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 پیوند به قصدنگهداری اعضای بدن 

 1ارژنگ اردوان

 چکیده

 جدید هایوهشی به یافتنو دست اعضا پیوند اصل مورد در پژوهش و مداقه از بعد

 اصل جواز فرض با؛ آورد پدید اذهان در را نو پرسشی، پیوند قصد به اعضا نگهداری

 از عملی یا و مقدمه نوانع به اعضا نگهداری به دتوانمی جواز این آیا، عضو پیوند عمل

 تبیین و بررسی؟ یابد تسری، پیوند عمل موقع به انجام و تسهیل جهت، شدهتعیینپیش

 عضو نگهداری ناگوار آثار نیز و نهی از حاکی روایات شامل، اعضا نگهداری جواز عدم ادله

 شسنج و رقیب هایدیدگاه ادله از کدام هر داللت میزان بررسی و نقد، آن از پس و

، نگهداری جواز دالیل .است روپیش نوشتار فرآیند، ادله آن کاربرد میزان و استناد قابلیت

 اجتهادی تالشی. است بعدی گام تطبیق نیز و پیوند عمل جواز اصل ادله برخی از مستفاد

 اعضا نگهداری حکم استنباط راستای در مناسب نتیجه به رسیدن منظور به فقهی و

 جدید سرآغازی اعضا نگهداری جواز امکان چگونگی ذکر و خاص طشرایارائه  .است شده

 جواز، خاص شرایطی تحقق و لحاظ با است مدعی جُستار این. است نوظهور اییمسأله بر

 دتوانمی جواز حکم این. است ادله به مستند و متکی، پیوند قصد به اعضا نگهداری روایی و

  .باشد هداشت هاانسان جان نجات به توجهی قابل کمک

 

 کلیدی واژگان

 مهم و اهم قاعده، جواز ادله، اعضا نگهداری، اعضا پیوند
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 مقدمه

های اخیر و امکان پیوند اعضای سالها و پیشرفت سریع و عظیم علمی در دهه

حکم  های گوناگونی در زمینهچالشها و پرسشعلم فقه را با ، انسان به انسان

 فقه و اندیشورانو کنکاش با کوشش  .است جواز یا عدم جوازآن مواجه کرده

، اندیشمندانتالش این  و نتیجه شدهبررسی ، مسألهجوانب مختلف این ، حقوق

در  .آن بوده استو پیوند  اعضا پیدایش فتاوای مساعدی مبنی بر جواز برداشت

شده یا بیمارانی ای با عنوان قانون پیوند اعضای بیماران فوتواحده ماده، پی آن

به تصویب مجلس شورای  11/1/13در تاریخ ، غزی آنان مسلم استکه مرگ م

های که چالش پیش آمد تصورشدن عمل پیوند عضو این . با قانونیرسیداسالمی 

و بدین حل شده و پاسخ مناسب خود را یافته است ، کلی فقهی پیوند اعضا به طور

های روز ما پیشرفتا، روند رو به رشدی را در این زمینه دنبال کرد توانمیوسیله 

 هایی است کهپرسش با همراه، داد هر گام رو به جلوعلم پزشکی نشان میبه روز 

 .استفقیهان  از وظایفهمواره  ی آنقهحل و پاسخ شرعی و ف

های فساد سریع اندام، پیوند اعضا وضوعموجود در م و موانع از مشکالت یکی

و بالفاصله  حال اما در همان ،دشومیعضو دریافت ، یک فرداز  گاه ست.جداشده ا

تصمیم بر این  .وجود نداردفرد بیمار و نیازمند  امکان پیوند آن به، به هر دلیل

به  یمدت زمان نامشخصی نگهداری کرده و در زمان مناسب تاشود که عضو را می

نیاز به  سوموجود و از دیگر، عضو اهدایی، سویک از شود. پیوند زده، نیازمندفرد 

 توانمینگوناگون  و موانع به دالیل است. و مسلم محقق، ضرورت پیوند عضو عضو و

پاسخ ، یا بیمار هنوز آمادگی ندارد یا آزمایشات مختلف عمل پیوند را انجام داد

موارد و یا طبیعی این  زیاد است. نتیجه، نگرفته است یا فاصله مکانی تا فرد منتظر

به همین  .شودپیوند نمی، مورد نظر این است که عضو، دیگری و مانع هر دلیل
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 منجمدکردن قالب در اعضا نگهداری بنابراین .نمایدآن رخ مینگهداری  لزوم، سبب

از یک  .بگشاید را جدیدی باب دتوانمی پیوند قصد به و منظور به (فریزکردن)

، سو، اما از دیگراست و بدیهی طبیعی، الزام به نگهداری عضو لزوم و ظاهراً، طرف

 میتحکم میت را دارد و اگر هم از ، شخص زنده جدا شده استن عضوی که ای

مبنای  حکم میت دارد.، ه باشد باز هم به طریق اولیدا شدج، ()مرده حکمی

 روشن و ناپیدا بر مصالح و مفاسدابتنای احکام فقهی ، مستحکم و مسلم فقه شیعه

وجوب به حکم ، وشنبدیهی و ر، از این احکام ضروری یکی .است (جلیه و خفیه)

، نجفی ق.؛ 1111، عالمه حلی .؛ق 1171، )طوسی .ضو یا کل بدن( استدفن میت )ع

فقهی  خاص مبتنی بر ادله، این حکم و فوریت آنق.(  1122، الغطاءکاشف ق.؛ 1111

ت. به جهت بسیار مهم اس، اجرا و عدم اجرای حکم است. مصالح و مفاسد در

، توجیهات عقالییروانی و سایر  اتتأثیر نیز و بهداشت و سالمت جامعه و افراد

 سد.رمدلل و موجه به نظر می کامالً، این حکم

و از  الزم است نگهداری عضو، تفرع بر آنمپیوند عضو و ، طرفبنابراین از یک 

. االجرا استثابت و الزم، و تسریع در آن دفن میت در اصل سو احکام الزامی دیگر

سو و جهت بر دیگری ترجیح دارد؟ کدام سازگار نیست. این دو جهت با هم ظاهراً

مرده  دفن است که رافع حکم وجوب یتهمپراآیا ضرورت پیوند آنقدر برجسته و 

فضایی برای ای است که به گونه، میت است یا حکم وجوب دفنو شتاب در آن 

بر دیگری برتری  گذارد؟ کدام سویههداری عضو پیوندی نمیبه نگالزام و لزوم 

 اعضاجواز و عدم جواز نگهداری  ناپژوهیده عرصه؟ شودداشته می و پیش دارد

زند که میای را رقم الزام و وظیفه، و به نیت پیوند کردن( به قصد)فریز و منجمد

 ممکن نیست.، مسألهکردن صورت فقهانه و نه پاکبا پاسخ مت ءرهایی از آن جز

این موضوع تا به  یش روی نهد.پاسخی فراخور و درخور پ وشدکاین جستار می
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. این بررسی واقع نشده و تحقیقی در این زمینه یافت نگردیده است حال مورد

. کندلزام پرداختن به آن را اقتضا میضرورت و ا، ناپژوهیدهنخورده و دست عرصه

  دارد:گام برمی، با دو پیش فرض این جستار از این رو

: هگانهای سهحالت دانستنری مفروضدیگ اعضا و اصل جواز پیوند پذیرشـ 1

دو: مورد  ؛باشد مسلمان دیگر به انسان مسلمان انسان عضو پیوند، یک: مورد عمل

پیوند با رضایت اهداکننده صورت  سه: ؛پیوند از فرد مرده به فرد زنده باشد، عمل

 .گیرد

یر و فرآیند این مس، هاآن بررسی و نقد، بهای رقیانگاره بیان و تبیین ادله

 تالش این نوشتار است.برآیند ، تند به منابع معتبر باشدحکم فقهی که مس یافتن

 

 عدم جواز نگهداری اعضای انسان هادلالف ـ 

 دالیل و، به قصد پیوند اعضابه سود باور و دیدگاه عدم جواز نگهداری  توانمی

داللتی ، دعااین ادله بالمالزمه بر این مرسد به نظر می مستنداتی را اقامه کرد.

 د.نداشته باش

 روایات دال بر تسریع دفن میت ـ1

 .در دفن میت وجود دارد تأخیرروایاتی مبنی بر عدم جواز ، در کتب حدیثی

 و حکماً  موضوعاًاعضا، نگهداری  داند.دفن میت را جایز نمی در تأخیر، این اخبار

 است. «الدفنعدم»مشمول عنوان 

 َيا َمْعَشَر ألنَّاِس َلا أُلِْفَينَ  (ص)ٍر ع َقاَل َقاَل َرُسوُل أللَِّه أَبِي َجْعفَ عن » :روایت نخست
ْبَح َو َلا َرُجًلا َماَت لَُه َميٌِّت نََهارأً َفانَْتَظَر بِِه أللَّْيَل لَ  ََْنَتِظُروأ َرُجًلا َماَت لَُه َميٌِّت َفانَْتَظَر بِِه ألصُّ ا 

ْمِس َو َلا  ََاكُْم ُطلُوَع ألشَّ لُوأ بِِهْم أ ِلَى َمَضاِجِعِهْم َيْرَحُمُكُم أللَُّه فََقاَل ألنَّاُس َو بَِمْو ُغُروَبَها َعجِّ
فرمود: نقل  )ص(رسول خدا از ( ع) باقرمحمد امام؛ وَل أللَِّه َيْرَحُمَك أللَّهُ أَنَْت َيا َرسُ 
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مبادا هرگز کسى از شما را بیابم )یا نیابم شما را که چنین کرده باشید( که 

اى داشته که شب از دنیا رفته و او انتظار صبح بکشد تا او را تجهیز صى مردهشخ

اش در روز از دنیا رفته او انتظار فرارسیدن شب را و تدفین کنند یا کسى مرده

بکشد و کارى براى میت انجام ندهد. براى مردگان خود انتظار طلوع یا غروب 

شان ها را به آرامگاهزودى آنه ید و بها شتاب کنبلکه در مورد آن، آفتاب را نکشید

مردم نیز در ، برسانید تا خداوند عزّوجلّ شما را مورد رحمت خویش قرار دهد

پاسخ آن حضرت گفتند: و خداوند تو را نیز مورد رحمت قرار دهد که راه جلب 

 ق.( 1111)کلینی، « .ما نمودى هرحمت الهى را ب

َل  (ص)َقاَل َقاَل َرُسوُل أللَِّه  )ع (هِ َعْن أَبِي َعْبِد أللَّ » :روایت دوم أ َِذأ َماَت ألَْميُِّت أَوَّ
کند: هرگاه می)ص( نقل  )ع( از رسول خدا امام صادق ؛ألنََّهارِ َفَلا َيِقيُل أ ِلَّا ِفي َقْبِرهِ 

 جهیزتعجیل در ت )کنایه از رشبدر ق ءکند جزمیقیلوله ن، ردول روز مُصی در اشخ

 ق.( 1111، )کلینی« (.و تدفین

و از واجب فوری است ، دفن میت کندمیداللت ، به صراحتمذکور روایات 

حکم عدم جواز  مشمول، کندپیدا می الدفنعدمعنوان ، آنجا که نگهداری اعضا

 حمل، بر استحباب، گونه روایاتحکم به تعجیل در اینگفته نماند نا گیرد.میقرار 

 و میرزا (ق. 1113) «وسایل الشیعه» مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب است. شده

 (ق. 1121) «مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل»حسین محدث نوری در کتاب 

اند. هر کدام بابی جداگانه تحت عنوان باب استحباب تعجیل در دفن میت آورده

هرچند دفن در  ،انداند حکم را استحبابی دیدهه بودهگویا این محدثان که خود فقی

و  سبببی تأخیر، اما بی شک ،دانسته شده استمندوب و مستحب ، همان روز

ممکن  )با عناوین ثانویه( در برخی موارد نوان کراهت و حتینیز ع آن هتجالب

 گیرد.به خود بحرمت  است حکم
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 استفاده اقتصادی سوءـ 2

فرض رضایت افراد اهداکننده و رضایت ایشان مبنی بر نگهداری علیرغم پیش

این امر ، جوزی از جانب ایشانچنین م دانستندرستی و صحیحرت در صو، اعضا

شدن فضای داللی و باز، آن وضعیتی را رقم زند که نتیحه، د در بلندمدتتوانمی

اهدای عضو از  عمل ارزشمند شودباعث می این است.های اقتصادی سوء استفاده

، ی از این مجوزختلف اقتصادهای مگونه که گروهبدین د.مسیر اصلی خود دور شو

 آوریسعی در جمع (مشروع مشروع و غیر) استفاده نموده و به هر طریق ممکن سوء

، استفاده اقتصادی ءسو، رسمی و غیربازار سیاه  ایجاد با نموده و اعضاو نگهداری 

 سبی با جان و حیات آدمیان است.یعنی کا ،در واقع بدترین نوع تکسباین  نمایند.

و سپس با قیمتی  را خریداری نموده ، اعضابا بهایی اندک دهسوء استفااینان با 

فروشند. در واقع خرید و فروش اعضای میآور به منتظران پیوند عضو سرسام

ی نیاز نیازمندان و یا به عنوان رفعانسان را به عنوان شغل و تکسب )نه به عنوان 

عرضه و تقاضا ) های مرسوم اقتصادیفرمولمطابق وجوب کفایی( برگزیده و  مانند

 حال مرگشانافراد برای فروش اعضای خود و عزیزان در  کنندهاز یکسو تشویق، (و...

خرید و  به عمالً، بیشتر دیگر به قصد رسیدن به منافع و سود باشند و از سوی

 فرهنگ خریدنعادت و ، به دیگر سخن کنند.مبادرت میاعضای انسان فروش 

آمارهای رسمی  کنند.ایجاد و ترویج می، اسالمی را در جامعهفروشی حیات و مرده

 1.کندمی تأییدمدعای وجود قاچاق فراوان اعضای انسان را 

 بسترسازی اعمال بزهکارنه و جنایتکارانهـ 3

برخی سودجویان  سوء استفادهمورد اعضا، ممکن است حکم به جواز نگهداری 

ها اقدام به ها و زلزلهجنگو جنایتکاران قرار بگیرد. اینان نبش قبر کنند یا در 

پناه و کودکان را طمعه قرار داده و ربایش مقتوالن و مصدومان نموده یا افراد بی
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گونه موارد به صورت مخفیانه و پنهان و طبیعی است این ها را بردارند.اعضای آن

بهداشت و سالمت  پذیرد و بالتبعمیبهداشتی صورت  در شرایط غیر ایمن و غیر

تهدید خواهد شد. به دیگر ، بهداشتی ایمن و غیر ز از قِبل این کار غیرجامعه نی

د یکی از توانمیآوردن اعضای آدمیان قاچاق اعضای انسان و به دست، سخن

، پیامدها باشد. به طور کلی نفس جواز نگهداری اعضا به عنوان محرک قوی

د توسط شیادان و و بسترساز جدی برای به خطرانداختن جان افرا مؤثرساز انگیزه

ناپذیری را به دنبال خواهد سوداگران مرگ خواهد بود و آثار خطرناک و جبران

د دستاویزی برای افراد سودجو و باندهای قاچاق توانمیداشت. مجوز نگهداری 

برداری از اقشار متوسط و فقیر جامعه قرارگیرد که یا با توسل به زور و برای بهره

 آمیز دیگر، اقدام به اخذ عضو از ایشان نموده و سرانجامجنایتیا تطمیع، و نیز اعمال 

 گناه افزوده شود.پناه و بیهای بیبر آمار قتل و جنایت بر انسان

فناوری و ابزار نوین در دنیای علم و ، باید گفت تکنولوژی در بررسی دلیل

ای ناگوار دارای عوارض و پیامده عالوه بر مزایا و امتیازات خاص خود بعضاً، صنعت

عام نیست. دلیل مذکور  این مورد نیز مستثنای از این قاعده باشد.و سنگین می

نباید باعث عدم استفاده از علوم جدید و امکانات پیش ، علیرغم صحت و قوت آن

، رو در راستای حل مشکالت و معضالت جدی نوع انسان قرار گیرد. عالوه بر آن

صحیح و نیز نظارت و کنترل در صورتی  بخشی و بینشآگاهینگهداری عضو با 

که در اختیار نهادهای مطمئن و نظارتی قوی قرار گرفته و همچنین با وضع 

مصون بماند. در هر صورت، قطعیت لزوم نجات ، د از این آفاتتوانمیقوانین الزم 

انسان در مقایسه با امکان و احتمال بزهکاری مالی و اخالقی، در اولویت است. با 

محیطی ایمن و امن و با پشتیبانی قوانین کارآمد و با نظارت دقیق و البته طراحی 

نگهداری عضو را بدون عوارض، صحیح و مجاز دانست.  توانمیبا ترویج اخالقیات، 
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اعضا انسان پرداخت، روا و جایز نیست  هرگاه بتوان در یک محیط امن به نگهداری

نجات قطعی و یا احتمالی جان  اریگذاز این عمل صرف نظر کرد. در مقام اولویت

بدیهی ، از سوی دیگر اعضاو قاچاق  سوء استفادهانسان از یکسو و جلوگیری از 

پذیرش عقول  مورد ها مورد اهتمام شارع مقدس و نیزاست نجات جان انسان

، اولویت بیشتری دارد. به دیگر سخن، سلیم و تمام خردمندان عالم است و بالتبع

واجد چنان مصالح مهمی است که مفسده یا مفاسد ، قصد پیوند به اعضانگهداری 

 توان برابری و مقابله با آن را ندارد.، موجود در وضعیت احتمالی قاچاق

 

 جواز نگهداری ادلهب ـ 

 ای را اقامه نمود.ادله، به قصد پیوند اعضابه نفع دیدگاه جواز نگهداری  توانمی

، کفایت و اقناع به اندازه مجهز کرده و، هیفق متعدد ادله به را این انگاره خود

 دلیل دارد.

 ـ روایات1

 کردن اعضایی از بدن انسان،بر جواز عمل خارج کهاینرو، عالوه بر  روایات پیش

کردن و چراکه خارج، د داللت بر روایی و جواز عمل پیوند باشدتوان، میداللت دارد

در حالی که ، کردناختن و یا دفنها را دوراندکردن اعضایی از بدن و آنیا جدا

با نگاه آیات و روایات به لزوم ، د موجب حیات و زندگی فرد یا افرادی بشودتوانمی

سازگار ، تر از هر نفع و سود مادی استبخشی به انسان که باالتر و مهمحیات

دانست.برای  اعضااین روایات را دال بر جواز پیوند  توانمیرو  از همین نیست.

گفت الزمه و مقدمه پیوند اعضای  توان، میل و تتمیم استدالل به روایاتتکمی

این روایات با  در نتیجه مفاد است. اعضانگهداری آن ، جداشده به بیماران دیگر

 است. اعضادال بر جواز و روایی نگهداری ، استداللی دینی دیگر انضمام دو مقدمه
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اما با ، کندمقصود را بیان نمینصاً و مستقیماً ، به دیگر سخن هرچند روایات

وافی  های دینی اخذ شده است()که از آموزه کردن و انضمام مقدمات دیگرهمراه

 کند.به مقصود است و دیدگاه باورمندان به جواز نگهداری را پشتیبانی می

ُحَمْيُد ْبُن زَِياٍد َعِن »علی بن یقطین آمده است:  در صحیحه :روایت نخست
ِد ْبِن أَبِي َحْمَزَة َعْن َعلِيِّ ْبِن َيْقِطيٍن َقاَل: َساَلُْت  ألَْحَسِن ْبنِ  ِد ْبِن َسَماَعَة َعْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ََُموُت َو َولَُدَها ِفي َبْطِنَها َقاَل ُيَشقُّ َبْطُنَها َو ُيْخَرُج َولَُدَها الَِح ع َعِن ألَْمْرأَِة  امام از ؛ ألَْعْبَد ألصَّ

 سؤال کردم که در حال موت است و فرزندش در شکمشکاظم )ع( در مورد زنی 

)کلینی،  «قرار دارد ایشان فرمودند که شکم وی شکافته شود و فرزند خارج شود.

 ق.( 1111

َسْهُل ْبُن زَِياٍد َعْن أ ِْسَماِعيَل ْبِن ِمْهَرأَن »ای آمده است: در روایت مرسله :روایت دوم
ََُموُت َو َيَتَحرَُّك ألَْولَُد ِفي  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي َحْمَزَة َعنْ  أَبِي َعْبِد أللَِّه ع َقاَل: َساَلُْتُه َعِن ألَْمْرأَِة 

ُيْخَرُج  َبْطِنَها أَ ُيَشقُّ َبْطُنَها َو ُيْسَتْخَرُج َولَُدَها َقاَل نََعْم. َو ِفي رَِوأَيِة أْبِن أَبِي ُعَمْيٍر َزأَد ِفيهِ 
زنی در حال مرگ که فرزندش در  درباره ()ع از امام صادق ؛األَْولَُد َو ُيَخاُط َبْطُنهَ 

شکم را شکافت و فرزند را خارج  توانمیشد: آیا  ، سؤالخوردمیشکمش تکان 

 :کرد؟ ایشان فرمودند بلی. در روایت ابن ابی عمیر این مطلب نیز اضافه شده که

 ق.( 1111، کلینی)  «فرزند خارج شود و شکم دوخته شود.

ٌة ِمْن أَْصَحابَِنا »در خبر وهب از ابن وهب چنین نقل شده است:  :مروایت سو ِعدَّ
ِد ْبِن َخالٍِد َعْن أَبِيِه َعِن أْبِن َوْهٍب َعْن أَبِي َعْبِد أللَِّه ع َقاَل َقاَل أَِميُر  َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

ََِت ألَْمْرأَُة َو ِفي َبْطِنَها َولَ  ألُْمْؤِمِنيَن ع ٌد َيَتَحرَُّك ُشقَّ َبْطُنَها َو ُيْخَرُج ألَْولَُد َو َقاَل ِفي أ َِذأ َما
ََُموُت ِفي َبْطنَِها ألَْولَُد َفُيَتَخّوُف َعَلْيَها َقاَل َلا َبا َْس أَْن ُيْدِخَل ألرَُّجُل َيَدُه َفُيَقطِّعَ  ُه َو ألَْمْرأَِة 

 ام صادق )ع( نقل کردند:ای از اصحاب از احمد بن محمد با واسطه از ام؛ عدهُيْخِرَجهُ 

 میرد و در شکمش فرزندی تکانین )ع( فرمود: هنگامی که زنی میمؤمنامیرال

شکافته شده و فرزند خارج شود و در مورد زنی که در ، باید شکم زن، خوردمی
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فرمودند: بایستی ، رود زن از دنیا برودای است و بیم آن میفرزند مرده، شکمش

قطعه کرده و آن را خارج کم زن کرده و فرزند را قطعهدستش را داخل در ش، مرد

 ق.( 1111)کلینی،  «نماید.

مواردی را که  کهایننخست  :است تأملقابل ، نکاتی، شدهدر مورد روایات ذکر

عمل انجام بوده و یا  الزمه انجام عمل واجب، اند)ع( حکم جواز را داده معصوم

یا فرزند( شده است. به دیگر  مادر مقدمه عمل واجب )نجات، ایحرام به گونه

در ، پای یک امر واجب قطعی و نجات انسان معین و مشخص در خارج، سخن

این است که در  ی دیگر. نکته دومهانه صرف احتمال نجات انسان، میان است

زمانی عرفی  فاصله، بین انجام عمل واجب و ارتکاب حرام، موارد مندرج در روایت

مجوز نجات جان انسانی در ازای ، یانی این است که در روایاتوجود ندارد. نکته پا

اشکال  جا بروز کند.باشد. ممکن اشکالی در اینمیجنایت بر پیکر انسان دیگر 

به عنوان دلیل  هااز آن توانمیاین است بر فرض صحت سندی احادیث باز هم ن

 د به عنوان مقدمهنتوامیچراکه نگهداری اعضا ن، جواز نگهداری اعضا استفاده نمود

 تام و تمام عمل پیوند تلقی گردد.

ممکن است ، زمانی انجام عمل نگهداری با اصل عمل پیوند فاصله، آن افزون بر

حکم را از شمول روایات خارج سازد.  عمالًد توانمیمدت زمان زیادی باشد که 

یوند و البته در پاسخ باید گفت از این روایات در جهت حکم به جواز اصل عمل پ

زیرا اطالق مفاد  ،استفاده نمود توان، میبه قصد پیوند اعضاهمچنین نگهداری 

 روایات به لحاظ زمانی، مجوز چنین تفسیر و قرائتی است، یعنی روایات، اصل عمل

 هایداند و از جهت زمان نیز مطلق است. بنابراین اطالق آن، شامل زمانرا مجاز می

 شود.بعد می
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 هاصاله االباحـ 2

 توان بر جواز نگهداری به قصد پیوند ارائه کرد، اصاله االباحهدلیل دیگری که می

وجود داشته ، بودن چیزى شکگوید هرگاه در حالل یا حراممیاست. این اصل 

همان اباحه شرعی است نه ، شود. البته منظور از اباحهمیحکم به حلیت ، باشد

مادامی که نهی دیگری وارد ، اهى شرعىبعد از ورود اوامر و نو، عقلی. در هر حال

اجرا شده و حکم ، اصل اباحه، اما به مکلف نرسیده باشد ،نشده باشد و یا وارد شده

کتاب و سنت  بر اباحه شرعی دالیل متعددی از 2.شودبه حلیت امور و اشیا می

َلَق لَُكْم ُهَو ألَِّذي خَ » سوره بقره 23کریم به آیاتى مانند آیه وارد شده است. از قرآن
ا ِفي أْلاَْرِض َحلاًلا » سوره بقره 167و آیه  «ما ِفي أْلاَْرِض َجِميعاً  يا أَيَُّها ألنَّاُس كُلُوأ ِممَّ

باً  طاِعٍم َيْطَعُمُه أ ِلَّا  قُْل لا أَِجُد ِفي ما أُوِحَي أ ِلَيَّ ُمَحرَّماً َعلى» سوره انعام 111و آیه « َطيِّ
 استناد شده است. «ْو َدماً َمْسُفوحاً أَْو لَْحَم ِخنِزيرٍ أَْن َيُكوَن َمْيَتًة أَ 

 صحيحه»کند: از سنت نیز روایات متعددى، حجیت و ارزشمندی آن را ثابت می
ء فيه حلال و حرأم فهو لك حلال أبدأ كّل شى عبد أللّه بن سنان أز أمام صادق )ع( قال:

أمام صادق )ع( »صدوق  مرسلهو نیز  (.ق 1113)حر عاملی،  «حتى َعرف ألحرأم منه
البته گروهى از علما ق.(  1111)ابن بابویه، . «ء مطلق حتى يرد فيه نهىقال: كّل شى

اند. به سیره و حکم عقل نیز متوسل شدهق.(  1111)نجفی،  مانند صاحب جواهر

ای نیز و پاره را تنها در شبهات موضوعیه معتبر دانسته هاالباح هبرخى نیز اصال

 ق.( 1111)بحرانی، اند. کرده توقف

دادن این اصل االباحه نه به قصد مدلل جلوه اعتبار اصاله ذکر برخی از ادله

هم  آیات و روایات و سایر مستندات بایست همهکه در آن صورت میچرا ،است

ای گونه بلکه به نیت این است که گفته شود این آیات و روایات به، شدآورده می

مذکور  یعنی ادله، شوندبه قصد پیوند می اعضاشامل نگهداری  مطلق هستند که
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 گشابرای اجرای اباحه، شرط، محدویت و یا مانعی را قرار نداده است. این اطالق، راه

جا که در آید از آنمیذکرشده چنین بر ساز است. از همین رو از ادلهو حکم

و یا الاقل به دست ما  خصوص نگهداری اعضا هیچ نهیی از جانب شارع وارد نشده

 )اباحه( را جاری نمود و حکم به جواز این اصل اصولی توان، مینرسیده است

ای است که شامل شمول و فراگیری اصل اباحه به گونه، نگهداری اعضا داد. اطالق

 وجود ندارد.، مانعی بر اجرای اصل اباحه، سخن دیگر شود. بهاین موضوع هم می

ای است که شامل جواز نگهداری روایات مورد استناد به گونه اطالق لفظی آیات و

 شود.عضو می

 توان به عنوان دلیل جواز نگهداریقابل تصور است که گفته شود از این دلیل نمی

رود که هیچ امر و نهی شرعی راکه اصاله االباحه در جایی بکار میچ ،استفاده نمود

ای از روایات دال باشد. حال آنکه دستهمبتنی بر جواز یا عدم جواز وجود نداشته 

الدفن میت است. این ماندن و نیز وجوب دفن و حرمت عدمبر کراهت بر زمین

دال ، در دفن را نهی کرده است و به طریق اولی ، تأخیردسته روایات به صراحت

اما این تصور ، باشدبر عدم جواز نگهداری اعضا برای مدت زمان نامشخص نیز می

بلکه  ،نه به عنوان تنها دلیل، که اصل اباحه، چرابرطرف کرد توانمیرا و ذهنیت 

، از طرف دیگر دلیل حرمت عدم دفن مرده ها باشد.د پشتیبان سایر دلیلتوانمی

 توان، میدر تعارض این دو اطالق االباحه هم مطلق است. مطلق است و اصاله

همچنین  ترجیح داد.، ر ادلهشدن با دیگاالباحه را به سبب تقویت اطالق اصاله

 نکردن میت، ظهور در عدم جواز نگهداریگونه گفت که دلیل حرمت دفنتوان اینمی

االباحه  اما اصاله، و نه بالمطابقه و نه بالمالزمه( و نه مفهوماً )نه منطوقاً ندارد اعضا

 ظهور کافی و مکفی دارد.، در مفاد خود
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 ادله یرسا بر ثانویه عناوین ادله حکومت ـ3

 خلقت تغییر حرمت کندمی مساعدت را جواز عدم دیدگاه که ایادله جمله از

 انتفاع حرمت و ظلم حرمت، مثله حرمت، مؤمن خوارکردن و هتک حرمت، الهی

 عناوین دیگر سویی از .است احکام اولیه عناوین از هااین همه 1.است ...و میت از

 احکام به که دارد وجود، حرج و عسر ینف و الضرر دلیل، ضرورت مانند ایثانویه

 ضوابط طبق، بیاید موضوع یک سر بر عنوان دو هر که شرایطی در. گیردمی تعلق

 مانند، داشت خواهد حکومت، اولیه عناوین بر ثانویه عناوین، همگان پذیرش مورد

 همین بر مبتنی .روزه وجوب دلیل بر حرج و عسر نفی و الضرر دلیل حکومت

، ثانوی دلیل به باشد مرگ احتمال که وقتی در میته اکل حرمت، طهضاب و فرمول

 .گیردمی خود به وجوب یا جواز حکم و داد خواهد دست از را خود حرمت

 چون ایثانویه عناوین کندمی استدالل چنین جواز انگاره، بحث موضوع در

 تغییر حرمت، مثله حرمت، هتک حرمت چون ایاولیه عناوین ادله بر ضرورت

 دست از را خود حرمت، اولیه عناوین بالتبع و دارد حکومت... و الهی خلقت

 دلیل اثبات با واقع در. شودمی جواز به حکم، ثانویه عناوین ادله بر بنا و دهندمی

 حکم توانمی مرکب صورت به دلیل این در آن از استفاده و آن داللت و پیشین

 نگهداری بودنضروری اثبات با که رتصوبدین. است جایز، اعضا نگهداری که داد

 حرمت و داشته حکومت اولیه احکام سایر بر ثانوی حکم این، پیوند قصد به اعضا

 .نمود جواز به حکم توانمی انجام سر و بردمی بین از را اولیه احکام از مستفاد

 مشمول را اعضا نگهداری بتوان که است این بر مبتنی دلیل این از مندیبهره

، اعضا نگهداری نفس کندمی معلوم تأمل اندکی. دانست ثانویه عناوین از یکی

، اطالق این به باور صورت در. بشود ثانویه عناوین از هرکدام مشمول ممکن است

 بر( ندارد وجود هم آن اجرای از مانعی البته که) عنوان این، فراگیری و شمول
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 اولیه عنوان که میت دفن در تأخیر کراهت و میت حرمت هتک چون عناوینی

 جواز یعنی ،نظر مورد برآیند و خاص نتیجه مآالً و داشت خواهد حکومت، هستند

 .آیدمی دست به( دیگر قصدهای نه و) پیوند قصد به اعضا نگهداری

 )الضرورات تبیح المحذورات( اضطرار قاعده ـ4

که در شود گونه تصور میاستفاده از این قاعده در جهت اثبات مقصود بدین

پیوند عضو از سویی نجات جان انسانی وابسته به عمل پیوند است و از دیگرسو در 

حرمت تکلیفی ، اضطرار باشیم. طبق قاعدهمیمواجه با نواهی مرتبط با این عمل 

 ضرورت حفظ حیات انسان که وابسته به عبارت دیگر شود.ساقط می، الدفنعدم

را برداشته و آن را نه تنها مباح  الدفن()حرمت عدم محذور، به نگهداری عضو است

 کند.بلکه الزم و واجب می

بر موضوع  ممکن است انطباق این قاعده را، البته در مقام نقد داللت این دلیل

چراکه واقعه باید شرایطی را دارا باشد تا بتواند این ، مورد تردید قرار داد، بحث

از جمله شرایط تحقق این  مضطر تلقی شود.، عنوان را به خود بگیرد و شخص

یعنی با علم یا ، به آن دچار شده است بودن خطری که فردالوقوعمسلم، وضعیت

بینی و تصور باشد. از قابل پیش، مد آناپیش، یا احتمال قوی عقالیی ظن قوی و

هایی که مبتنی بر حدس و گمان بینیهمین رو بر اساس احتماالت و یا پیش

یت را اضطراری دانست. شرط دیگری که اقدام به فعل وضع توانمین، ضعیف است

بایستی تنها راه دفع ، این است که ارتکاب فعل حرام، نمایدحرام را موجه می

بایست به میزان میاقدام فرد مضطر  کهاینتر باشد. دیگر مفسده و ضرر بزرگ

رورات قاعده الض با اوضاع و احوال موجود باشد و نه بیش از آن. حاجت و متناسب

اصلی عقلی نیز وجود ، اما در مقابل آن، مبنایی مستحکم دارد، تبیح المحذورات

این اصل عبارت  نماید.آن را محدود می گستره چیند وآن را برمی دارد که دامنه
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اما  ش.( 1171ش.؛ عبداللهی بیک،  1131داماد،  محقق)، الضرورات تتقدر بقدرها است از

 ن مبانی و شرایط، جواز نگهداری اعضا، قابل دفاع است:رسد بر پایه همیبه نظر می

مسلم و قطعی ، باشدوقوع و تحقق اضطراری که مجوز نگهداری عضو می ـ1

گمان و احتمال گفته شود در آینده ، گونه نیست که بر اساس حدساست. این

ممکن است فرد بیماری یافت شود که به این عضو نیاز داشته باشد. طبق اخبار 

 7تا  1، ساالنه ی خاص وزارت بهداشتهاره توسط رییس اداره پیوند بیماریمنتش

 شوند. از این تعداد فقط اعضایهزارنفر در کشور بر اثر سانحه، دچار مرگ مغزی می

ی هاهزارنفر به آمار دیالیزی 1شود. از دیگرسو ساالنه نفر اهدا می 661حدود 

هزار  21ر پیوند اعضا در کشور حدود گردد. افراد در لیست انتظاکشور اضافه می

نفر از بیماران در لیست انتظار پیوند اعضا فوت  11تا  1مورد است. روزانه 

اعالم کرد و گفت حداقل قابل  7/1 شاخص اهدای عضو در کشور را، کنند. ویمی

. در کشور ما بر اساس تعداد باالی تصادفات باید شاخص است 21در جهان  قبول

برسد. وی شاخص اهدای عضو ایده آل در کشور را  1/7 اقل بهعضو حد یاهدا

بینی مستند به آمار واقعی و تحلیل دقیق آمارها بنابراین پیش 1کرد.بیان  1/7

فراوان ، بیمار نیازمند عضو حتمی و قطعی است.، دهد تحقق اضطرارنشان می

طی  کند.می به این نیازمندان فرآیندهای را طی اعضااز سوی دیگر رساندن  است.

 ؛است اعضاگیرد و این مستلزم نگهداری این فرآیندها در گذر زمان صورت می

جات جان انسان وجود راه حلی غیر از نگهداری عضو جهت دفع مفسده و ن ـ2

بدون نیاز اعضا، ترمیم امکان  در علم پزشکی هنوز گزارشی رسمی از نداشته باشد.

های پیشرفت فعالً .وجود نداردبه تولید عضو  به اعضای بدن انسانی دیگر و یا اقدام

که  هرچند، جانشین و آلترناتیوی برای پیوند اعضا معرفی نکرده است، پزشکی
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 فاصله دارد.، رسیدن به آن نقطه اما علم هنوز تا، نیست منتفی احتمال آن عقالً

 ؛نگهداری عضو است، تنها مسیر منحصرو  تنها راه حل بنابراین

الوقوع مسلماندازه و مقدار نیاز بایست به میشده ی نگهداریتعداد اعضا ـ1

 .(مازاد بر آن)نه باشد 

)یا قریب به  ر در صورتی که به صورت قطعی و یقینیوذکمبا توجه به موارد 

 بیمارانی خواهند، ای نزدیککه با نگهداری عضو در آیندهداشته باشیم علم ، یقین(

و هیچ راه  داشتهنگهداری این اعضا خواهد بود که نجات جان ایشان بستگی به 

، د منجر به نجات جان ایشان گرددتوانمیدیگری غیر از نگهداری این اعضا ن

ساز شده و چارهواقع ، د در محل استنادتوانمی خود را نشان داده و عنوان اضطرار

 براینبنا، یابدمی افزایش روزبروز بلکه ،نیست مشخص دقیقاً نیاز که آنجا از. باشد

 حوادث افزایش از آمار سهم بر مبتنی و کارشناسی با حدس، توانمی را نیاز حدود

 هرچند، دارد افزایش بروزروز بلکه ،یابدنمی کاهش تنها نه تعداد این .تعیین کرد

، کرد نگهداری باید را اعضا از نیاز مورد حداقل ،احتیاط نوعی و بقدرها تقدر باب از

 اهتمام مورد شدت به که (انسان جان نجات) دیگر سوی نآ در احتیاط جانب اما

 .شود نگهداری ،تعداد حداکثر نمایدمی اقتضا، است مقدس شارع

 هماهم و م قاعده ـ5

به این معنا که در شرایطی  .است قاعده این، ترین دالیل جوازیکی از مهم

مل و در مقام ع اما، است متعارض از سوی شارع جعل شده غیردو حکم  ،خاص

نارسایی قلبی  از انسانی .ناشدنی است، همزمان به طوراجرای آن دو مورد ، امتثال

از سوی  .نجات جان او واجب استاز همین رو  .است شرف مرگ برد و دررنج می

جا در این .با مبانی فقهی سازگار نیست ظاهراًدیگر برداشت اعضای بدن میت 

صحیح و موصوف به عنوان ، ای خودچراکه هر حکم در ج، تعارضی در کار نیست
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به همین جهت  هم انجام داد. هر دو را با توانمین، اما در عمل، حجت است

با مراجعه به مرحجات باب  .نامبردار است، که به تزاحم آیدوضعیتی پیش می

و حکمی که از اهمیت بیشتری برخوردار است  نمایی کردهرخاهم و مهم ، تزاحم

هرچند که  ،گیردمیو بلکه لزوم انجام به خود اولویت  لتحا (انساننجات جان )

، نگاه به موضوع نوع در اما، پوشانی داشته باشندبرخی ادله ممکن است هم

 .ندمتفاوت

 بودن نگهداری عضوواجب مقدمه ـ6

به  اعضاد دلیلی بر مشروعیت و بلکه وجوب نگهداری توانمیوجوب مقدمه 

 توانمیجواز نگهداری در صورتی  مستنده عنوان دلیل ب نای از قصد پیوند باشد.

 :استفاده نمود که

 مقدمه اعضا،نگهداری  کهاینیعنی  ،باشدعمل پیوند  مقدمه، نگهداری عضو ـ1

، نجام عمل پیوندقدرت بر ا، گیرد و در غیر صورت نگهداری انجام عمل پیوند قرار

 سرایت نمودهقدمه نیز المحکم مقدمه به ذی، وضعیت در این وجود نداشته باشد.

 ؛دشوو شامل آن نیز می

این امکان وجود داشته باشد ، عمل حرامی است، واجب در جایی که مقدمه ـ2

حکم حرمت نیز به اباحه یا وجوب تبدیل ، که با پذیرش وجوب مقدمه واجب

د به عنوان توانمیخود ن صرف نگهداری اعضا به خودی ممکن تصور شود گردد.

یک  :متصور است، چند حالتدر این ارتباط  چراکه، وند تلقی گرددمقدمه عمل پی

دیگر  ولی بیماری وجود ندارد. ،عضو پیوندی وجود داردوضعیت این است که 

 ولی بیمار نیازمند وجود دارد. ،عضو پیوندی وجود نداردحالت در جایی است که 

 .بیمار نیازمندهم عضو پیوندی وجود دارد و هم ای است که موقعیت سوم به گونه

 سالبه، اخیرحالت  .نه عضو پیوندی وجود دارد و نه بیمارحالت دیگر این است که 
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به عنوان مقدمه  توانمی نگهداری عضو را ،دوم وضعیتدر  .موضوع است به انتفای

هیچ احتمالی نه برای یافتن عضو ، عقالیی یاکه به گونهآن هم در فرضی  دانست.

یمار متصور باشد و نه راه دیگری جهت نجات جان بیمار پیوندی در زمان وجود ب

 خواهد بود. قابل تحقق ،و در عالم واقع عمالً ریاین تصوالبته  .پیدا شود

به عنوان  را اعضانگهداری ، هاوضعیت برخیو در  یشرایط با توانمی بنابراین

 الوقوعهمیشه قطعی و مسلم، حالت ذکرشده چند،هرعمل پیوند دانست مقدمه

 ،گوید که احتمالش نه تنها منتفی نیستآمار دقیق نیازمندان به ما میاما ، نیست

، واجب مورد بحث مقدمهدر البته  بلکه احتمالی بسیار قوی و عقالیی است.

و دیگری وجوب مقدمه  یکی، ترین اقوال. معروفهاى مختلفی وجود دارددیدگاه

قول ، آخوندمرحوم  .مقدمه است آن و سوم تفصیل بین انواع و اقسام عدم وجوب

 (ش. 1166، )آخوند خراسانی. تخود اقامه نموده اس مدعایو سه دلیل بر  را دارداول 

، مسلم و بدیهى است : از امورى که بین متأخرینگویدمرحوم بروجردی می

، برخی دیگر از اندیشمندان اصولی (ش. 1171، بروجردی). باشدمیوجوب مقدمه 

 1113)، خوئی ق.( 1117) ،یمحک ش.( 1111، یاصفهان )محقق، مپانىمرحوم ک مانند

متمایل و معتقد به عدم وجوب ق.(  1172)امام خمینى و  ش.( 1111)مظفر  (.ق

اصل  ایدر فرض مقدمیت نگهداری اعضا بر فوقبا توجه به مطالب  مقدمه هستند.

پیوند را به عمل حکم جواز  توانمی، اندیشورانبر نظر برخی از  بنا، عمل پیوند

روشن است اتخاذ  .را نیز مجاز و مشروع دانستآن و  نگهداری اعضا سرایت داد

 تنها برخی بلکه، د مدعا را اثبات کندتوانمین، واجب برخی مواضع در بحث مقدمه

جواز یا عدم جواز نگهداری عضو گفتگو از  زمینه، های موجود در آن بحثانگاره از

 آورد.را پدید می
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 تدبیر امور نگری ولزوم آینده نای عقال:بـ 7

 نگریو آینده ملزم به تدبیر امور، به حکم عقل های خردمند و عقالی عالمانسان

برخی به این نتیجه رسید  توانمیکردن شرایط رصدبا تحلیل اطالعات و  است.

د انسان را از انجام اقدامات اساسی و ضروری توانمیای نزدیک آیندهمشکالت در 

عقل سلیم حکم از همین رو  .تری نمایدو او را دچار مشکالت پیچیده بازدارد

االحتمال را از پیش موانع قریب، بینی شرایط و انجام اقدامات الزمکند با پیشمی

، با روایات فراوانعقلی  این دلیل رو برداشته و شرایط مساعدی را فراهم آورد.

نظر  ق.( 1111، آمدیتمیمی  ق.، 1113، املیع حر ق.، 1111، مجلسی) .استشده  تأیید

 تأیید، این اصل که با روایات، به فزونی نیازمندان به پیوند در آینده به آمار رو

 ندیشی شود.ااکنون چارهکند برای حفظ حیات آنان از همحکم می، شده است

 نگری است.تدبیر و آینده الزمه و ثمره، برای این نیازمندان اعضانگهداری 
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 گیرینتیجه

 و ششم پنجم ،چهارم، سوم دلیل و شمول اطالقبا استناد به  رسدبه نظر می

به ، شرایطی با رعایت توانمی، تمهفتم و هش دلیلبه  توجهدر شرایط خاص و با 

 روایی و، شرایطاین  و تحقق وجوددر صورت  یعنی، داد حکماعضا، جواز نگهداری 

فراوان و  مستند به ادله ،این جواز و روایی سد.ربه اثبات میاعضا، جواز نگهداری 

نگهداری این  یمداشته باش و یقین قطعاست که  شرط نخست آن است.متعدد 

 این دومشرط  شود.موجب و منجر به نجات جان افراد ، ای نزدیکدر آیندهاعضا، 

، راه ی جز ایناعمل پیوند محسوب شده و چاره به عنوان مقدمه کاراین که  است

نگهداری اعضا شرط سوم این است که  .وجود نداشته باشد، رای انجام عمل پیوندب

رعایت مصالح جهت این امر به  گویدمی چهارم شرط .متناسب با نیاز افراد باشد

با رعایت شرایط  باشد.برخوردار  و ترجیح اولویتاز ، عمومی بر مصالح شخصی

و حتی  روا و جایز، ه قصد پیوندآدمی را ب اعضاینگهداری  توانمیچهارگانه فوق 

 موارد( واجب دانست. )و شاید در همه ها و حاالتدر برخی وضعیت
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Preservation of the body organs for transplantation 

Ardavan Arzhang 

Abstract 

Consideration of the principle of body organ transplantation and 

the achievement of the new methods of the organ preservation for 

transplantation has led to the emergence of a new research question. 

Given the principle of organ transplantation is permitted, can this 

permission allow for the prior preservation of organs to facilitate the 

operation of transplantation? The current study is intended to carefully 

clarify and investigate the reasons of the ban on the preservation of the 

body organs such as the traditions and the unwholesome consequences 

of organ preservation. Likewise, the paper tries to analyze the opposite 

views and assess the applicability of the relevant reasoning. Moreover, 

the study is an attempt to investigate the reasons for organ preservation 

derived from the principle of organ transplantation and their 

compatibility. The present study is, therefore, a jurisprudential attempt 

to deduce the permission order of body organ preservation. The 

emergence of the special conditions and the possible methods of organ 

preservation have resulted in a new research question. This study 

claims that, in some special conditions, the permission for and the 

legitimacy of the preservation of body organs for transplantation is 

highly supported by jurisprudential reasoning. This permission can, in 

turn, contribute a lot to save the lives of the patients in need of body 

organs.  

  

Keywords 

Organ Transplantation, Organ Preservation, Reasons of Permission 


