
 اعضا وندیپ پژوهش دهیچک

شناسی فقهی این با هدف موضوع باشد کههای پیوند عضو و بافت میحیحاضر گزارشی توصیفی ـ تحلیلی از جرا پژوهش

های مختلف مسأله را )از جهت نوع عضو پیوندی، منبع تأمین عضو و اهداف انجام عمل مسأله درصدد برآمده است صورت

 بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، پیوند( شناسایی نموده و عناوین فقهی مرتبط با هر کدام را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. 

 توان تبیین نمود. آلوگرافت و زینوگرافت می، با بررسی سه نوع پیوند اتوگرافت های مختلف پیوند عضو راورتحکم ص

در مورد پیوندهای اتوگرافت، به غیر از چالش های مطرح در مورد عضو قطع شده بر اثر قصاص یا جنایت، دلیل فقهی بر 

هرچند هنوز به صورت بالینی گسترش نیافته اند اما بدین جهت که عضو در مورد پیوندهای زینوگرافت نیز منع وجود ندارد. 

شود، منعی از جهت مردار بودن شود و بعد از التیام و التحام، جزئی از بدن او محسوب میپیوندی به بدن فرد گیرنده ملحق می

 و نجاست آن وجود ندارد.

چنین  این موردد پیوندهای آلوگرافت صورت گرفته است. در های فقهی در مسأله پیوند اعضا و بافت در موربیشترین چالش

اما  ؛از انسان زنده منطبق نیستعضو غیرحیاتی در مورد پیوند « میته بودن عضو پیوندی»و « تبتیک»نتیجه حاصل شد که عناوین 

( نوعی اضرار به نفس قابل تطبیق است و برداشت عضو )اعم از اصلی و غیراصلی« اضرار به غیر»یا « اضرار به نفس»عنوان 

شود درجات مختلفی دارد ضرر و نقصی که در برداشت عضو و بافت غیرحیاتی متوجه فرد دهنده می هرچندشود. محسوب می

 .و بسته به اهمیت آن عضو و بافت متفاوت است

بلکه اهدای عضو عملی کند؛ صدق نمی« هتک احترام میت»عنوان  ،اه عرفگدر مورد برداشت عضو از اجساد نیز نه تنها از ن

سازد. این امر به ویژه زمانی که با وصیت میت همراه باشد شود که فرد دهنده را دارای ارزش اجتماعی میدوستانه تلقی مینوع

 . روشن و آشکار است

ضای ظاهری های پیوند عنوان مثله صادق نیست اما در مورد برخی اعنیز باید گفت در برخی از جراحی« مثله»در مورد عنوان 

مانند دست و پا، گوش و بینی و ... بعید نیست که عنوان مثله صادق باشد. همچنین در مواردی که برداشت حداکثری از جسد 

هایی که قابلیت پیوند دارند خارج گردد، صدق عنوان مثله آشکارتر خواهد بود. این امر در اعضا و بافتصورت گیرد و تمامی

 رسد.وند سر که هم اکنون مورد مطالعه محققان پیوند قرار دارد بسیار بدیهی به نظر میمورد پیوندهایی مانند پی

در مورد برداشت عضو از مبتالیان به مرگ مغزی نیز مطالعات موضوع شناسانه نشان داد که تأمین عضو از افراد مبتال به مرگ 

 مغزی همان حکم تأمین عضو از جسد را خواهد داشت. 
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