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 ها ها و ضرورت چالش: در آيينه فقه و حقوق اعضاپيوند 
 محمدرضا رحمت

  1يسيده ذلفا مدرس
 

  چكيده
ي و تطبيق با اسالم مقررات قوانين بر ي ت ابتناي كليهعلت ضروره در كشور ما ب

 32همچنين آياتي از قبيل آيه .يمباش مي اعضا، نيازمند بررسي فقهي جايگاه پيوند شريعت
ازپيش  هاي در معرض خطر را بيش وم تالش براي نجات زندگي انسانلز ،سوره مائده
تواند با منافع و حقوق  به دليل آنكه اقدام به انجام اين مهم مي ،مقابل در. دهد نشان مي

در تعارض باشد، لزوم وجود قانوني مدون و كارآمد كننده و خانواده وي نيز  اهداء
 اعضاپيوند راهكارهاي حقوقي حمايت از ي بررس ميان،در اين . رسد ضروري به نظر مي

  .آن از اهميت زيادي برخوردار است مباني فقهيو توجيه 
  

  واژگان كليدي
  پزشكي حقوق ؛رضايت ؛محكوم به مرگ ؛مرگ مغزي ؛مجازات ؛عضو ياهدا
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 ها ها و ضرورت چالش: پيوند اعضا در آيينه فقه و حقوق

هاي  يماريني است كه براي بدرماهاي  هيكي از جديدترين شيو اعضاپيوند 
ز كبد و يا آترزي مجاري سيرو، نظير نارسايي كليه يالعالج و درمان ناپذير

ي سالم ديگري به جاي عضو ناسالم اعضادرماني جز پيوند  راهكه  ...صفراوي و
نوين  ي مين اين شيوهأمنابع عمده ت. گيرد مورد استفاده قرار مي ،خود ندارند

ي اعضااجساد انساني هستند كه حسب قابليت استفاده يا و انسان زنده  ،درماني
افراد مبتال به  را اعضا پيوندموارد  اغلبامروزه ، با اين همه. را دارند مورد نياز

، )لوزالمعده(توان از پانكراس مي كه در اين وضعيت دنده تشكيل ميمرگ مغزي 
  )2، ص.ش1385 ميرهاشمي،(. آنها استفاده كرد... قرنيه و، كليه، قلب، كبد

در حال حاضر بيش از يك ميليون نفر در جهان از درمان پيوند عضو بهرمند «
نفر   با توجه به آمار باالي تصادفات در ايران كه از هر ده تصادف يك .دنباش مي

شاهد بيشترين آمار  افتد، كشته و از هر صد مرگ نيز يك مرگ مغزي اتفاق مي
عضو از بيمار مرگ  اهداءتيم اما آمار مرگ مغزي نسبت به ساير كشورها هس

در يك  7/1سفانه أبه ازاي يك ميليون نفر است و در ايران مت 34 مغزي در جهان،
دهد فقط درصد ناچيزي از افراد دچار مرگ  مار نشان ميآاين  .باشد ميليون مي

  ساالنه .باشد گردند كه جوابگوي افراد نيازمند نمي عضو مي اهداء  مغزي كانديداي
مورد مرگ مغزي در اثر سوانح و تصادفات در كشور ما رخ  15000بيش از

؛ پاشا، مسعود يقاد( ».باشند كنندگان عضو مياهداءآنها جزو %10دهد كه كمتر از  مي
  )113، ص.ش1387،زهره ،ينيالد تاج و محمد ،يصالح؛ داهللاي ان،يكين

 يوند را انجاممتخصص كه عمل جراحي و پپزشكان  غير ازبه  ،اعضادر پيوند 
براي تعيين  .آن نيز وجود دارند ي كننده عضو و دريافت كننده ءاعطا، دهند مي
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ي اصلي تحقق اعضاكه  ،آن ي عضو پيوندي و گيرنده ي ارتباطي دهنده ي دامنه
  .شويم ، ما وارد دنياي حقوق ميدهند مي را تشكيل اعضايند پيوند فرا

جايگاه حقوقي ، اعضاام پيوند مشخص كردن وضعيت حقوقي انج، با اين وصف
ان كننده، وظايف گروه پيوند دهنده، ميز اهداءگروه پيونددهنده و ، دريافت كننده

، ضرورت يا عدم ضرورت اخذ شرايط الزم براي تجويز پيوند، كيفيت عمل مزبور
رعايت نظامات دولتي مقرر و مسائلي از ، كننده و دريافت كنندهاهداءرضايت از 

بوده و  يدر زمره موضوعات مورد مطالعه حقوق اعضاخصوص پيوند اين قبيل در 
العه و امعان افزون بر توجيه ضرورت مداخله حقوق پزشكي به طور ويژه مورد مط

  .گيرد مي نظر قرار
  

  عضو ياهداماهيت حقوقي  ـ الف
 اهداءآيا ماهيت عمل  شود اين است كه مين پرداخته ه آب سوال مشخصي كه
توان در  مي ال بعدي اينكه آيا اين عمل حقوقي راؤايقاع؟ و سعضو عقد است يا 

شمار آورد يا اين عمل جعاله است يا ه عقد بيع ب:براي مثال  ،عقود معين ي زمره
  كدام؟ يچه

گيري از مبحث حاضر  ر جاي خود به اثراتي كه بر نتيجهبه تدريج و د، البته
  .مترتب است خواهيم پرداخت

عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر «: دارد مي قررقانون مدني م 183ماده 
  ».ي نمايند و مورد قبول آنها باشدل يك يا چند  نفر ديگر تعهد بر امربدر مقا
ايقاع عملي است قضائي و يك طرفي كه به صرف قصد انشاء و رضاي يك «

ثير يك طرفي قصد و رضاي مذكور أاثر حقوقي شود بدون اينكه ت أطرف منش
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ابراء و ) مگر در موارد مصرح در قانون مانند طالق(به غير داشته باشد ضرري 
  .اعراض و فسخ از مصاديق ايقاعات است

ي غير قابل فسخ و رد است باطل  هطرف ايقاع عمل قضائي يكاند  اينكه گفته
 زيرا وصيت تمليكي حقاً ايقاع است و حال اينكه قابل رد از طرف موصي له ؛است
جعفري ( ».ممكن است الزم يا جائز باشد ولي غالباً جائز استايقاع . باشد مي

  )100ص ،.ش1388لنگرودي، 
عضو به شرح  اهداءبا استناد به تعاريف فوق بايد در خصوص ماهيت حقوقي 

  :ذيل قائل به تفكيك شد
براي مثال يك ، بدن خود اعضاكننده زنده باشد و يكي از  اهداءچنانچه . 1

ماهيت حقوقي چنين ، ريافت وجه به ديگري بفروشداش را در مقابل د كليه
حتي (اخير بسيار رايج و متداول شده  هاي خصوص در سال هاقدامي كه ب

 اهداء هيات وزيران به چنين .ش1375بهمن  11 مورخجلسه  ي براساس مصوبه
) شود مي تومان تحت عنوان پاداش ايثار پرداختمبلغ يك ميليون اي  كننده

و   نخريد و فروش را ماليت داشت  فقها مالكالبته . نيستعقد است و ايقاع 
و جوارح بدن  اعضادر مال دانستن  در حالي كه. دانند منفعت حالل داشتن مي

 2/7/1376مورخ  7/1558حتي در نظريه شماره است؛ انسان تشكيك شده 
بدن  اعضا: قوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه تصريح شده استاداره كل ح

تواند آن را در زمان  مي ولي شخص. باشد ل نبوده و قابل فروش نيز نمين ماانسا
كند و در عوض مالي  اهداءحيات يا براي بعد از ممات خود به ديگري 

بشر ذاتاً و في كه كراهتي  ي اما با همه ).ش1383پورجواهري، ( .دريافت نمايد
بدن  اعضاد ست افتد داد و مي آنچه در عمل اتفاق، نفسه از مثله شدن دارد

شايد نتوان اين عمل را بيع و مشمول احكام خاص آن . ها در جامعه است انسان
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زيرا براي مثال مجراي اعمال خيارات در چنين عملي مسدود و ممتنع  ؛دانست
در صورت رعايت نظم عمومي، اما قطعاً اين اقدام حقوقي دو جانبه  ؛است

  1.قانون مدني خواهد بود 10مشمول ماده 
بدن يا  اعضاانچه اهداءكننده زنده باشد و براي پس از مرگ خود عضوي از چن. 2

بدنش را به هر فرد نيازمند اهداء نمايد، اين امر از مصاديق وصيت  اعضاكل 
م به انجام عمل وجود تمليكي و ايقاع است، هرچند كه در اين حالت الزا

قي خريدار در هر دو مورد فوق عمل حقو ).ش1380حبيبي، (. نخواهد داشت
التزام شخصي : در تعريف جعاله آمده است. از مصاديق عقد جعاله است ،عضو

معين بودن . به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملي) صورت ايقاعه ب(است 
  )196، ص.ش1388جعفري لنگرودي، (. طرف شرط صحت جعاله نيست

ي بدن اعضااز چنانچه به موجب قانون جديد يا تفسير قوانين موجود استفاده . 3
تواند نه از مصاديق عقد باشد و  موضوع مي ،محكومين به قصاص را جايز بدانيم

  .نه ايقاع؛ بلكه از باب امر حكومت قابل بررسي است
چنانچه اهداءكننده محكوم به قصاص نفس باشد، با عنايت به اينكه نوعاً . 4

اينكه ماهيت  بدن خود دانست اعضاتوان او را حاكم جان و تبعاً مالك  نمي
حقوقي عمل وي چيست و آيا مجاز به اهداء عضوش هست يا خير، در مباحث 

 .آتي به تفصيل سخن خواهيم گفت

 
 شرايط پيوند عضو ب ـ

  مرگ مغزي ـ1
زمان ساقه مغز  در صورتي كه بيماري دچار آسيب غير قابل برگشت به مغز و هم

در . رگ مغزي شده استشود كه بيمار دچار م اصطالح پزشكي گفته مي شود در
عملكرد منحصر به فرد مغز مورد توجه بوده و ترس از اعالم زودرس بحث حيات 
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داشته تا دقت و حساسيت مضاعفي در تشخيص مرگ  مرگ، پزشكان را بر آن
به دنبال توجه متخصصان اروپايي  براي تشخيص مرگ مغزي. مغزي داشته باشند

برگشت مغزي در دهه  اي غيرقابله هاي اغماي خاص ناشي از آسيب به حالت
در سال  ؛ معيارهاي مينه سوتا.م1968ميالدي، معيارهاي هاروارد در سال  1950
هاي  و معيارهاي كميته متخصصين تشخيص مرگ مؤسسه ملي بيماري 1971

  (Peter K, 2009) .تدوين گرديد 1981آمريكا در سال  عصبي و تشنج
معيار  .ش1379در سال  اعضاوند در كشور ما نيز پس از تصويب قانون پي

 تعيين مرگ مغزي در شش بند و سه تبصره تدوين گرديد تا با توجه به قانوني

صورت گرفته است، بتوان از اعضاي بدن  اعضاهايي كه در مورد پيوند  پيشرفت
مرگ مغزي در جهت بهبود و نجات جان ديگران و يا ارتقاي كيفيت  افراد دچار

استفاده نموده و همچنين به طور مستقيم و غير مستقيم در  زندگي و طول عمر آنان
كدام از اين معيارها و قوانين به  اما هيچ؛ جويي نمود هاي درماني صرفه ميزان هزينه

هاي فقه، حقوق، پزشكي، جامعه شناسي، فلسفه و  مناقشات عقلي و فكري در حوزه
ع هرگونه موضوع و تبعات وسي اخالق درباره مرگ مغزي به علت اهميت

نيز در فتاواي خود عموماً  فقهاي عظام. گيري در اين زمينه پايان نداده است تصميم
دارند و در صورت  بر عدم قبول مرگ مغزي به عنوان مرگ شرعي و عرفي تأكيد

مرگ  هاي غيرقابل برگشت مغزي، وجود حرارت غريزي در بيماران داراي آسيب
شناسند و احكام  را به رسميت نمي مغزي تأييد شده از جانب پزشكان متخصص

تبع آن احكام حقوقي و قضايي مربوط به متوفي در موارد ارث، ابطال  شرعي و به
راغب اصفهاني، (. دانند جاري نميرا بر چنين افرادي ... و عقد نكاح، مسح ميت

بين فقيهان شيعه كه اغلب مرگ مغزي را موت حقيقي قلمداد «) 497ص ،.ش1376
ر خصوص مخالفت با تلقّي مرگ مغزي به صورت مرگ داراي آثار اند، د نكرده
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مفهوم عرفي مرگ  حقوقي، به طور عمده به عدم تحقّق ازهاق روح يا صادق نبودن
و ممكن است  )57به بعد و حسيني سيستاني، ص  522تبريزي، ص (، اشاره شده است

اين مسأله  )98خرازي، ص (. استصحاب بقاي حيات نيز مويد نگرش اخير تلقي شود
ميان فقيهان معاصر اهل سنت . در ميان فقهاي اهل سنت نيز محل مناقشه بوده است

به شش دسته تقسيم  اعضاها آراي موجود در بحث واگذاري  و مجامع فقهي آن
اند و  به كلي منع كرده از شخص زنده را اعضابرخي واگذاري و پيوند : شود مي

اي فقط جواز واگذاري يك كليه و برخي فقط  هعد. اند پذيرفته) با شرايطي(برخي 
ي اعضاگروهي ديگر جواز انتقال . اند انتقال پوست را از افراد مرده يا زنده پذيرفته

اند و سرانجام برخي ديگر در حكم مساله توقف  شخص فوت شده را فقط پذيرفته
  )58، ص.ش1385 ،يهاشم( 2».اند كرده

ه در تعريف مرگ مغزي وجود دارد، در در راستاي پايان بخشيدن به شبهاتي ك
ي بيماران فوت شده يا اعضاپيوند «نامه اجرايي مربوط به قانون  يك آيين ي ماده

، به تعريف مرگ .ش1379مصوب » بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است
به تصويب  .ش1381نامه كه در سال  برابر ماده يك اين آيين. مغزي پرداخته است
مرگ مغزي عبارت است از قطع غيرقابل برگشت كليه «يد، هيأت وزيران رس

و  ـاليه زير قشر مغز  ـ ، ساب كورتيكالزقشر مغ ـ هاي مغزي كورتيكال فعاليت
كنندگان اين  اما عليرغم اين تعريف بازهم تدوين. »ساقه مغزي به طور كامل

را  نامه در راستاي احتياط در تشخيص مرگ مغزي، شرايط احراز اين مرگ آيين
برابر تبصره ذيل ماده يك اين . اند منوط به دستورالعمل وزارت بهداشت نموده

شرايط احراز مرگ مغزي و ضوابط و معيارهاي آن توسط وزير «نامه،  آيين
ارچوب اين آيين نامه چبهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي دستور العملي در 

وني كه براي وزارت بهداشت البته نه براساس اين تكليف قان. »تعيين و ابالغ شد
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اساس استانداردهاي جهاني شرايطي براي تشخيص مرگ  تعيين شده است، كه بر
  ).ش1384تشيد، ( .مغزي تعيين شده است

  
  :باشد شرايط تلقي مرگ مغزي سه مورد مي ـ1ـ1

مصرف  البته اغماي عميق نبايد بر اثر .بيمار در اغماي عميق باشد ـ1ـ1ـ1
دال بر  شواهديهمچنين . ده دستگاه عصبي مركزي باشداروهاي تضعيف كنند

همچنين . دبعنوان عامل اغما وجود نداشته باش) درجه 32دماي كمتر از (هيپوترمي 
  .اندوكرين باشد ـ توكسيك ـ اختالالت متابوليكاغما نبايد بر اثر 

كامل تنفس و عدم وجود تنفس خودبخودي كه موجب وابستگي  قطع ـ2ـ1ـ1
در اين مورد رد . گرديده است) ونتيالتور(مصنوعي  به دستگاه تنفس و نياز قطعي

و ساير داروها ) كننده عصبي عضالني عوامل مهار(مصرف داروهاي شل كننده 
  .بعنوان عامل نارسايي تنفسي ضروري است

 .اقدامات معمول علت اغما حتي االمكان مشخص شده باشد با ـ3ـ1ـ1

  
  :عبارتند ازاي تشخيص مرگ مغزي بر هاي باليني الزم ررسيب ـ2ـ1

 عدم حركات خودبخودي و عدم پاسخ به شديدترين تحريكات ـ1ـ2ـ1

    (Absent Brain Stem Reflexes3)دردناك
  هاي ساقه مغز فقدان بازتاب ـ2ـ2ـ1
 هاي پاراكلينيك تكميلي هاي باليني با انجام و اثبات آزمون ييد نهايي يافتهأت

  .پذيرد صورت مي
تنفس (دستگاه ونتيالتور  دقيقه قبل از جدا شدن از 10: ه مثبت به شرحتست آپن ـ

از دستگاه  شود و پس از جدا شدن داده مي %100به بيمار اكسيژن ) مصنوعي
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 يفشار د(شود تا  ليتر در دقيقه داده شده و اجازه داده مي 6ميزان ه اكسيژن ب
 ي م مشاهدهدر صورت عد. به حد شصت ميليمتر جيوه برسد) اكسيد كربن

  .باشد تست آپنه مثبت و مؤيد مرگ مغزي مي هرگونه فعاليت تنفسي
ه شش ساعت و هر نوبت ب ي فاصلهه ب انجام نوار مغزي در دو نوبت و حداقل ـ

مؤيد مرگ  بودن نوار مغزي در دو نوبت 4ايزوالكتريك. مدت بيست دقيقه
  .باشد مغزي مي
  5 ».بمانند تغيير ساعت بدون 24مدت ه ها بايد ب هاي باليني و آزمون كليه يافته

پزشكان تعيين كننده مرگ مغزي كه تكميل كننده برگه مخصوص تاييد 
دو پزشك متخصص نورولوژي و يا يك متخصص  باشند شامل مغزي مي مرگ

باشدكه هركدام جداگانه  اعصاب مي و نورولوژي و يك متخصص جراحي مغز
امضاء  مخصوص را تكميل ممهور وبيمار را معاينه و بررسي نموده و برگه 

مذكور توسط يك پزشك متخصص بيهوشي و پزشك  ي همچنين برگه. نمايند مي
در مورد  .گردد سازمان پزشكي قانوني كشور ممهور و امضاء مي ي نماينده

 72نگهداري بيمار تحت دستگاه تنفس مصنوعي حداقل  سال زمان 5كودكان زير 
  (Bohatyrewicz R, 2010) .باشد ساعت مي

  
  قوانين شكلي در لزوم تعيين مرگ مغزي ـ3ـ1

عالوه بر رعايت مقررات ماهوي حقوقي و پزشكي در تعيين مرگ مغزي، 
، شرايط شكلي را نيز در اعضانامه اجرايي قانون مربوط به پيوند  قانونگذار در آيين

ه اين شرايط در برخي از موارد غيرضروري بود. شمرده است تعيين مرگ مغزي بر
  :شرايط شكلي پيوند عبارتند از. شود و مانع تحقق انجام پيوند مي
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بايد ييد مرگ مغزي بر اساس ضوابط اين آيين نامه أتشخيص و ت ـ1ـ3ـ1
توسط چهار پزشك متشكل از يك متخصص نورولوژي، يك متخصص جراحي 

  .مغز و اعصاب، يك متخصص داخلي و يك متخصص بيهوشي صورت گيرد
هاي دانشگاهي دولتي  عي مرگ مغزي بايد در بيمارستانتشخيص قط ـ2ـ3ـ1

حال با عنايت به امكانات بااليي كه بسياري از مراكز درماني خصوصي . انجام شود
شوند در اختيار دارند و با توجه به  و يا مراكزي كه زير نظر دانشگاه آزاد اداره مي

امكان انتقال  پس از مرگ مغزي و در نتيجه عدم اعضافوري بودن عمل پيوند 
گردد كه آيا وضع  ال مطرح ميؤمتوفي به يك بيمارستان دانشگاهي دولتي، اين س

هايي براي  چنين محدوديتي آيا در عمل منجر به از دست دادن چنين موقعيت
  خدمت رساني به نيازمندان به عضو اهداءيي نيست؟

  
  رضايت طرفين ـ2

طور كه در  همان. باشد مييكي از موضوعات مهم در اهداءي عضو بحث رضايت 
مطالب پيشين مشاهده نموديم بحث اهداي عضو از نظر برخي از حقوقدانان در ذيل 

قانون  190در اين حالت آنچه كه برابر ماده . شود مباحث عقد و يا ايقاع مطرح مي
باشد؛ چه عدم رضايت از  مدني براي صحت آن الزم است، رضايت اهداءكننده مي

پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا «در قانون . دن يك معامله استموارد غيرنافذ بو
 ،اعضاهاي مجهز براي پيوند  بيمارستان» بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است

توانند  پس از كسب اجازه كتبي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي
بر طبق نظر  از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان

شرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت ه كارشناسان خبره مسلم باشد، ب
وق بستگي دارد في اعضاپيوند به بيماراني كه ادامه حياتشان به پيوند عضو يا 
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اين قانون شرط اوليه براي امكان پيوند اعضا را رضايت اهدا كننده . استفاده نمايند
دو راهبرد براي نشان دادن رضايت به اهداء عضو  از اين رو. داند يا ولي وي مي

  .متوفي يرضايت اوليا ـ2وصيت متوفي در حين حيات  ـ1. وجود دارد
  
 فرد مبتال به مرگ مغزيوصيت  ـ1ـ2

پس از مشخص شدن مرگ مغزي، «نامه اجرايي قانون فوق  آيين 5برابر ماده 
  .»م خواهد شدمراحل بعدي در صورت وصيت بيمار با موافقت ولي ميت انجا

نامه نيز در راستاي سهولت امكان اهداء عضو، وجود وصيت كتبي  آيين 6ماده 
وصيت بيمار در چار «برابر اين ماده قانوني . و يا محضري را الزم ندانسته است

تواند به دو صورت كتبي يا شفاهي باشد و با اعالم كتبي  چوب قوانين مربوط مي
نامه در  در حالتي كه اصل وصيت. راز استيك نفر از وراث قانوني قابل اح

وراث قانوني كه وصيت نامبرده را مبني بر اعطاي عضو محرز  دسترس نباشد،
بدانند، طبق برگه تهيه شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

البته ايرادي كه بر اين . »جلسه تنظيم و توسط افراد مطلع امضا شود بايد صورت
ست اين است كه وجود وصيت را با اعالم كتبي حتي يكي از وراث ماده وارد ا

اين درحالي است كه ممكن است ساير وراث نسبت به . داند االجراء مي ممكن
وجود چنين وصيتي انكار يا ترديد داشته باشند و يا اينكه آنرا كامالً خالف آنچه 

اين ماده مبناء را بر  گذار در البته هرچند كه قانون. متوفي وصيت كرده است بدانند
سهولت قرار داده است، اما به مشكالت قانوني ناشي از ادله اثبات مربوط به اثبات 

مطمئناً عدم دقت به موازين مربوط به ادله اثبات . وصيت دقت ننموده است
حقوقي  ي تواند تيم پزشكي اقدام كننده براي پيوند عضو را با مشكالت عديده مي

ا قاعده احسان كه در فقه اسالمي مبناي بسياري از احكام است روبرو سازد و اين ب
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، 24، ب11جي، مردگان مغز ياعضا ونديپتا،  الحر العاملي، بي: مطالعه بيشتر( .مغايرت دارد
  )248،249ص
  
  ي قانونيرضايت اوليا ـ2ـ2

لياء دم براي امكان ي مذكور در ماده ديگري، از رضايت او نامه نويسندگان آيين
اين اقدام با توجه به آيات مختلفي از قرآن مجيد، از جمله . كنند پيوند عضو ياد مي

عليرغم تعريفي كه از . باشد ، و نظر اجماع فقها بالاشكال مي»َو َجَعلنا لَِولِیِه ُسلطاناً «
ز نامه نيز ا ، در ماده هفت آيين6ولي در قانون مدني و مجازات اسالمي شده است

ولي ميت همان وراث «نامه  آيين 7برابر ماده . اين واژه تعريف به عمل آمده است
اعالم  اعضاتوانند رضايت خود را مبني بر پيوند  باشند كه مي كبير قانوني مي

اين تعريف از ولي و منحصر . »رضايت كليه وراث ياد شده الزم است. نمايند
انوني محل اشكال است؛ چه آنكه كردن آن به كبير بودن سن از لحاظ مقررات ق

حقوق اين افراد در تقسيم ارث و . شوند افراد صغير نيز جزء وراث محسوب مي
حتي تقاضاي قصاص قاتل، در قوانين مختلف مورد احترام واقع شده و به عنوان 

نامه، داراي  رو تعريف ارائه شده در ماده هفت آيين ازاين. اند دم نيز شناخته شده ولي
  .باشد هاي مدني و مجازات مي انونساسي و مغاير با قايراد ا

برابر قسمت . باشد ي ديگر، عدم امكان تحقق كامل اين ماده در عمل مي نكته
از آنجا كه فرايند برداشت . باشد اخير اين ماده، رضايت كليه وراث ضروري مي

بايست در زمان مناسب صورت گيرد،  عضو از متوفي و انجام عمل پيوند مي
هم در شرايط روحي ناشي از  تيابي به همه ورثه و اخذ رضايت از آنها، آندس

مطمئناً يكي از نكات مهم در . باشد فوت متوفي، در عمل امري غير ممكن مي
رسد اين  به نظر مي. تدوين يك قانون امكان تحقق و اجراي حداكثري آن است
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يگر نگارش اين از سويي د. مهم در خصوص اين ماده چندان قابل اعمال نيست
از . ماده نيز برمبناي اصول حقوقي مندرج در قانون مدني در باب ارث بوده است

بايست بر اساس مصلحت سنجي به دنبال  رسد كه قانونگذار مي رو به نظر مي اين
  .باشد اعضامعيار ديگري در تحقق بحث پيوند 

  
  اهداء عضو بر اساس مصلحت ـ3ـ2

ر استفتايي، در خصوص لزوم بحث رضايت اهللا مكارم شيرازي د تحضرت آي
از ايشان . اند گشايي را ارائه نموده متوفي يا اولياءدم وي در موارد ضرورت نظر راه

قطع عضو ميت مسلمان، و پيوند آن، در صورتى كه حفظ « :سوال شده است كه
جان يا عضو مسلمانى متوقّف بر آن باشد، چه حكمى دارد؟ آيا اجازه قبل از فوت 

در صورتى كه حفظ جان «:فرمايند ايشان در جواب مي. »ثيرى در حكم دارد؟تأ
و در اين . مسلمان يا حفظ عضو مهمى از آن منوط به پيوند باشد، جايز است

هرچند گرفتن اجازه بهتر  ؛صورت، اجازه شخص متوفّى، و اولياى دم او الزم نيست
  7».و احتياط آن است كه ديه را بپردازد. است

گردد، نظر  ه به لزوم حفظ حيات يك انسان كه از ضروريات تلقي ميبا توج
تواند راهگشاي مشكالت  ارائه شده توسط اين مرجع تقليد و نظرات مشابه مي

اء عضو توان حل آنها را نداشته يا اينكه خود موجد  نامه اهد قانوني باشد كه آيين
  )5ص ،.ش1384زاهدي، و الريجاني(. باشد آن مي

  
 د عضو محكومين به قصاص يا حدپيونج ـ 

توان به آن توجه داشت، امكان پيوند عضوي از بدن  يكي ديگر از مواردي كه مي
دهد يا با  يك محكوم به مجازات حدي كه بر اثر مجازات عضوي را از دست مي
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ميرهاشمي، ( .باشد شود، مي اعمال مجازات حد يا قصاص از وي سلب حيات مي
  )7، ص.ش1385

موارد نيز ممكن است فرد محكوم راضي به اعطاي عضو خود به  در اين نوع
تواند بخشي  كار به احساس آرامش برسد كه مي يك نيازمند باشد؛ و يا حتي با اين

اي  اعمال اين نوع پيوند با توجه به نتيجه. از گناهان خود را مورد بخشش قرار دهد
  ).ش1377شاهرودي، هاشمي( .كه مجازات اعمال شده خواهد داشت، متفاوت است

  
  پيوند در اعمال حد يا قصاص منجر به قطع عضو ـ1

در اين حالت ايراداتي از سوي برخي از فقها مبني بر امكان اهداء عضو قطع شده 
  :باشد عمده اين ايرادات به شرح ذيل مي. به غير وجود دارد

 :توان به داليل ذيل استناد كرد براي منع از پيوند در مجموع مي« 

  .كجي بر شارع است كه امري نارواست تجويز آن دهن. 1
چه قطع شده به طور خالص حق خداست و صاحب عضو حق شرعي  آن .2
  .ندارد  برآن
  .چون عضو به علت جرم قطع شده است بايد براي هميشه از بدن جدا باشد .3
  كه حال آن بازگرداندن دست قطع شده نابود ساختن اثر و تكميل حد است، .4
  .عبرتي براي ديگران باشد ع خواسته است آن دست در گردن سارق،شار

  .ناقص ساختن جزا و نكالي است كه در آيه شريفه آمده است عضو، اعاده .5
حكم مردار را دارد و نجس است و چون پيوند  عضو بريده شده از شخص، .6
ز منكر حاكم شرع بايد از باب امر به معروف و نهي ا موجب بطالن نماز است،  آن

  )80ص ،.ش1378 ،يطاهر(» .شود  مانع از آن
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دليلي بر منع  :طرفداران جواز پيوند با باطل شمردن ادلّهء منع بر اين باورند كه
 ها نيست، و اين موضوع همانند ساير موضوعاتي كه دليلي بر حرمت آن  نداريم

اوليه اباحه و باشد چون اصل در اشيا به حسب قاعده  اصاله األباحه مي  مشمول قاعده
ء هو حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه  کّل شی«:به دليل حرمت، حليت است نه

  )313، ص .ش1362كليني، ( .»...فتدعه
توان داليل ذيل را نيز در نظريات ارائه شده مبني بر  رد فوق، مياعالوه بر مو

  :جواز اهداء عضو مشاهده نمود
  .ود ندارددليل خاصي بر بقاي اثر حد و قطع وج .1«
بوده و از طرف شرع مقدس منعي ندارد و  اصالةالاباحه پيوند مجدد مشمول .2

  .حد كه مطلوب شارع بوده به نحو كامل اجرا شده است
كند كه به  اقتضا مي قاعده تفسير مضيق قوانين جزايي و عمل به قدر متيقّن، .3
  .جاري شود اصالة البرائةاكتفا شده و در غير آن  دست،  قطع

كه مستند مخالفان پيوند مجدد  »جزاء بما کسبا نکالا من اللّه« آيه شريفهء. 4
 و در مورد بقاي اثر آن ساكت است، مجازات قطع عضو انصراف دارد  است به

  .شود كه حق پيوند مجدد را ندارد استفاده نمي  يعني از آيه
  .پيوند عضو قطع شده به حد خورده با اجراي حد منافات ندارد .5
هم از لحاظ انصراف و هم از لحاظ ارتكاز  دليل حرمت انتفاع از ميته، .6

شود لذا اگر ميته داراي  عقاليي، مخصوص خوردن است و شامل ساير انتفاعات نمي
  .فروش آن جايز است و محلّله باشد مصرف آن در آن منفعت و خريد  منفعت

تيار سارق قرار دهد و او تواند عضو قطع شده را در اخ بنابراين قاضي محكمه مي
خود پيوند را انجام دهد و منعي براي اين پيوند در كار  ي مختار است كه با هزينه

چرا كه حد با شرايط خاص خود به دستور  و منافاتي با اجراي حد نيز ندارد،  نيست
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 ،يطاهر( ».صورت پذيرفته و پيوند بعدي ربطي به اجراي حد ندارد  قاضي شرع
  )90ص  ،.ش1378
اهللا مكارم شيرازي در استفتايي در اين خصوص در باب قطع يد سارق،  تآي
  .اند عضو محكوم عليه را به ديگري جايز شمرده اهداء

  
  پيوند در اعمال حد يا قصاص منجر به سلب حيات ـ2

هرچند در اين حالت نيز نظر فقهي يا قانوني مغاير با جواز اهداء وجود ندارد، ولي 
هاي مقرر در قانون اجراي احكام كيفري، از  اجراي مجازات ي هبا عنايت به نحو

آيين نامه  .ش1382در سال . رود لحاظ پزشكي امكان اهداء عضو از بين مي
 293، اعدام و شالق موضوع ماده  ، صلب ، قتل رجم ، اجراي احكام قصاص ي نحوه«

ه تصويب ب» هاي عمومي و انقالب در امور كيفري قانون آيين دادرسي دادگاه
اجراي قصاص نفس، قتل و اعدام ممكن است «نامه  اين آيين 14برابر ماده . رسيد

يا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته  صورت حلق آويز به چوبه دار وه ب
  ».و با به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادركننده رأي انجام گيرد

ي اعضان بسياري از ، همگي منجر به ضايع شد14هاي مذكور در ماده  روش
هاي  شايد يكي از روش. سازد محكوم شده و عمالً اهداء عضو را غير ممكن مي

ي حياتي وي براي اعضاهوش كردن محكوم و برداشتن  ممكن از نظر پزشكي، بي
كار هم عمالً حكم به سلب حيات اجراء شده و هم  پيوند به ديگري باشد؛ با اين

رسد و هم اينكه حيات انسان  داء عضوش ميمحكوم به خواسته خود مبني بر اه
نامه روش تشخيصي قاضي را نيز  آيين 14قسمت اخير ماده . يابد ديگري نجات مي
اما از آنجايي كه بريدن بدن محكوم در واقع نوعي مثله كردن . معتبر شناخته است
شود، در عمل قاضي حق صدور چنين حكمي را برابر موازين  وي محسوب مي
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همچنين اهداء عضو يك امر حقوقي بوده و رضايت محكوم در آن . تنخواهد داش
مؤثر است و قاضي كيفري حق مداخله و اجبار محكوم را براي انجام اين امر 

 14اما اگر محكوم خود به اين امر راضي بود با توجه به منطوق ماده . ندارد
ادركننده حكم تواند تا قبل از صدور حكم، اعمال چنين مجازاتي را از قاضي ص مي

تناقض  14رسد صدور چنين حكمي با ماده  صورت به نظر مي در اين. تقاضا نمايد
  .و تعارضي نداشته باشد

در خصوص اعمال مجازات محكومين به قصاص نفس و يا اعدام به نحوي كه 
ها با رضايت آنها جهت پيوند به بيماران نيازمند وجود  آن اعضاامكان جداسازي 
اتي از مراجع عظام اخذ شده است كه به برخي از آنها اشاره ئتفتاداشته باشد، اس

  :گردد مي
 8.دانند را جايز نمي اعضااهللا نوري همداني در اين خصوص، جداسازي  آيت

اهللا سبحاني نيز در نظري مشابه قصاص در اتاق عمل را جايز ندانسته و  آيت
د جائز نيست؛ مانند يي كه موضوع قصاص را از بين ببراعضاگرفتن «فرمايند مي

ي بدن اعضااهللا علوي گرگاني نيز جداسازي  آيت 9.»قلب، ولي كليه اشكالي ندارد
رغم  علي 10.دانند، حتي اگر فرد مذكور مستحق قصاص باشد مسلمان را حرام مي
دارند كه با رضايت آنها  اهللا گرامي در فتوايي مغاير بيان مي اين فتاوي، آيت

  11.اشكالي ندارد
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  يجهنت

له در قوانين بسياري از كشورها أ، اين مساعضابه دليل نياز روزافزون به پيوند 
ي بيماران فوت شده يا بيماراني اعضاپيوند «قانون در ايران . مطرح گرديده است

، در راستاي مشروع بودن اين .ش1379مصوب » كه مرگ مغزي آنان مسلم است
اجرايي  ي نامه اين قانون و آيين ي لعهمطا. عمل از منظر فقه شيعه به تصويب رسيد

از همين رو . گذار در صدد سهولت اين امر انساني است دهد كه قانون آن، نشان مي
البته اين اقدام به صورت . گاهي از قواعد و اصول حقوقي پا را فراتر نهاده است

شود كه اصول  همچنين در برخي موارد مشاهده مي. كامل رعايت نشده است
پذير حقوقي مثل تعريفي كه از ولي متوفي يا ورثه وي در ساير قوانين انكارنا

عالوه بر . وجود دارد، به صورت كامالً نادرست مورد تحريف قرار گرفته است
بوده  اعضانامه اجرايي در راستاي سهولت پيوند  چند كه ظاهراً آيين اين ايراد هر

است كه در عمل موارد بيني نموده  است، اما مقررات شكلي و ماهوي را پيش
رو رعايت موارد   از اين. رساند امكان استفاده از اين حق قانوني را به حداقل مي

  .رسد ذيل به عنوان پيشنهادات اين تحقيق ضروري به نظر مي
  به نيازمندان اعضاتالش در جهت افزايش حداكثري امكان پيوند ـ 
  مقررات و تطبيق آن با اصل مصلحت اصالحـ 
محكومين در صورت رضايت آنها و اقدامات الزم  اعضااستفاده از امكان ـ 

  امكان انجام پيونداعمال مجازات با  ي براي تطبيق نحوه
  اعضاكم نمودن بروكراسي اداري به دليل ضيق وقت در انجام پيوند ـ 
محدود نبودن امكان پيوند به وجود وصيت و يا رضايت ولي متوفي در موارد ـ 
  راي بيمار مورد نيازري و حياتي بضرو
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استفاده از تمامي امكانات موجود و رفع محدوديت در خصوص امكان عمل ـ 
  در مراكز درماني دانشگاهي دولتي پيوند فقط

  .بيني راهكارهاي نظارتي كارآمد بر اين حوزه پيشـ 
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  ها نوشت پي

اند در صورتي  آنها را منعقد نمودهقراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه : قانون مدني  10ماده  ـ1
 . كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است

، مجله  ؛ شيخ آدم عبداللّه216و  134از جمله مخالفان شيخ عبدالسالم السكري نقل و زرع االعضا ص  ـ2
قه شيخ جاء الحق الف(، و از موافقان معروف انتقال اعضا 425، الجزء االول، ص 4فقه االسالمي، الدوره 

، آراء 534ـ  2/533ـ  537ـ  535ـ  2؛ شيخ يوسف قرضاوي فتاوي معاصره، 253ـ  2االسالمي، ص 
، ناشر 7ستّه مذكور، به نقل از دكتر سميره عايد الديات، عمليات نقل و زرع االعضا البشريه، ص 

 .م است 1999، چاپ اول )مكتبة دار الثقافه للنشر والتوزيع عمان(

 هاي ساقه مغز كسعدم وجود رفل ـ3

4- Isoelectric 

 1379مصوبه تعيين و تاييد مرگ مغزي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  ـ5

 :نداشخاصي كه بموجب نسب ارث مي برندسه طبقه ا -قانون مدني 862ماده  ـ6

  .اوالد اوالد و اوالد و مادر و پدر -1
   .آنها اوالد و خواهر و برادر و اجداد -2
  .آنها اوالد خاالت و اخوال و عمات و و اعمام -3

  . تركه متوفي راجع به حاكم است درصورت نبودن وارث امر - قانون مدني  866ماده 
زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند، از يكديگر ارث  -قانون مدني 940ماده 
  .برند مي

 قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند، اولياءدم كه -قانون مجازات اسالمي 261ماده 

 .مگر زن و شوهر كه در قصاص يا عفو و اجراء اختياري ندارند
7- http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/?mit=801 

 18/3/90مورخ  48874شماره  ـ8

 21/3/90مورخ  4357شماره  ـ9

 25/3/90مورخ  7729شماره  ـ10

 18/3/90مورخ  253/90شماره  ـ11
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