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 چکيده
عات مهم شرعی است که در زمان پیغمبر خدا)ص( و حتی مسأله پیوند اعضا، یکی از موضو

د های علمی پزشکی و پیونفقهای سلف به شکل امروز مطرح نبود، اما با توجه به پیشرفت

عمیقی که بین فقه اسالمی و امر سالمت انسان به وجود آمده است، حکم فقهیِ پیوند اعضا 

ی معاصر با توجه به آیات و روایات و های بزرگ جوامع اسالمی قرار گرفته و فقهااز دغدغه

اند. برخی معتقد به عدم جواز های متفاوتی ارائه دادهبررسی قواعد و متون فقهی برداشت

های اجتهادی خود با نوعی محدودیت و رعایت پیوند اعضا بوده و بعضی دیگر، طبق برداشت

مذهب اختصاص ندارد. با  دانند. البته جواز و عدم جواز آن به یکشرایطی، آن را جایز می

یگران های دتوجه به گستردگی بحث، در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از تجربه

آوری شود. های کلی فقهای مذاهب مختلف جمعهای پراکنده، دیدگاهو گردآوری نظریه

 حقیقکه، این مقاله مکمل تتوان ادعا کرد که همه مطلب، همین است و یا اینالبته نمی

 دیگران است.

 .قصاص ، مثله ،انواع پیوند ،پیوند اعضا :واژگان کليدي
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 مقدمه         

باحث بسیار حساس فقهی است که به دقت و احتیاط بیشتری های جدید و به صورت مرسوم امروزی، از مموضوع پیوند اعضا با روش

 نیاز دارد و قضاوت و فتوای قطعی نسبت به جواز و عدم جواز آن بسیار دشوار است، زیرا هیچ گونه نصی در قرآن، سنت و اقوال ائمه فقه در

های علمی از قبیل شکافتن جای مانده است، همان بحث این خصوص وجود ندارد. البته آنچه در این زمینه، از ائمه بزرگ فقه در قرون اولیه به

شکم میت به منظور بیرون آوردن جنین یا مال ارزشمند یا کشف جنایت و تبرئه متهم و یا برگرداندن گوش بریده شده در قصاص، قطعه 

عاصر نیز این موارد را مورد بررسی قطعه کردن پیکر میتی که در چاه واقع شده و بیرون آوردنش به روش دیگر ممکن نیست، است. فقهای م

اند، به این موضوعات های معتبر فقه و قواعد فقهی داشتههای اجتهادی که از آیات، روایات و کتابو تحلیل قرار داده و بر حسب برداشت

دیشی فقهی که در برخی از انها و سمینارهای هماند. اما در این زمینه همچنان اختالف وجود دارد و با وجود تشکیل کنفرانسپرداخته

اند، هر چند که بیشتر آنان با رعایت شرایطی که است، تا به حال فقها به اجماع کلی دست نیافتهکشورهای اسالمی در این زمینه برگزار شده 

 داند.یی انواع پیوند را هیچ فقیهی جایز نمدانند، اما همهشود، برخی انواع پیوند را جایز میدر این پژوهش بیان می
 

 انواع پيوند اعضا -1

 پيوند اعضاي حيوان به انسان -1-1
العین. در صورتی که این پیوند از حیوان غیرنجس العین است یا ازدر پیوند اعضای حیوان به انسان، عضو یا از حیوان نجس

تا میت  طی که ذبح به صورت شرعی انجام گیردشود، این پیوند پاک و حالل است؛ به شرایجاد نمی العین باشد، ظاهراً هیچ مشکلیغیرنجس

 .نباشد

تحقیقات دانشمندان ثابت شده که قلب  العین باشد، مثل سگ یا خوک؛ بالکن مشکل آنجاست که عضو پیوندی از حیوان نجس

ریچه قلب انسان دارد انسان است. زیرا دریچه قلب خوک نزدیکترین مشابهت را نسبت به د خوک از نظر مشابهت بهترین جایگزین برای قلب

  .1شوددر معالجات از آن استفاده می و

ای بدن بیمار پیوند گردد، تنها اشکال شرعی العینی مثل خوک برداشته شود و بهبنابراین، اگر عضو پیوندی از اعضای حیوان نجس

 است. در پاسخ باید گفته شود عضو پیوندبرداشته شده، نجس و حمل آن موجب بطالن نماز  که ممکن است به نظر آید این است که عضو

آید و طهارت پیدا در می و به عضویت بدن انسان کند و از عضویت بدن حیوان خارجالعین، بعد از پیوند، حیات پیدا میشده از حیوان نجس

 .2 کندمی

صول ضرر، حرج و مشقت برای موجب ح اگر فرض را بر این بگیریم که نجاست عضو پیوندی هم باقی باشد، چون زائل ساختن آن

شود. شاید هم بتوان گفت که قاعده نفی حرج شرط طهارت آن عضو برای نماز ساقط می گیرنده عضو خواهد بود؛ با استناد به قاعده الضرر و

 آن را مبطل« جواهر»در نماز، مانند محمول نجس است که برخی از فقها همانند صاحب  العینداشتن عضو پیوندی از حیوان نجس همراه

 دانند . نماز نمی

 

 پيوند اعضاي انسان به انسان-2-1

و یا از انسان مرده؛ در صورت اول، عضو پیوندی  شوداین نوع پیوند نیز اقسامی دارد. عضو پیوندی یا از بدن انسان زنده برداشته می

 شود . به خود دارای تقسیماتی میبه انسان زنده دیگر؛ که هر کدام به نو گردد یایا به خود دهنده عضو پیوند می

عضو و پیوند، یا نیاز به ضرورت و  الف ـ در صورتی که عضوی از بدن شخص برداشته تا به خود او پیوند زده شود، این برداشت

با انجام حد یا قصاص بوده و بر اثر اجرای مجازات قطع شده باشد و محکوم علیه  ترمیم آن است، یا عضو پیوندی عضوی است که مستوجب

 پیوند قصد دارد عضو مقطوع را به جای خود پیوند نماید .  عملیات

 .پیوند شود شود تا به انسان زنده دیگریای برداشته میب ـ گاه عضوی مثل کبد از انسان زنده

 ج ـ ممکن اسـت عضو پیونـدی از انسان مرده برداشـته شود. چه دهنده عـضو

 یا مبتال به مرگ مغزی شده باشد .به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد 
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 پيوند عضو از انسان زنده به خودش-3-1

 این پیوند به دو گونه قابل تصور است : 

بخشی از استخوان تهی گاه برای  الف ـ برداشت عضو از اجزای بدن برای پیوند به خود شخص در وقت ضرورت، مثل برداشتن

شرعی و اخالقی  پیوندی از نظر پوست برای ترمیم سوختگی های پوستی؛. چنین ن بخشی ازترمیم استخوانهای خرد شده ساق پا؛ یا برداشت

گونه اشکال کنند که عضو جدا شده از شخص زنده، میت، مردار و نجس  داند. اگر اینبا مشکلی مواجه نیست و عرف عقالً نیز آن را جایز می

گردد پس جزء دارای حیات می به مانند صورت قبل چون بعد از پیوند، این عضوشود؛ در این مورد نیز به آن باطل می است و نماز خواندن

  .باشدمی اصلی بدن انسان محسوب و دارای حیات است در نتیجه پاک

جهت طهارت و حمل عضو به مانند مسأله  ب ـ عضو به دلیل حد یا قصاص قطع شده باشد و پیوند شود. این مسأله از نظر شرعی از

 قبل است. 
 

 پيوند از یک فرد زنده به فرد زنده دیگر-4-1

حرمت اضرار به نفس، در صورتی که  برداشت از اعضای رئیسه و اصلی شخص )به خصوص مسلمان(، به دلیل وجوب حفظ نفس و

ه چشم خواهد قلب، کبد یا قرنیحرمت اضرار به غیر، در مورد پزشکی که می شخص دهنده عضو، خود به برداشت عضو راضی باشد و ادله

و انفقوا فی سبیل اهلل و التلقوا »استناد به آیه  .باشندبردارد و به انسان بیماری پیوند زند، مانع از جواز برداشت عضو جهت پیوند می انسانی را

ستداللهای ذیل مطرح ، ا«التهلکه و التلقوا بإیدیکم إلی». بر اساس جمله دوم این آیه 7« اهلل یحب المحسنین بایدیکم إلی التهلکه و احسنوا ان

 :است

است. معنای آن « التلقوا»است و مفعول فعل نهی  کنایه از قدرت و توان« ایدیکم»در این آیه زائد و معنای تأکیدی دارد. لذا « با» 

و افعال مضر به اعمال  در نتیجه با توجه به اطالق آیه، داللت آن بر نهی نسبت«. هالکت نیفکنید های خویش را به سویقدرت»چنین است 

اشکال نخواهد بود. مگر آنکه ضرر جزیی و کوچک باشد و عرف آن را آورد بی بر نفس، آنجا که چنین رفتاری زمینه نابودی توان را فراهم

 :گیردتوان تلقی نکند. در ذیل برخی از احادیث مورد بررسی قرار می نابودکننده

آمده است که در کلیه « الضرر و الضرار» طریق شیعه و اهل سنت عبارت ؛ در روایات متعدد از«الضرر و الضرار»الف ـ حدیث 

 .ابواب کاربرد عملی بسیاری دارد

اگر مستلزم ضرر باشد اعم از  مفاد حدیث الضرر، نفی حکم ضرری است؛ یعنی هر حکمی که از سوی شارع مقدس تشریع شود

قاعده الضرر، از صفحه تشریع بر داشته می شود. بنابراین قول، حدیث الضرر، موجب  ضرر بر نفس مکلف یا غیر و یا ضرر مالی، حکم مزبور به

 شیخ اعظم انصاری است . جانب محمول بر ادله عناوین اولیه حکومت واقعی به نحوه تضییق دارد که این قول مختار در

اقتضا « سلطون علی انفسهم و اموالهمالناس م» در مسأله برداشت عضو از انسان زنده به منظور پیوند به انسان دیگر، حکم اولی

 ای معنونتصرف کند و اجازه برداشت از عضو رئیسه را بدهد، لیکن چون چنین تصرف و سلطه دارد که شخص بتواند در اعضای رئیسه خود

داللت قاعده الضرر و از باب شود. همچنین به رفع می باشد، لذا با توجه به قاعده الضرر، سلطه و سلطنت وی بر نفس و اعضابه عنوان ضرر می

دیگری پیونـد  جراح نیز مجاز نیست اعضای رئیسه شخص زنده، مانند قرنیه چشم و قلب را بردارد و به حرمت نهادن بر افراد، بر غیرپزشک

شود، از منظر فقه مرگ یا نقص عضو، دهنده عضو منجر  زند. اما در برداشت اعضای غیررئیسه، برداشت عضو از انسان زنده در صورتی که به

ضرر، دهنده عضو  باشد. در صورتی که برداشت عضو یا بافت، نه موجب مرگ و نه موجبالمللی جایز نمیبین اسالم، اخالق پزشکی و عرف

 .شود، فقها اختالف نظر دارند

و داخلی است(. ادله چند این نقص عض شود )هراز نظر برخی فقها، برداشت یک کلیه، موجب ضرر و نقص عضو در دهنده عضو می

  .دارد کند و در دوران بین حرمت و جواز؛ ادله حرمت بر ادله جواز، رجحانتعارض پیدا می حرمت اضرار به نفس در اینجا با ادله جواز پیوند

و کلیه او که سالم است به بیمار کلیوی که د تواند یک کلیه خود راآیۀ اهلل العظمی اراکی در پاسخ به این سؤال که آیا شخص می

است،  در فرض سؤال که قطع یک کلیه موجب ضرر و نقص عضو ولو داخلی»فرمایند دارد بدهد؟ می از کار افتاده و در معرض خطر مرگ قرار

  :کنند کهبه شرطی تجویز می . برخی فقها برداشت عضو، از شخص مسلمان را 4«محل اشکال است

 .عضو نداشته باشد اوالًـ این امر خطر و ضرری برای حیات دهنده

 .ثانیاًـ نجات جان بیمار مسلمان بر آن متوقف باشد
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اضرار به نفس کافی نیست . در صورتی که  ثالثاًـ گیرنده عضو مؤمن باشد و صرف اسالم گیرنده عضو، برای رفع تنجز ادله حرمت

مصلحت اهم است، لذا ادله  بیمار کافر، فاقد ضرورت و اقدام به اعطای عضو از سوی شخص مسلمان به منظور پیوند به گیرنده عضو کافر باشد،

ماند و اقدام به برداشت عضو جایز نخواهد بود. مگر آنکه عضو یا بافت مورد می حرمت اضرار به نفس و حرمت اضرار به غیر، بالمعارض باقی

شود که ران باشد که جای آن روییده می گوشت که قرار است از شخص مسلمان برداشت و به بدن کافر پیوند شود مقداری از پوست یا پیوند

رسد. همچنین گیرد مانعی به نظر نمیآن، از روی حس نوع دوستی و انسانیت انجام می در این صورت به خاطر رضایت مسلمان در برداشت

 برداشت عضو از انسان زنده بهباشند، در برداشت و پیوند عضو اشکالی نیست. اگر  صورتی که دهنده و گیرنده عضو، هر دو غیرمسلمان در

بیمار گیرنده، ضرورت نداشته و صرفاً به منظور  منظور تعویض عضو فاسد باشد زمانی که برداشت عضو و پیوند آن به بیمار برای نجات جان

حادثه انگشتانش  ر اثربین بردن زشتی باشد، مانند قطع انگشتان سالم به منظور پیوند به شخصی که ب تعویض عضو فاسد یا کسب زیبایی و از

اضرار به نفس معارضه نماید؛ لذا این نوع پیوند جایز نیست. از این  را از دست داده در این صورت مصلحت اهمی وجود ندارد تا با ادله حرمت

ت و خواری شود مانند اهدای عضو، موجب ذل دهد تا خود را خوار نمایید. بنابراین، اگرشود که خداوند به مؤمن اجازه نمیمی روایت مستفاد

حال تفاوتی  تر باشد. به هرهدف شرعی واجبی وجود داشته باشد که رعایت آن به مراتب از ذلت مهم لنگی، تا پایان عمر جایز نخواهد بود؛ مگر

  .واری انسان نگرددقرار گیرد، اهدا منجر به مرگ و ذلت و خ میان اعضای اصلی و غیراصلی نیست و در اهدای عضو تنها دو چیز باید مد نظر

 

 پيوند از انسان مرده به انسان زنده-5-1

شود و امواجی دال بر زنده بودن منتشر می تا زمانی که انسان زنده است )بر اساس آنچه از پزشکان نقل شده( از مغز و قلب وی

نباتی  کت در آورد تا با ابزار خارجی زندگیتوان برای مدتی قلب و دستگاه تنفس را به حرمی قطع این امواج نشانه مرگ قطعی است. لیکن

  .خواهد شد ها بر داشته شود قلب و دستگاه تنفسی متوقفادامه یابد. به طوری که اگر دستگاه

 وی را جهت پیوند اعضا به )انجمن اعضای پیوند( نیازمندان اهدا نماید، باید به وصیت حال اگر میت وصیت کرده باشد که عضوی از

 وی عمل کرد. 

تواند عضوی باشد که حیات آدمی به آن وابسته است مانند: قلب و بافتهای مغزی؛ که عمل به این وصیتها واجب متعلق وصیت می

است. دلیل جایز بودن چنین وصیتی آن است که آنچه، مانع از جواز برداشتن اعضای اصلی است )ممنوعیت خودکشی است( پس از مرگ 

کردن به آن جایز خواهد بود. اگر وصیت کرد باید به آن عمل شود. در صورتی که میت وصیت نکرده باشد،  شود، لذا وصیتانسان منتفی می

کند که در گوید: میت مؤمن مانند زنده او احترام دارد اقتضا میای که میاولیای او حق ندارند عضوی از بدن وی را بر دارند. زیرا عموم ادله

  .حیات و ممات او احدی حق تعرض به اعضای او را نداشته باشد. پس در این جهت اولیای میت با دیگران یکسانند

 

 تساوي در ادیان -2
 برداشت عضو کافر به مسلمان -1-2

 فقهای شیعه: برداشت عضو از بدن کافر به منظور پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است

 اذن و یا وصیت آنها هم ندارد. و این کار نیاز به

دانند و بعضی دیگر قائل به جوازند، منتها در قیود سنت برداشت عضو از بدن کافر را مطلقاً جایز نمیسنت: بعضی از اهلفقهای اهل

 .6و شرایط با هم اختالف دارند

 

 ـ ادله قائالن به منع

 «.الضرر الیزال بمثله»و « الضرر الیزال بالضرر»ـ قاعده  1

 ـ روایات دال بر حرمت معالجه با حرام. 2

 دال بر حرمت وصل شعر. روایاتـ  7

 ـ حرمت مثله کردن میت . 4

 

 

                                                           
  119. بوطی ، محمدرضا ، قضایا فقهیه معاصره ، ص   6
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 ـ ادله قائالن به جواز

 5ـ قیاس با فتوای فقهای عامه به جواز اکل گوشت کافر برای حفظ جان مسلمان. 1

 «.الزام»ـ قاعده  2

 ـ حرمت نداشتن کافر. 7

 3ـ قاعده اضطرار. 4

 

 ـ پيوند عضو مسلمان به مسلمان 2ـ  2

 الف ـ برداشت عضو از مسلمان زنده

بدون شک و به اتفاق علمای اسالم، بریدن عضوی از بدن مسلمان که موت وی را به دنبال داشته باشد مشروع نیست، حتی اگر 

 ضطرار و اکراه نیست.کشی مطلقاً حرام است و فرقی بین حالت اختیار، ادهنده عضو اذن هم داده باشد، چون نفس

اما قطع نمودن عضوی از بدن مسلمان که استمرار حیات بر آن توقف ندارد، مانند چشم، کلیه واحده، دست، پا و...، جهت پیوند 

 زدن به بدن مسلمان دیگر مشروع است یا خیر؟

 

 ـ اقوال فقها

ل سلمان مطلقاً جایز است، اما بعضی دیگر قائل به تفصیاند که برداشت عضو از بدن مفقهای شیعه: بعضی فقهای شیعه بر این عقیده

اند؛ یعنی برداشت عضو غیررئیسه جایز است، اما برداشت عضو رئیسه هرچند که استمرار حیات بر آن توقف بین اعضای رئیسه و غیررئیسه

 ندارد، جایز نیست.

ایز نیست. اما در مقابل این دیدگاه، بسیاری از علمای ای معتقدند که برداشت عضو از بدن مسلمان مطلقاً جسنت: عدهفقهای اهل

 دانند.سنت برداشت عضو از بدن مسلمان را جایز میاهل

 

 ـ ادله قول به عدم جواز

 «.الضرر والضرار»ـ قاعده  1

 ـ قیاس به عدم جواز اکل گوشت مسلمان برای مضطر. 2

 ـ عدم مالکیت انسان بر اعضای خودش. 7

 

 ـ ادله قول به جواز

 ـ ممدوح بودن ایثار. 1

 ـ حق اختصاص انسان به اعضایش. 2

 «.الناس مسلطون علی اموالهم وانفسهم»ـ قاعده  7

 

 ب ـ برداشت عضو از میت مسلمان

 اقوال فقها

فقهای شیعه: بسیاری از فقهای شیعه قائل به جواز برداشت عضو از میت مسلمان هستند، به شرطی که حیات زنده بر آن توقف 

اند حتی برداشت آن دسته از اعضا که حیات ای قائلکننده عاصی است و باید دیه آن را بپردازد. اما عدهباشد و در غیر این صورت قطع داشته

 1زنده بر آن توقف ندارد نیز جایز است، به شرطی که مسلمان در زمان حیاتش وصیت کرده باشد.

اند که در که برداشت عضو از میت مطلقاً جایز نیست، اما عده دیگری قائلسنت معتقدند ای از علمای اهلسنت: عدهفقهای اهل

 صورت اضطرار جایز است و نیز هنگامی که خود میت وصیت کرده باشد و یا ورثه میت اجازه داده باشند.

                                                           
  249، ص  5ید ، ج . هیثمی ، نورالدین ، مجمع الزوا 5 
  1411، جمادی االول  11، ش  15. قرضاوی ، یوسف ، رای فی موضع زرع االعضاء ، مجله الفکر االسالمی ، ص  3 

  35، ص  2. حسینی خامنه ای ، سید علی ، اجوبه االستفتائات ، ج  1 
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 ـ ادله قول به عدم جواز

 ـ روایات دال بر احترام میت. 1

 ـ روایات دال بر حرمت تمثیل میت. 2

 ر تعطیلی احکام میت.ـ محذو 7

 

 ـ ادله قول به جواز

 ـ قاعده تزاحم. 1

 ـ روایات دال بر شکافتن شکم مادر و تقطیع جنین. 2

 ـ روایات دال بر برداشتن دندان میت. 7

 ـ روایات دال بر سلطنت و تفویض امور. 4

 

 ـ پيوند عضو مسلمان به کافر3-2
 اقوال فقها _

د که پیوند عضو مسلمان به کافر جایز است و در این مسئله از حیث کافر بودن گیرنده گروهی فقهای شیعه معاصر شیعه معتقدن

 فرماید:قمی میاهلل محمد مؤمنآید. مثالً آیتعضو محذوری پیش نمی

 تپیوند عضو میت مسلمان به بدن کافر اشکالی ندارد، در صورتی که شرایط مذکور مراعات شده باشد، یعنی اگر اعطای عضو با رضای

 مسلمان انجام گرفته باشد، به طوری که گیرنده عضو اگر مسلمان بود برای او جایز بود.

انند، به داند، پیوند عضو مسلمان به بدن کافر را نیز جایز میسنت پیوند عضو مسلمان به بدن مسلمان را جایز دانستهفقهای اهل

 شرطی که کافر حربی نباشد.

 

 ـ ادله منع پیوند

 9« لن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال » سبیل : ـ آیه نفی  1

 ـ روایات دال بر علو و برتری داشتن اسالم. 2

 11ـ عرضی بودن حرمت کافر ذمی. 7

 

 ـ ادله جواز پیوند

 ـ احترام کردن کافر ذمی و معاهد. 1

 ـ اعضای انسان مانند مال اوست. 2

 ن و تفویض امور به ایشان .ـ ادله دال بر والیت داشتن مؤمنان بر نفوسشا 7

 
                                                                                                                                                                                  

                                                

 

 

 

 

 

 

                

                                                           
  141. سوره نساء ، آیه  9 

  126، ص  12. شهید ثانی ، مسالک االفهام ، ج  11 
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 گيري و پيشنهاداتنتيجه -3

با عنایت به این که امروزه با تحواّلت همه جانبه و سریع نظام زندگى روبه رو هستیم و بسیارى از موضوعات فقهى نیز به طور 

ررسى فرو گذارده و ب مستقیم از همین نظام زندگى پرتکاپو گرفته شده است ضرورى است که فقها در اندیشه فقهى خود عادت دیرینه خود را

تحوّل موضوعات را در نظر و در عمل مورد توجه قرار دهند. موضوعات در واقع مهبط احکام هستند و عدم توجه به تحوّل کارکردى موضوعات 

موجب عوض شدن حکم شرعى آن مى شود و آن چه در ساختمان اندیشه فقهى نسبت به رویدادهاى زندگى جهت گیرى دارد و مى تواند 

م آهنگ یا ناهم آهنگ با آن ها باشد همین محصول نهایى یعنى حکم است. در موارد بسیارى ناسازگارى میان احکام فقهى و شرایط زندگى ه

از دگرگونى و تغییر شکل دادن موضوعى که حکم درباره آن صادر شده ناشى شده است و تحول ایجاد شده در موضوع در صدور حکم مورد 

 .ستتوجه قرار نگرفته ا

براى ایجاد سازگارى بین واقعیت هاى موجود و احکام فقهى فقیه باید در مقام استنباط حکم امکان تغییر و تحوّل موضوعات را هم 

نه ادر نظر داشته باشد و اگر موضوعى موقعیت تازه اى در نظام زندگى پیدا کرد حکم آن نیز باید با این موقعیت تازه تحوّل پیدا کند. متأسف

ه فقهى موجود هر چند توجه به تحول موضوعات در استنباط احکام از جنبه نظرى امرى پذیرفته شده است امّا در عمل کم تر بدان در سیر

توجه مى شود و موضوعات محرز و مفروغ عنه انگاشته مى شوند. باید توجه داشت روى سخن ما در باب تحوّل موضوعات درباره موضوعى 

و حکم آن نیز در شریعت معلوم بوده است امّا اینک در ساختار جدید زندگى اجتماعى تحوّل بنیادى پیدا کرده  است که از پیش وجود داشته

 .است هر چند که هنوز همان نام و عنوان پیشین را دارد
 

 :تحول بنيادى در موضوعات احکام به دو صورت متصور است
ییر مى کند و به چیزى غیر از آن چه که پیش تر بوده تبدیل ـ تحول ماهوى: گاهى موضوع یک حکم شرعى در ماهیت خود تغ 1

مى شود. این نوع تحوّل ماهوى در موضوعات طبیعى که به سبب هاى طبیعى روى مى دهد در فقه تحت عنوان )استحاله( یا )انقالب( شناخته 

 .شده است و با تغییر ماهوى موضوع حکم آن نیز تغییر مى کند مثل تبدیل شراب به سرکه

ـ تحوّل کارکردى: گاهى اوقات در ماهیت موضوعات عرفى و طبیعى تغییرى ایجاد نمى شود بلکه کارکرد اجتماعى آن ها تحوّل  2

پیدا مى کند. مقصود از کارکرد اجتماعى یک شىء موارد استفاده اى است که آن شىء در نظام زندگى اجتماعى انسان دارد. تحوّل در کارکرد 

ورت است که آن موضوع به طور کلى کارکرد گذشته خود را از دست مى دهد و داراى کارکرد اجتماعى جدیدى مى یک موضوع یا بدین ص

 .شود و یا این که ضمن حفظ کارکرد گذشته خود و در کنار آن کارکرد جدیدى را به دست مى آورد

نفعت محلله عقالیى و نجس بودن خون را علت به عنوان مثال خرید و فروش خون در فقه ما حرام شده است و اکثر فقها نداشتن م

تحریم خرید و فروش آن دانسته اند زیرا از روایات بسیارى بر مى آید که خرید و فروش اعیان نجسه حرام است و خون نیز از جمله اعیان 

اده با نجاست یا طهارت خون است نجسه است. مطالعه در نحوه استفاده اى که از خون در صدر اسالم مى شده است بیان گر ارتباط نوع استف

چون در آن زمان خون را براى درمان برخى از بیمارى ها و یا به عنوان نوعى غذا )عَلْهَز( مى خوردند و چنین استفاده اى از خون در طب 

فسده این نوع استفاده عامیانه آن روز مفید شمرده مى شد امّا شارع مقدّس که به مضرّات و آلودگى هایى که در خون وجود داشت و به م

 .واقف بود خرید و فروش و خوردن آن را منع کرد

امّا در جامعه امروز خون تحوّل کارکردى یافته و در حال حاضر به منظور تزریق به بدن بیماران و نجات جان آنان ممکن است خون 

با نوع استفاده اى که در گذشته از خون مى شده نیست  خرید و فروش یا هدیه شود. این استفاده عقالیى و با اهمیتى است که قابل مقایسه

ى گو در نگه دارى و نقل و انتقال آن نیز از وسایل استریلیزه و شیوه هاى سالم و پیشرفته اى استفاده مى شود که خطر آلوده کردن محیط زند

 .دست اندرکاران از بین مى رود

عتى مى توانند کارکرد اجتماعى موضوعات طبیعى را متحول سازند و در بنابراین تحوالت نظام زندگى و پیشرفت هاى علمى و صن

نتیجه این تحوالت ممکن است نقش و کارکردى که یک عنصر طبیعى در نظام زندگى بشر دارد دگرگون شود و چون حکم سابق این عنصر 

ثر جدید حکم فقهى سابق نیز متحوّل شده و حکم طبیعى در ارتباط با کارکرد سابق آن بوده است با به دست آوردن کارکردهاى مثبت و مؤ

 فقهى مناسب با کارکرد مفید بعدى را پیدا خواهد کرد.

لذا نگارنده به عنوان یک مسلمان در قبال ابهاماتى که موجب رد الیحه اجازه پیوند اعضا گردید احساس مسئولیت نموده و بر آن 

و با تالش جدّى چهره اى روشن از موضوعى نو و تازه عرضه نماید و به بررسى آن از  شد تا با استعانت از خداوند و ارواح مقدس معصومین

 .دیدگاه فقه اهل بیت و اهل سنت بپردازد
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البته نگارنده این سطور بر آن نیست که در این باب استقصایى هرچند ناقص در ادلّه انجام داده باشد بلکه تنها قصد آغازگرى طرح 

وع را داشته و امید دارد که این فتح باب در مسئله مرگ مغزى و پیوند اعضا پژوهش گران ژرف کاو را بدین زمینه و فراپیش نهادن اصل موض

کشانده و از محصول فکرى ایشان درخت فقه اسالمى هر چه بارورتر گردد و فقهاى عظام را به سمتى سوق دهد که با در نظر گرفتن مشکالت 

 .جدید متقن و متناسب با زمان ارائه نمایندجامعه آن گونه که هست پاسخ هایى 

مهمترین پیشنهادی که در این رابطه به نظر می رسد این است که با توجه به پیشرفت های بسیار علم پزشکی و اینکه مرگ مغزی 

ریفاتی ن جری هیچ تشمرگی مستقر شناخته شده و غیر قابل برگشت است بتوان اعضای زنده شخص مرگ مغزی شده را به بیماران نیازمند بدو

 پیوند نمود و این نیازمند قانونگزاری است .
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 مراجعمنابع و   
 

 ( بررسى نظریات حیات و تکامل ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر فجر 1763احمدزاده هروى ، محمود )  [1]

 قم( رساله توضیح المسائل ، قم ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه  1732اراکى ، محمدعلى )  [2]

( تاریخ طب اسالمى ، ترجمه مسعود رجب نیا ، چاپ چهارم ، تهران ، شرکت انتشارات علمى و  1754براون ، ادوارد )  [7]

 فرهنگى 

 ( تاریخ پزشکى نوین ، ترجمه تقى رضوى ، تهران ، چاپ دیبا 1731برژه ، بولوون )  [4]

 قم ، دفتر نشر برگزیده ( رساله توضیح المسائل ، چاپ دوم ، 1734تبریزى ، میرزا جواد آقا )  [6]

( روانشناسى از دیدگاه غزّالى و دانشمندان اسالمى ، چاپ هشتم ،  تهران ، دفتر  1737حجتى ، سید محمد باقر )  [5]

 نشر فرهنگ اسالمى

 ( دروس معرفت نفس ، تهران ، مرکز انتشارات علمى و فرهنگى 1751حسن زاده ، حسن )  [3]

 ح المسائل ، تهران ، انتشارات فراهانىق ( رساله توضی 1715حکیم ، سیدمحسن )  [1]

 ( پزشکى در آیینه اجتهاد چاپ اوّل: قم انتشارات انصاریان 1736حسینى خامنه اى ، سیّدعلى )  [9]

 .1756( رساله توضیح المسائل ، تهران ، انتشارات فرهنگ انقالب اسالمى  1756خمینى ، روح اللّه )  [11]

 مرگ ، ترجمه زین الدین کیایى نژاد ، تهرطوسى ، خواجه نصیرالدین ، بقاء روح پس از  [11]
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