
  )مسؤول ي نويسنده(شناسي دانشكده حقوق دانشگاه قم  دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم. 1
Email:karami.law@gmail.com 

 پيوند عضو از جنين
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 1گلباغي داود كرمي

 
 چكيده

نخست استفاده از . گونه امكان دارد استفاده از اعضاي جنين در پيونددرماني به دو
توان به دو دوره جنين سقط شده و جنين داخل رحم زن  ميجنين را . پيكره جنين است

ه از جسد جنين سقط شده باشد، اگر حفظ حيات انساني، متوقف بر استفاد. تقسيم كرد
در مورد جنيني كه داخل رحم زن قرار دارد بين اعضاي . نمايد انجام آن را مجاز مي

اعضايي كه حيات جنين متوقف بر . حياتي و غيرحياتي وي بايد قائل به تفكيك بود
تي اعضاي غيرحيا. ها در پيونددرماني ممنوع است ي از آن باشد، استفاده ها مي عملكرد آن
. بندي نمود توان به اعضاي غيرحياتي غيرتجديد شونده و تجديدشونده تقسيم را نيز مي

توان در عمل پيوند مورد استفاده قرار داد، اما  اعضاي غيرحياتي غيرتجديد شونده را نمي
تواند مورد استفاده قرار  اعضاي غيرحياتي تجديد شونده در صورت ضرورت عقالئي مي

هاي بنيادي جنيني و خون بند ناف براي  جمله سلول ازهمراه جنين دوم متعلقات . گيرد
ي تعرض به جنين،  با توجه به وجود مصلحت عقالئي و عدم مفسده است كه پيونددرماني

 .باشد جايز مي

  
  واژگان كليدي

  .پيوند عضو، جنين، رحم، رضايت اولياء
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 پيوند عضو از جنين

علوم از جمله علوم انساني و طبيعي، هاي مختلف  تحوالت سريع علمي در حوزه
. طلبند ها پاسخي مناسب مي موجب پيدايش مسائل بسياري گرديده است و همه آن

از جمله مسائلي كه در علم پزشكي، مباحث حقوقي را به چالش كشيده است، 
تصميم گروه علماي بزرگ عربستان سعودي در سال . مسئله پيوند اعضا است

مهم كه پيوند اعضا مبتني بر نوعدوستي است و اسالم كليه ، با تكيه بر اين 1981
كند، پيوند اعضا را جايز اعالم  دوستي اجتماعي را تشويق مي اعمال مبتني بر نوع

  .)25عباسي، بي تا، ص( نموده است
بخش در مبتاليان به نارسايي پيشرفته اعضاء است و  پيوند اعضا اقدامي حيات

در همين راستا با تالش و همفكري . شود ران ميموجب بهبود كيفيت زندگي بيما
موضوعات مهم پيش روي پيوند  متخصصين علوم پزشكي، فقهي، حقوقي، يكي از

، قانون 17/1/1379، در مجلس شوراي اسالمي ايران بررسي شد و در تاريخ اعضا
پيوند اعضاي بيماران فوت شده و يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است به 

  .رسيدتصويب 
باشد استفاده از  اي كه در علم پزشكي در حال رخ دادن مي پيشرفت گسترده

هاي بنيادي جنيني و  ها، سلول استفاده از بافت. اعضاي جنين در پيونددرماني است
مورد توجه ... براي كمك به بيماران قلبي، عصبي، ديابتي و... يا خون بند ناف و

شايد به اين دليل كه هنوز . باشد ت مياين موضوع در قانون مذكور مسكو. است
در علم پزشكي استفاده از اين اعضاي جنين در مورد انسان به نتايج نهايي و قطعي 

با اين وجود در اين مقاله سعي شده كه ابعاد حقوقي پيوند عضو از . نرسيده است
، 1384جنين با توجه به فقه اسالمي، قانون موصوف و قانون سقط درماني مصوب 

هاي حقوقي و  االت اين تحقيق كه مبتني بر تحليل دادهؤمهمترين س. شن گرددرو
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آيا پيوند عضو از جنيني كه سقط شده جايز است؟ آيا از : فقهي است عبارتست از
توان عضوي را براي پيوند، برداشت  جنيني كه هنوز داخل رحم زن است، مي

ز جنين كافي است؟ البته كرد؟ آيا رضايت اولياي قانوني نسبت به برداشت عضو ا
االت فوق الزم است در ابتدا تعاريف صحيحي از ؤقبل از بررسي و پاسخ به س

  .كار رفته در اين مقاله داشته باشيمه اصطالحات ب
  

 يا بافت قابل پيوند بافت و انواع اعضاعضو، 

آيد  به وجود مي 1هاي سلولي و متحدالشكل يك بافت از اجتماع دستجات و گروه
از اجتماع چند بافت در بدن انسان . يابند اي انجام عمل مشترك تكامل ميكه بر

اين تعريف . )2088، ص1383، ، خزعلي2، ص1384رجحان، ( شود يك عضو تشكيل مي
در مباحث . از عضو غير از تعريفي است كه در حقوق براي عضو قائل هستيم

ون مجازات اسالمي حقوقي منظور از عضو متعلقاتي از بدن انسان است كه در قان
مثل دست، پا، چشم و به ديگر متعلقات . براي اين متعلقات اطالق عضو شده است
عنوان عضو ياد نشده مثل خون، عضالت،  هانسان كه در قانون مجازات اسالمي ب

 .شود عضو گفته نمي

منظور از پيوند عضو، . در اصطالحات پزشكي تعريفي از پيوند نيامده است
است تا جايگزين » 3گيرنده«به » 2دهنده«عضو يا بافت سالم از  انتقال دادن يك

  .آن شود
پيوند داراي انواع متعدد است كه به جهت ارتباط موضوعي، ذيالً به دو نمونه از 

  :گردد آن، اشاره مي
 .4پيوند از خود انسان به خودش يا اتوگرافت. 1

  .5پيوند از يك انسان به انسان ديگر يا هموگرافت .2
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توان به  اي كه در بدن دارند، مي كاركرد يا نقش ويژه را برحسب نوع، اعضا
مثالِ . بندي نمود شونده و عضو غيرقابل ترميم و مهم، تقسيم عضو غيرمهمه يا ترميم

هاي عصبي، عضوي  مهمه پوست، بعضي رشتهيا غير مجموعه اعضاي ترميم شونده
كه دو عضو . ان استشود مثل خون و مغز استخو كه با كم شدن حجم خوب مي

مثالِ اعضاي مهم و غيرقابل . اخير توسط خود بدن هم ممكن است جايگزين شود
زند و يا  كه جدا كردن آنها به حيات شخص صدمه مي. ترميم، كبد، قلب است

  .)4ص ،1381 قمي،( كند نقص و عيبي در او ايجاد مي
جنين در . گردد انسان به اعتبار والدت و عدم آن به نوزاد و جنين تقسيم مي

 گردد لغت به معني هر چيز پوشيده و مستور و به نطفه موجود در شكم اطالق مي
قابل  7خود به دو نوع داراي مغز و بدون مغز 6جنين. )187ص ،1382گلدوزيان، (

بدون ترديد جنين خواه داراي مغز يا عدم آن، از توانايي در اعالم . تقسيم است
ثير رضايت مجني عليه در استفاده از ألذا بحث از ت. رضايت يا عدم آن عاجز است

الي كه ؤس. گونه موجودات در بدن انسان ديگر، منتفي است اعضا و جوارح اين
توان در اينجا مطرح كرد اينست كه اگر حيات انسان زنده و يا كمال آن  مي

ت متوقف بر استفاده از اعضاي جنين باشد، آيا پيوند اعضا از جنين زنده جايز اس
توان در پيوند درماني مورد استفاده قرار گيرند خود  يا خير؟ اعضاي جنين كه مي

  متعلقات همراه جنين ـ2پيكره جنين  ـ1: شوند به دو گونه تقسيم مي
  

  پيوند عضو از پيكره جنين
جنين سقط شده و جنيني كه در رحم قرار : جنين به اعتبار حيات، دو قسم است

اي متوقف بر استفاده از اعضاي  ي حيات انسان زنده در مواردي كه ادامه. دارد
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هاي حقوقي متفاوتي دارد كه به تفكيك مورد بررسي قرار  باشد، وضعيت جنين مي
  .گيرد مي
  

  جنين سقط شده) الف
تواند بر  از آنجا كه عقل قادر است حسن و قبح واقعي امور را درك كند، مي

. )205، هـ ، ق ، ص 1386مظفر، ( كند شايستگي انجام و يا عدم انجام آن نيز دعوت
اموري هستند كه اقتضاي حسن يا قبح دارند، ليكن با توجه به نيت فاعل و يا با 

توان از حسن و  توجه به شرايط و مقتضيات زمان و مكان و مصالح موجود مي
بدون شك پيوند عضو از جمله اموري . نيكي به قبح و زشتي تغيير وصف دهد

ي داشته باشد و در تمامي شرايط و اوضاع و احوال عمل قبيحي نيست كه قبح ذات
است كه مقتضي قبح  موارديجداسازي عضو جهت پيوند، از جمله . تلقي گردد

باشد و جرح عضو براي پيوند از مصاديق نقصان بدن است، و مغاير امانتداري  مي
با . كند مي است كه خداوند بر انسان محول كرده و لذا عقل بر عدم انجام آن حكم

تواند مباح و مجاز شمرده شود؟  آنكه قطع و پيوند عضو مقتضي قبح است، آيا مي
زيرا آنچه مقتضي حسن يا قبح . با توجه به آنچه تاكنون گفتيم پاسخ روشن است

عنوان مثال قتل  گيرد؛ به واسطه مصالح يا مفاسدي است كه آن را دربر مي است، به
شود به جهت مصالح و مفاسدي است  بد تلقي مييا قطع كه گاهي نيك و گاهي 

گونه امور زمينه تزاحم مالكات واقع  شود، در نتيجه اين كه برآن مترتب مي
ي ترك آن  لذا هرگاه قطع و پيوند عضو داراي مصلحت راجح و مفسده. شود مي

  .)6، ص1377، 2تبريزي، ج( مرجوح باشد، نه تنها مجاز بلكه واجب خواهد بود
اگر حفظ حيات انساني، متوقف بر استفاده از جسد جنين سقط شده يا بنابراين 

هاي ديگر  آنچه كه در رحم است و جنين نيست، باشد و امكان دستيابي به راه
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. حرمتي به جسد، اولويت دارد ي بي ممكن نباشد مصلحت حفظ حيات بر مفسده
ترامي به اح مضاف بر اينكه، برداشتن يك عضو داراي هدف درماني است، و بي

قطع كردن عضوي از اعضاي : چنانچه برخي از فقها معتقدند. گردد جسد تلقي نمي
ميت براي پيوند زدن جايز نيست، مگر در صورتي كه حفظ جان مسلماني متوقف 

ال قابل طرح ؤس. )235، ص1375، لنكراني، 624تا، ص خميني، بي( به اين كار باشد
قطع عمدي است و نقص عضو مجرمانه اينكه، آيا اين عمل از مصاديق جرح و 

8شود تلقي مي
عمل جراحي يا «؟ يا اينكه نقص عضو و قطع قانوني و تحت عنوان  
9گيرد قرار مي» طبي مشروع

  ؟ 
قطع و جرح «عنوان  عضو جهت پيوند، به يدر خصوص احتمال مشمول اهدا

ات و يا ساير مقرر 1370قانون مجازات اسالمي مصوب  269موضوع ماده » عمدي
رسد مقررات باب دوم از  شمول اين ماده راجع به موجبات قصاص عضو، به نظر مي

كتاب دوم قانون مجازات اسالمي راجع به موجبات قطع عضو، منصرف است از 
مقررات . گردد قطع و جرح عضو كه به انگيزه پيوند و نجات انسان ديگر انجام مي

به قطع و جرح براي تحقق مزبور ناظر به قطع و جرح عدواني است و مربوط 
  .اغراض عقاليي و مصالح عالي انساني نيست

برخي از فقها نيز به شرط ضرورت و توقف حيات مؤمن، اين عمل را جايز 
اطالق عبارت فقها حتي حاكم از عدم لزوم اخذ اذن . )314، صق1417خوئي، ( دانند مي

كه با تحقق ضرورت چرا . با وجود شرط فوق است) جنين(از اولياء و اقوام ميت 
بر احترام ميت ) اهم(و با مراعات قانون اهم، يعني تقدم حفظ سالمتي گيرنده 

اينكه در اين مورد الزم . ثير خواهد بودأت ، رضايت يا عدم آنها بي)مهم(مسلمان 
توان به اجالس چهارم، مجمع  است از ولي مسلمين رضايت گرفت يا خير، مي

ميالدي در شهر جده عربستان برگزار گرديد،  1988مشورتي فقها كه در سال 
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پيوند يك عضو از يك شخص «: بند ششم قطعنامه اجالس مقرر داشت. اشاره نمود
باشد، در  مرده به شخص ديگري كه زندگي او بسته به آن پيوند است، مجاز مي

بايست از سوي ولي  اي نداشته باشد اين اجازه مي كه متوفي، بازمانده صورتي
آنچه از بند ششم قطعنامه مذكور . )Palmer , 1988, p:1(» خذ گرددمسلمين ا
. گردد اينست كه، اين عمل از باب ضرورت و اجراي قانون اهم است مستفاد مي

در صورتي كه كسب اجازه از سوي بازماندگان ممكن نباشد، براي حفظ نظم 
از سوي عمومي و جلوگيري از خودسري در اجراي پيوند عضو، بايد اين اجازه 

اين مهم همچنين در بند اول قطعنامه هشتمين نشست . ولي مسلمين اخذ گردد
، 1380حبيبي، ( كيد واقع شده استأقمري مورد ت 1405مجمع فقهي اسالمي سال 

طور كه در اين حالت كسب  در اين خصوص شايان ذكر است، همان. )130ص
زيرا پرداخت ديه در  .رضايت اولياء ضرورت ندارد، پرداخت ديه نيز الزم نيست

چرا كه از مصاديق عوامل موجهه جرم . شود اجراي قاعده اهم و مهم، مجري نمي
بر اين اساس شرعاً و . 10ارتكاب عملي است كه براي اجراي قانون اهم الزم باشد

  .قانوناً ديه و ضمان مالي ندارد
  
  جنين داخل رحم) ب

سقط نشده و داراي حيات دومين حالت پيوند از جنين، وضعيتي است كه جنين 
توان از  ال قابل طرح اينست كه آيا ميؤس. باشد باشد و هنوز داخل رحم زن مي مي

  جنيني كه هنوز داخل رحم است، عمل پيوند را انجام داد؟
نخست : باشد دو حالت قابل تصور است در مورد جنيني كه هنوز داخل رحم مي

  .باشد الخلقه مي ناقص دوم حالتي كه جنين. حالتي كه جنين سالم است
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در مورد پيوند از اعضاي جنين سالمي كه در رحم قرار دارد مخصوصاً در آن 
حياتي ، بايد بين اعضاي حياتي و غيرمواردي كه روح در جنين ولوج كرده است

ترديد برداشت تمامي اعضاي موصوف داراي آثار واحدي  بي. قائل به تفكيك شد
حيات را به مخاطره بيندازد و برخي ديگر  جدا كردن برخي ممكن است. نيست
اعضاي حياتي يا مهمه كه حيات جنين متوقف بر . )33، ص1995الزغبي، ( خير

. تواند در پيونددرماني مورد استفاده قرار داد عملكرد آنهاست مثل قلب و كبد، نمي
چه با اين عمل موجب تلف و . صورت مصلحت عقالئي وجود ندارد چرا كه در اين

در مورد جنين . )166ق، ص1415مومن، ( شود و ممنوع است ين رفتن جنين مياز ب
توان پيوند  سالمي كه هنوز روح در آن ولوج نكرده است به ضرس قاطع نمي
ني مطلق به درماني از اين جنين را رد كرد، مخصوصاً آنجا كه حفظ حيات انسا

وح است كه بايد حياتي و حتي حياتي جنين بدون ولوج راستفاده از اعضاي غير
: اعالم شد 1988گفت در قطعنامه اجالس چهارم مجمع فقهاي جده مصوب 

برداشتن و پيوند يك عضو كه حيات وابسته به آن است و دادن آن به شخص «
در ميان فقهاي اماميه نيز، هيچ فقيهي پيوند اعضاي حياتي . »11باشد ديگر ممنوع مي

  .)426تا، ص خوئي، بي( داند را مجاز نمي
ي كه ادامه حيات به آنها بستگي ندارد، به اعضاي تجديد شونده و اعضاي ياعضا

ي اساسي  ي چون چشم، دست و پا وظيفهياعضا. گردد غيرتجديد شونده تقسيم مي
در بدن را برعهده دارند و در عين حال غيرقابل تجديد هستند و ادامه حيات نيز به 

توان  شوند مي كار در بدن تجديد ميطور خود آنها وابسته نيست و اعضائي كه به
  .خون، پوست را نام برد

ديدگاه فقها در مورد جواز پيوند اعضاي غيرقابل تجديد و غيرحياتي، البته از 
اي آن را منع  عده. شخص زنده براي استفاده در بدن انسان ديگر يكسان نيست
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ق، . هـ  1417 خوئي،( اند اي به جواز آن حكم داده و عده )251، ص 1373اراكي، (
  .)305ص

هاي  ييطور كه مردم را بر اموال و دارا امروزه در كليه جوامع بشري، همان
الناس «دانند، و قاعده  دانند، مردم را بر نفس خود نيز مسلط مي خود مسلط مي

ي ياي عقال قاعده» الناس مسلطون علی اموالهم«همچون قاعده » مسلطون علی انفسهم
شخاصي خون خود را و جسد خود را براي آزمايشات متعارف است كه ا. است

شود مگر اينكه انسان  فروشند و اين حاصل نمي پزشكي براي بعد از مرگ خود مي
بنابراين طبق اين قاعده تسلط انسان بر نفس قائم به . بر نفس خويش مسلط باشد

خود شخص است و نه ديگري؛ همچنين در ابراز آن شخص بايد اهليت قانوني اعم 
رسد پيوند اين دسته از اعضا، با  لذا به نظر مي. از عقل و بلوغ و اختيار را دارا باشد

چرا كه جنيني كه قادر به ابراز رضايت نيست و اوليا او نيز . رو باشد اشكال روبه
اي براي جنين بعد از  بر نفس او مسلط نيستند، با گرفتن اعضا، مشكالت عديده

از . گردد ي جنين در اين مورد لحاظ نمي و غبطه آيد و مصلحت تولد به وجود مي
رو، پيوند اعضاي غيرقابل تجديد از جنين مبناي عقالئي ندارد، و در نتيجه  اين

اما در مورد اعضاي تجديدشونده، . مبناي شرعي هم ندارد» تالزم«براساس قاعده 
تي كند، اگر خطري براي سالم چون اين عمل حيات و اعضاي جنين را تهديد نمي

تواند مورد  جنين نداشته و متضمن مصلحت عقالئي حفظ جان ديگري باشد مي
االشعار، فرقي بين  كه در اين صورت با توجه به موارد فوق. استفاده قرار گيرد

  .باشد ي قبل از ولوج روح يا بعد از آن نمي مرحله
دومين حالت از وضعيت جنين داخل رحم زن، حالتي است كه جنين 

نقصي كه در جنين ممكن است رخ دهد، يا نقص اساسي . باشد مي الخلقه ناقص
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باشد، مانند  ماندگي جنين بعد از تولد است يا نقص جزئي مي است كه موجب عقب
  .جنيني كه يك دست ندارد

ممكن است قطع دوران بارداري براي جلوگيري از عوارض مهم جسماني يا 
از . براي نجات زندگي وي مطرح گردد عنوان يك ضرورت رواني زن و يا حتي به

جمله اين موارد كه امكان سقط جنين وجود دارد زماني است كه جنين 
درماني را  در همين راستا قانونگذار با تصويب قانون، سقط. الخلقه باشد ناقص
در ماده . ي قانوني پوشانده، اما در عين حال شرايطي براي آن قائل شده است جامه

درماني با  سقط«: مقرر شده است 10/3/1384درماني مصوب  طواحده قانون سق
يد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين أيتشخيص قطعي سه پزشك متخصص و ت

الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري  افتادگي يا ناقص كه به علت عقب
ا رضايت زن ب) ماه چهار(مادر كه با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح 

  .»باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود مجاز مي
ي قابل توجه در ماده واحده اينست كه، بيماري جنين بايد به علت  نكته
الخلقه بودن موجب حرج مادر گردد و توسط متخصصين  افتادگي يا ناقص عقب

در اين صورت از اعضاي . درماني بايد قبل از ولوج روح باشد لذا سقط. احراز شود
توان جهت پيوند در  قابل استفاده جنين قابل سقط، با توجه به مطالب پيشين مي

اما بعد از ولوج روح . كار برد انساني كه ادامه حيات او بستگي به آن عضو دارد به
لذا در اين صورت نيز با توجه به . ي سقط داده نشده است در جنين، اجازه

ه حياتي و غيرحياتي تجديد شونده و غيرتجديد شونده با لحاظ بندي اعضا ب تقسيم
توان جهت مصلحت  يك از اعضاي جنين آسيبي نرسد مي شرايطي كه به هيچ

چرا كه اگر نقص عضو جنين جزئي باشد، قانون . عقالئي عمل پيوند را انجام داد
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آن  رو حفظ آن واجب و تعدي به ي سقط آن را صادر نكرده است، از اين اجازه
  .باشد ممنوع مي

ال قابل طرح اينست كه، اگر وضع حمل قبل از موعد طبيعي واقع شود و ؤس
توان  هاي حمايتي باشد، آيا مي حفظ حيات نوزاد موكول به نگهداري او با دستگاه

  عمل پيوند را انجام داد؟
توان گفت، با توجه به اينكه نوزاد پس از تولد نيز در داخل  در پاسخ مي

شود و شرايط دستگاه،  حمايتي و به دور از شرايط طبيعي نگهداري ميدستگاه 
مشابه شرايط مادر است، لذا تمامي احكامي كه در مورد پيوند عضو از جنين داخل 

الخلقه بيان گرديد، در مورد نوزادي كه داخل  رحم مادر اعم از سالم يا ناقص
  .شود، تسري دارد دستگاه حمايتي نگهداري مي

  
  علقات همراه جنينپيوند مت

ي است كه براي پيوند هيچ آسيبي به پيكره يمنظور از متعلقات همراه جنين، اعضا
هاي جديد علم پزشكي شناسايي و جدا كردن  يكي از يافته. گردد جنين وارد نمي

هاي در داخل بدن پستانداران، به نام سلول بنيادي است كه  نوع جديدي از سلول
هاي تخصصي بدن  اال در زمينه تقسيم شدن، تمايز به سلولدليل داشتن پتانسيل ب هب

 اند ها در ترميم بافتي، بسيار مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و نيز توانايي آن
هاي بنيادين كه سبب تفاوت آنها  ي سلول سه ويژگي عمده .)14، ص1386بهاروند، (

عدم  ـ2دت طوالني قدرت تقسيم و نوسازي خود براي م ـ1: ها است از ساير سلول
  .12هاي تخصصي قدرت تبديل شدن به سلول ـ3تخصصي بودن براي بافت خاصي 
 13ها واجد توانايي خود نوسازي اين سلول. ها است سلول بنيادي مادر تمام سلول

هاي خوني، قلبي، عصبي و غضروفي  ها از جمله سلول به انواع سلول 14و تمايز
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هاي آنها  اي كه بخش عمده سلول ديده آسيب هاي توانند به درون بافت هستند و مي
زده شده و به ترميم  هاي آسيب از بين رفته است، پيوند زده شوند و جايگزين سلول

  .و رفع نقص در آن بافت بپردازند
: هاي هاي بنيادي را براساس خصوصيات و ويژگي به سه دسته سلول سلول

نيادي خون بند ناف قابل هاي ب هاي بنيادي جنيني و سلول بنيادي بالغ، سلول
ها براي  البته الزم به ذكر است كه اين سلول. )3، ص1373فارسي، دارامي، ( اند تقسيم

ها ظرفيت درماني قابل توجهي در  اولين بار در حيوانات آزمايش شد و اين سلول
اگر . 15شده بودند نشان دادند... حيواناتي كه دچار حمله قبلي و يا امراض چشمي و

دست آيد امكان پيشگيري از قطع عضو از طريق  هايج در مورد انسان نيز بهمين نت
هاي بنيادي خون بند ناف در  همچنين سلول. ها ميسر خواهد شد تزريق اين سلول

كه   هاي قرمز، توانند به توليد سلول بدن شخص گيرنده قابل تقسيم هستند و مي
سفيد، كه در سيستم ايمني هاي  كنند، يا سلول اكسيژن را به تمام بدن حمل مي
. كنند بپردازند ها كه به انعقاد خون كمك مي فعاالنه شركت دارند و پالكت

ها در  هاي ديگر و ترميم و نگهداري سلول همچنين قادر به ساخت انواع سلول
  .16باشند هنگام جراحت مي

 شوند و خون بند ناف آنها كه منبع همه روزه هزاران نوزاد در ايران متولد مي
هاي  هاي بنيادي و ثروت عظيم براي درمان بسياري از بيماري سرشار از سلول

نبود بانك خون بند ناف عمومي، به معناي . شود العالج است، دور ريخته مي صعب
هايي از  هاي بنيادي است كه در درمان بيماري از دست دادن بهترين منبع سلول

  .اربرد دارندك... هاي ارثي خوني و جمله سرطان خون، بيماري
هاي بنيادي جنيني و خون بند ناف  با عنايت به مراتب پيشين، استفاده از سلول

هاي زنده، با  العالج در ديگر انسان هاي صعب براي پيونددرماني، جهت رفع بيماري
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ي تعرض به جنين و عدم ايراد صدمه  ي و عدم مفسدهيتوجه به وجود مصلحت عقال
 .باشد ضروري ميو آسيب به جنين جايز، بلكه 

قانوني نسبت به برداشت جنين  ينكنه شايان ذكر ميزان تأثير رضايت اوليا
قانوني  يتوان مطرح كرد اينست كه، آيا اوليا الي كه در اين مورد ميؤس. است

توانند رضايت دهند تا عضوي از اعضاي اساسي يا غيراساسي جنين براي  جنين مي
  .در مقابل پول يا مالي برداشت شودپيوند در بدن ديگري، مجاناً و يا 

يكي از اقسام حقوق غيرمالي، حق انسان بر تماميت جسماني و سالمت وجود 
در توجيه مشروعيت اين حق . اوست كه مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته است

شود،  توان به داليلي كه بر تسلط انسان بر تماميت نفساني و حيات وي اقامه مي مي
هر انساني بر نفس خود واليت دارد . )233، ص2، ج1387محقق داماد، ( استناد جست

اين حكمي است عقالني و قاعده . دست اوست  هو اختيار جسم و جان هر كسي ب
همچون قاعده تسليط بر اموال مورد تأييد شارع قرار » الناس مسلطون علی انفسهم«

تي نيست و تنها كس را نسبت به جسم و جان ديگري سلطن گرفته است؛ لذا هيچ
طباطبائي ( خود اشخاص نسبت به تماميت جسماني و حيات خود سلطنت دارند

؛ در عين حال حق انسان بر جسم و اعضاي او مطلق نيست )17، ص1تا، ج  يزدي، بي
ها را در معرض تلف  تواند آنها را ضايع سازد و يا بدون جهات عقالئي آن و نمي

حتي حاكم شرع نسبت به جسم و جان افراد  واليت اولياي قانوني و. قرار دهد
به بيان . )37، ص2ق، ج.ه 1411مكارم شيرازي،( ها ثابت و مسلم نيست تحت واليت آن

كما . قانوني نسبت به جسد جنين محرز و مسلم است يديگر اصل واليت اوليا
اينكه در ماده واحده قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ 

ليكن در مورد . ، مورد توجه قرار گرفته است1379ي آنها مسلم است مصوب مغز
شمول واليت اوليا بر قطع عضوي از اعضاي بدن و تصرف در جسم و جان مولي 
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عليهم زنده، محل ايراد و اشكال است ضمن اينكه مقتضي واليت بر ديگري، 
از اين . ثالثرعايت غبطه و صالح مولي عليه است و نه مراعات مصلحت خود يا 

رسد در قطع عضوي از بدن ديگري، بدون رضا واذن او مصلحتي  رو، به نظر نمي
توانند به برداشت عضو از افراد  در نتيجه آنها نمي. براي مقطوع منه موجود باشد

جز در موردي . تحت واليت خود رضايت دهند و رضايت اعالمي فاقد اثر است
ئي در مورد اعضاء غيرحياتي و كه از باب ضرورت و وجودت مصلحت عقال

تجديدشونده و با رعايت غطبه جنين، بتوان به پيوند عضو از جنيني كه در داخل 
  .رحم است حكم كرد
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  نتيجه
ي گذشته است كه در جهت نجات جان  هاي چند دهه پيوند عضو از پديده

و، حرمت و اگرچه اصل اوليه در قطع عض. گيرد هاي بيمار انجام مي انسان
ممنوعيت است، زيرا قطع عضو به جهت ايجاد نقص در جسم مجني عليه امري 

ليكن چنانچه اين عمل، تحت . كند قبيح بوده و وجدان آدمي آن را تقبيح مي
شرايط ويژه و براي نجات جان انسان ديگري از خطر مرگ انجام گيرد، با توجه 

  .ل تقدير استبه مصالح واالي انساني و الهي، مجاز بلكه قاب
: نخست. باشد استفاده از اعضاي جنين در پيونددرماني به دو صورت ممكن مي

استفاده از پيكره جنين است، كه خود به دو دوره جنين سقط شده و جنين داخل 
اگر حفظ حيات انساني، متوقف بر استفاده از جسد . رحم زن قابل تقسيم است

هاي ديگر ممكن نباشد، مصلحت  راهجنين سقط شده باشد و امكان دستيابي به 
ي بي حرمتي به جسد جنين، اولويت داشته و چون برداشتن  حفظ حيات بر مفسده

  .گردد احترامي به مرده تلقي نمي يك عضو داراي هدف درماني بوده لذا بي
در مورد جنيني كه داخل رحم زن قرار دارد بايد قائل به تفكيك بين اعضاي 

اعضايي كه حيات جنين متوقف بر عملكرد آنهاست، . حياتي و غيرحياتي شد
چراكه در اين صورت مصلحت . توان در پيونددرماني مورد استفاده قرار گيرند نمي

شود لذا  عقالئي وجود ندارد، چه اين عمل موجب تلف و از بين رفتن جنين مي
 حياتي، برخي از اعضا وظيفه اساسي در بدندر مورد اعضاي غير. باشد ممنوع مي

در عين اينكه ادامه حيات متوقف بر ... نمايند مانند كليه، دست، پا و جنين ايفا مي
كه پيوند  ييجا از آن. ي اعضاي غيرتجديد شونده هستند آنها نيست اما از زمره

آورد و غبطه و  وجود مي اي را براي جنين بعد از تولد به اين اعضا مشكالت عديده
ور نبوده، لذا پيوند اعضاي غيرقابل تجديد از مصلحت جنين در اين مورد قابل تص
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 يجنين در مورد پيوند اعضا يجنين مبناي عقالئي و شرعي ندارد و رضايت اوليا
حياتي و غيرحياتي تجديدشونده، به لحاظ عدم وجود غبطه جنين و مصلحت 

در مورد اعضاي غيرحياتي اما تجديدشونده مانند بافت، . عقالئي فاقد اثر است
توان گفت، بين مرحله قبل يا بعد از ولوج روح  مي... دروني، پوست وترشحات 

اگر به سالمتي جنين آسيبي نرسد، از جهت ضرورت حفظ جان . تفاوتي نيست
توان از اين اعضا با كسب رضايت ولي جنين  ديگري و مصالح عاليه انسان مي

ادي جنيني و خون هاي بني استفاده از سلول. متعلقات همراه جنين: دوم. اقدام نمود
ي  ي و عدم مفسدهيبند ناف براي پيوند درماني، با توجه به وجود مصلحت عقال

  .استتعرض به جنين جايز، بلكه ضروري 
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  ها نوشت پي

1. Tissue 
2. Donner 
3. Recipient 
4. Autograft 
5. Homograft 
6. Embryo 
7. Organ from in  anecephalic infant 

قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب : 1370قانون مجازات اسالمي مصوب  269ماده . 8
  ...قصاص است 

هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با : شوند ر جرم محسوب نمياعمال زي: همان قانون 59ماده. 9
  ....رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين 

در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم الزم «: قانون مجازات اسالمي 56، ماده 2بند . 10
  .»باشد

11. Palmer , A. Idris the Islamic ruling on organ donation & transplantation’’ 
It is prohibited to remove and transplant a life depending organ like the 
hart , from a living person to another person.‘’ 

12. www.Pezesk.us 
13. Self Renewing 
14. Differentiating 
15. www.avalinkhabare.com 
16. www.iranteclaw.com 
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