .[30]مطرح کنند

ل اخالقی در پیوند اعضا یمسا انتقادات مرتبط با مفاسد اجتماعی:
گذارد بسیار  عوامل اجتماعی متعددی که در آن تاثیر میدلیل  هب

توان به مذهب، فرهنگ و  از جمله این عوامل می پیچیده است
های جامعه اشاره نمود. نکات اخالقی و حقوقی جداکردن  سنت

عضو از بدن انسان زنده و اجساد، تعریف مرگ مغزی، شرایط 
دهنده و گیرنده پیوند و نحوه ارتباط مالی بین  اخالقی و قانونی

مقوله هستند که  ل دیگر جزء مواردی در اینیو بسیاری از مسا هاآن
 هاوجود نداشته باشد ولی توجه به آن هاآن شاید پاسخ صریحی برای

  .[32]ها قرار گیرد نظر اهل فن در این زمینه بایستی مد
با دو  از دیدگاه مکاتب فلسفی اخالق در مکتب اخالقی ارزشی

مواجه هستیم که در واقع در  گرایی و وظیفه دیدگاه سودگرایی
عمل و سود حاصله است و ه توجه به نتیجسودگرایی اصل بر 

دانند که بیشترین نفع را  پیروان این مکتب عملی را اخالقی می
گرایی اصل بر  برای بیشترین افراد داشته باشد. در مکتب وظیفه

انجام وظیفه است و عملی اخالقی است که ذاتًا پسندیده باشد. با 
اخالقی و دالیل  توجه به کثرت پیروان و مخالفان هر یک از مکاتب

کدام را مطلقًا مقبول یا مردود  توان هیچ نمی آنهاتوجیهی 
  .[33]دانست

نیز از طرفی در دیدگاه اخالق ارزشی، با انجام  در زمینه پیوند اعضا
سازیم و از  پیوند فردی را از مرگ یا مشکل جسمانی شدید رها می
ل عضو از سوی دیگر سالمت فرد دیگر (دهنده پیوند در موارد انتقا

ل یو یکی از مسا دهیم فرد زنده) را تا حدی در معرض خطر قرار می
مطروحه در این مورد آن است که از نظر اخالقی چه باید کرد و یکی 

های یافتن پاسخ، توجه به دستورات دینی و دیدگاه مذهب در  از راه
ها ارزش  . مذهب اسالم برای حفظ جان انساناستاین خصوص 

است لذا هر عملی را که درمان و حفظ جان انسان ل یای قا ویژه
دهد. دو نکته مهم که در مقوله  محسوب شود، مورد قبول قرار می

یکی رضایت فرد دهنده  داردپیوند اعضا از نظر اسالم اهمیت فراوان 
نظر غالب علمای اسالم که  است پیوند و دیگری احترام به میت

خصوص بایستی به مواردی البته در این  .با این عمل است تموافق
دهنده، دادن آگاهی کافی به دهنده عضو در  یحفظ سالمتمانند 

های مالی در  استفادهءجلوگیری از سو و خصوص عوارض احتمالی
  شود.این زمینه توجه 

بر موضوع پیوند اعضا در حوزه عمل ثمرات مخرب فراوانی در فضای 
های آفریقایی و ویژه کشور تجارت مترتب است. در برخی کشورها به

جهان سوم گزارشات فراوانی مبنی بر تجارت اعضای بدن در قالب 
گرفتن کودکان فقیر ارایه شده  سرپرستی های غیرقانونی و به مهاجرت

هایی از ثمرات اجتماعی مخرب در حوزه پیوند  است. اینها نمونه
عنوان  شوند به بیمارانی که دچار مرگ مغزی می .[34]اعضاست
هدف امیال غیراخالقی برخی افراد سودجو قرار گرفته و  هایی طعمه
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  گیرد. در جداسازی برخی اعضای آنها تسریع صورت می
  

  گیری نتیجه
با همکاری و همفکری پزشـکان،  ایراندر عضو مسلمًا پیوند 

دانان آینده روشنی  سفه و حقوقالقیـون، علمـای مـذهبی، فالاخ
تدریج با افزایش  اخیر بههای  چنان که طی سال .خواهد داشت

، این موضوع از لحاظ ایراندر  شناخت زمینـه و ضرورت پیوند اعضا
علمی تا حدود زیـادی پیشـرفت کـرده اسـت و بـا فتـاوی عالمان 
دین در گذشته و حال، راه برای انجام آن باز شـده است. در عین 

قـی همـواره بایـد دغدغـه الحال بحـث و نقـدهای اخ
طور  درکاران این امر باشد. باید به مباحث مختلف پیوند، بهان دست

ه یهـای جدید به فکر ارا و با ظهور پدیـده کردروز نگاه  جدی و به
 .ودهای منطقی و مطابق با فرهنگ، اعتقاد و قوانین کشور ب حل راه

پیوند اعضا محصول علم جدید است و نتایج مطلوبی برای حیات 
 الید نتایج مطلوب علم توجیهی برای مبسوط. اما دارد ها انسان

ن مهمی اها، ش گذاشتن علوم نیست. ادیان الهی برای حقوق انسان
ل هستند و بر مبنای حفظ حقوق افراد مرزهایی را برای یقا

کنند.  های علمی) وضع می های بشر (از جمله فعالیت فعالیت
از سوی فقه پیوند اعضا  مانندگونه مرزبندی بر اعمالی  بنابراین هر

اسالمی یا شریعت دیگر ادیان الهی، مبتنی بر حفظ حقوق اخالقی 
. درباره تشخیص اینکه پیوند عضو در چه صورتی حق است ها انسان

کند، اختالفاتی میان فقها و علمای دین وجود  افراد را پایمال نمی
ها برای تداوم حیات اخالقی ما  دارد، اما نفس وجود مرزبندی

 علمای و فقها شده ارایه نظرات مجموع بررسی از ت.ضروری اس
 حاصل نتایج این شریعت با نظریات این تطبیق و تحلیل و اخالق
 و مصلحت اصل رعایت با اعضا پیوند عمل كارگیری به كه شد

 مجاز و مشروع امانت، و سلطنت مانند مبانی به توجه با و ضرورت
  است.
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