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Background and Aim: There has been tremendous progress in the 

field of medical sciences in recent years. One of these developments 

is the issue of Xenotransplantation. The aim of the present study is 

that in cases of transplantation of an animal organ to a human being, 

if the organ is damaged after transplantation, is it possible to demand 

blood money? 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Results: The findings of the present study show that in the field of 

Fiqh, there are two approaches: title-oriented and intentional (or 

result-oriented) approach. Examining the Islamic Penal Code, we 

will find that the legislature has accepted the approach of later jurists, 

that is, the intentional approach. 

Conclusion: The intentional approach in Fiqh, by appealing to basic 

principles such as the principle of correctness as well as the variable 

of efficiency, and also taking into account the necessities in the 

society, issues a license to receive diyat in cases of damage to animal 

organs transplanted to humans. In the light of this, the Islamic Penal 

Code is not designed to prohibit such a sentence; Rather, it has 

implicitly endorsed this ruling. 
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 دیه عضو پیوندي حیوان به انسان در پرتو مبانی فقه اقتصادي
 

 *1عبدالرضا فرهادیان

 ی، کاشان، ایران.دانشگاه آزاد اسالم ،واحد کاشان ،گروه حقوق یعلم اتیه عضو. 1
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 حاصل شگرفی هایپیشرفت اخیر، هایسال در پزشکی علوم حوزه در زمینه و هدف:

. باشدمی انسان به حیوان اعضای پیوند مسئله مزبور هایپیشرفت از یکی است. شده

هدف از پژوهش حاضر این است که در موارد پیوند عضو حیوانی به انسان، چنانچه پس 

 از پیوند، آسیبی به عضو مزبور وارد شود، آیا امکان مطالبه دیه وجود دارد.

روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روشمواد و 

ای است و با مراجعه به اسناد، آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 کتب و مقاالت صورت گرفته است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون،  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.صداقت و امانت

رد ـرویک دو ه،ـفق فضای در هـک دهدمی نشان ر،ـحاض پژوهش هاییافته: هایافته

 بررسی با باشد.مطرح می محوری(رویکرد مقاصدی )یا همان نتیجه محوری وعنوان

متأخر یعنی  فقهای رویکرد گذارقانون که شد خواهیم متوجه اسالمی، مجازات قانون

 .است داده قرار پذیرش مورد را رویکرد مقاصدی

رویکرد مقاصدی در فقه با توسل به اصول مبنایی مانند اصل صحت و همچنین  :نتیجه

های موجود در فضای جامعه، جواز دریافت متغیر کارایی، و نیز با در نظر گرفتن ضرورت

قانون کند. دیه در موارد آسیب به عضو حیوانی پیوندزده شده به انسان را صادر می

مجازات اسالمی نیز در پرتو همین امر، به نحوی طراحی نشده است که ممنوعیتی برای 

 حکم مزبور ایجاد کند؛ بلکه به صورت ضمنی این حکم را مورد تأیید قرار داده است.
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 مقدمه. 1

 روابط تنظیم حقوقی، هنجارهای اصلی رسالت

 روابط که میزان هر به. است حقوق تابعان میان

 بر میزان همان به باشد، پیچیده حقوق تابعان

 با شود.می افزوده نیز حقوقی هنجارهای پیچیدگی

 تابعان روابط بر مدرنیسمپست فضای شدن  حاکم

 حاکم مزبور بر روابط مختلفی متغیرهای حقوق،

 موجبات نحوی به هرکدام متغیرها این. شد

 .نمود فراهم را حقوقی هنجارهای تنوع و گستردگی

 علوم پیشرفت و تکنولوژی متغیرها، این از یکی

 حوزه در. باشدمی پزشکی علوم جمله از مختلف،

 هایپیشرفت اخیر، هایسال در پزشکی علوم

 هایپیشرفت از یکی است. شده حاصل شگرفی

. باشدمی انسان به حیوان اعضای پیوند مسئله مزبور

 انسان یک جوارح و اعضا در نقصانی فرض، این در

 متوسل مزبور، نقصان جبران برای و شودمی ایجاد

 انسان یک از گاهی پیوند، .شوندمی پیوند فرآیند به

 یک از نیز گاهی و گیردمی صورت دیگر انسان به

 . است انسان به حیوان

 است این شودمی مطرح اینجا در که پرسشی حال

 عضو کنندهدریافت شخص بدن چنانچه که،

 در حقوقی آثار چه بپذیرد، را حیوان پیوندی،

 این از یکی شود؟می ایجاد مختلف هایحوزه

ه ـدی چالش و ریـکیف وقـحق ها، فضایوزهـح

 که، است این اساسی پرسش واقع در باشد.می

 آسیب اثر در حیوانی، عضو پذیرش از بعد چنانچه

 شود، ازکارافتادگی نقص یا دچار مزبور عضو وارده،

 مطالبه دیه مزبور آسیب واسطه به توانمی آیا

 نمود؟

 شودمی مطرح پرسش این به پاسخ در که ایفرضیه

 متغیر عضو، کارایی این که به توجه با که، است این

 باشد،می دیه طریق از جبران بحث در اصلی

 برای نقصان یا افتادگیازکار ایجاد موارد در توانمی

 به متوسل جبران برای حیوانی، زدهپیوند عضو

 شد. دیه دریافت

در ارتباط با اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر باید 

 حقوقی، نظام هر در عنایت داشت که، شفافیت

 حکومت" مفهوم از عنصر ترینمهم و تریناصلی

 عناصر و قانون حکومت. شودمی محسوب "قانون

 عدالت استقرار و فساد با مبارزه در اصلی عامل آن،

 و شفافیت که میزان هر به. شوندمی محسوب

 باشد، بیشتر حقوقی نظام هر در بینیپیش قابلیت

. یابدمی افزایش نیز عدالت استقرار و دقت میزان

 شدن روشن در مهمی گام حاضر، پژوهش

 به حیوان عضو پیوند مسئله فقهی-مالی هایجنبه

 .شودمی محسوب انسان

به  توانیممی حاضر پژوهش پیشینه با ارتباط در

 یبررس»ی مرادی و همکاران تحت عنوان مقاله

و مردار به انسان  نیالعنجس وانیح یاعضا وندیپ

اشاره کنیم. از نظر نویسندگان، « هیاز نظر فقه امام

که  یاالعادهفوق تیاعضا، به لحاظ اهم وندیمسأله پ

دارد، مورد توجه  یو اجتماع یدر مسائل فرد

 یقانونگذاران کشورها قرار گرفته و اکثر کشورها

اعضا قانون دارند و در کشور  وندیپ یبرا شرفتهیپ

توسط  25/2/1381 خیدر تار یانامهنییهم آ رانیا

که  ییآنجااز  د؛یرس بیبه تصو رانیوز أتیه

عضو  انیتر از متقاضکم اریبس یاهداکنندگان انسان

هرگز به  انیاز متقاض یاریبسهستند و  یوندیپ
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و خطر مرگ متوجه آنان است  رسندینم شانیآرزو

پزشکان  نیهستند، بنابرا یو متحمل رنج در زندگ

به فکر استفاده از  یوندیعضو پ نیتأم یبرا

 یاند. برخافتادهی وانیمصنوعات و منابع نامحدود ح

به انسان سازگار هستند،  وندیپ یکه برا یواناتیاز ح

 دیو مردار هستند و با نیالعنجس ،یبه لحاظ فقه

 این مقالهها معلوم گردد. هدف آن وندیپ یحکم فقه

 مسأله در جهت روشن یفقه یمبان یبررسکاوش و 

، 1395، و همکاران )مرادی شدن حکم آن است

161-187). 

ی جامی و خوفی تحت توانیم به مقالههمچنین می

از  یوندیعضو پ هیمطالبه د تیقابل یبررس»عنوان 

اشاره کنیم. از نظر نویسندگان، « به انسان وانیح

بعد  رندهیگ یوندیصدمه و خسارت به عضو پ یهید

 یاست که در حقوق پزشک یاز مسائل یکی وند،یاز پ

کشور شده است. ماده  گذاریمعاصر وارد قانون

 1392مصوب  دیجد یقانون مجازات اسالم 566

با  ه،یموجب د بیصدمه و آس جادیدر صورت ا

بعد از  یوندیگشتن عضو پ اتیح یاشتراط دارا

 یعضو اصل یهید زانیآن عضو را به م یهید وند،یپ

 ات،یگشتن بعد از حلول ح وبیو در صورت مع

دانسته است. منظور از  وبیعضو مع یهیهمانند د

 رشیپذ»ماده  نیگشتن در ا اتیح یشرط دارا

 کیعضو در  رندهیگ ماریتوسط بدن ب یوندیعضو پ

آن را  صیاست و مالک تشخ «یزمان متناسب عرف

قرار داد.  دیاعضا، با وندیدر پ یپزشک خاصعرف 

که  زین وانیاز ح وندیماده شامل موارد پ نیحکم ا

گردد،  وندیپ رندهیبه بدن گ وانیاز ح یعضو

است؛ چه  یگشتن جار اتیح یمشروط به دارا

و  ابدییاستحاله م وند،یبعد از پ یوانیعضو ح نکهیا

 دی. در صورت تردگرددیم لیتبد یانسان یبه عضو

 ای وندیبعد از پ یوندیگشتن عضو پ اتیح یدر دارا

با  یوندیاست که عضو پ نیآن، ظاهر ا اتیعدم ح

 هایشرفتیعضو و پ یوندهایتوجه به عرف غالب پ

 اتیح یحوزه، دارا نیدر ا یعلم پزشک عیسر

مقدم بر اصل  دیرا با یظاهر نیاست و چن دهیگرد

-115، 1396جامی، الوانی ) دانست تایعدم ح

131). 

 

 ها. مواد و روش2

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری باشد و روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با مراجعه به اطالعات بصورت کتابخانه

 مقاالت صورت گرفته است.اسناد، کتب و 

 

 . مالحظات اخالقی3

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.
 

 ها. یافته4

 در که دهدمی نشانحاضر،  پژوهش هاییافته

 مبنای با ارتباط در کلی رویکرد دو فقه، فضای

 اول، رویکرد. دارد وجود ها،چالش به پاسخ و تحلیل

 به سنتی فقهای اغلب که باشدمی محوری عنوان

 محوری نتیجه دوم، رویکرد. شوندمی متوسل آن

. شوندمی متوسل به آن متاخر فقهای که باشدمی

 خواهیم متوجه اسالمی، مجازات قانون بررسی با
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 مورد را متاخر فقهای رویکرد گذارقانون که شد

 .است داده قرار پذیرش

 

 . بحث5

 . تعریف پیوند عضو1-5

نای خویش و تبار، واژه زرع یا پیوند در لغت، به مع

خاندان و نیز به معنای وصلت، خویشاوند، قوم، 

له، متصل شدن دو چیز زناشویی، عهد و پیمان، وص

(. پیوند 798، 1338باشد )دهخدا، به یکدیگر می

که هم موجب  عضو نوعی عمل پزشکی است

باشد و در بخش زندگی میافزایش عمر و هم نجات

طی آن همه یا قسمتی از یک عضو از فرد مرده یا 

شود، به صورتی پیوند زده میزنده به فرد دیگری 

که عضو بدون عملکرد گیرنده با عضو با عملکرد 

 (.8، 1392دهنده جایگزین شود )آرامش، 

ضو، مشکل پیوند ع به طور کلی تعریف اصطالحی

باشد، چراکه اصطالحات در مورد این موضوع به می

شوند. ولیکن تعریف جامع آن به سرعت عوض می

این صورت است که عضو یا قسمتی که دارای 

عملکرد و کارایی نیست و یا دارای نقص است را از 

بدن فرد خارج کنند و مانند آن عضو یا قسمت از 

در بدن دارای خارج کنند و بدن فرد زنده یا مرده 

نقص یا فاقد عضو، از طریق کاشت و پیوند جایگزین 

 (.268، 1391کنند )تبریزیان، 

وزه پیوند کار ـه در حـشناسی کمحققان ایمنی

هایی که در ها و بافتکنند، برای توصیف سلولمی

برند. پیوند هایی به کار میپیوند درگیر هستند، واژه

یوند اتولوگ عضو از یک شخص به همان شخص را پ

نامند. پیوند عضو بین و به اختصار اتوگراف می

دارای ژن انی که از منظر ژنتیکی همسان یا کس

شود. پیوند یکسان هستند، پیوند همژن گفته می

عضو بین اشخاصی که از نظر ژنتیکی دارای تفاوت 

باشند را پیوند آلوژن یا هستند اما از یک گونه می

مند. پیوند عضو بین افراد نابه اختصار آلوگراف می

های مختلف، پیوند زینوژن یا زینوگراف نامیده گونه

لوژن در مقایسه با پیوند زینوژن شود. پیوند آمی

بیشتر انجام گرفته و بهتر مورد شناخت قرار گرفته 

  (.537، 1389است )محمدنیا، 

بسیار حائز اهمیت و حساس مسئله پیوند اعضا 

دی، در معرض خطر اینکه است و بیمار را در موار

عضو پیوند زده شده مریض یا دارای عیب و اشکال 

(. که خود 468، 2013)منیر، دهد باشد، قرار می

مسئولیت شود. در  تواند سبب ایجاداین مسئله می

ای از انواع عصر معاصر پیوند اعضا طیف گسترده

گیرد و برای مقاصد برمیپیوندهای عضو را در

حفظ و ادامه زندگی، زیبایی، بسیاری از جمله 

 پذیرد.دیده و... انجام میترمیم عضو صدمه

بندی مطرح شده پیوند عضو اساس یک دستهبر

ته است که عبارتند از پیوند عضو شامل سه دس

مصنوعی، پیوند عضو از انسانی به انسان دیگر، و 

، و امینی پیوند عضو از حیوان به انسان )حاتمی

رد پیوند اعضای مصنوعی، در مو (.61-69، 1396

دو نوع عضو وجود دارد. یکی متحرک و قابل 

جداشدن از بدن و دیگری ثابت و جاسازی شده در 

بدن است. در مورد پیوند عضو از انسان به انسان، 

شود. شامل برداشت خود به دو دسته تقسیم می

عضو از بدن انسان عضو از بدن انسان زنده، برداشت 

عضو از  (. پیوند79، 1380بی، باشد )حبیمرده می
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حیوان به انسان نیز از جمله موارد نوظهور و جدید 

باشد که موضوع مورد بحث در علم پزشکی می

 مقاله پیش رو است.
 

 پیوند عضو حیوان تاریخچه. 2-5

توان نخستین قدم در راستای بکارگیری حیوان می

به جهت درمان انسان را اقدام برای انتقال خون 

به شمار آورد. بعد  1628به انسان در سال حیوان 

از استخوان جمجمه سگ برای  1682از آن در سال 

دیده جمجمه یک بیمار به ترمیم استخوان صدمه

(. 260-261، 2000)پوردی،  کار گرفته شد

 1902نخستین قدم برای پیوند عروق در سال 

الکسیس کارل برداشته شد )عباسی، توسط دکتر 

اقدام به پیوند زدن  1905 ال(. در س11، 1383

هایی از کلیه خرگوش به درون کودک مبتال قسمت

به نارسایی کلیوی انجام گرفت. ماحصل ابتدایی 

قابل قبول بود اما کودک به دلیل ایست تنفسی، 

از  1906روز پس از پیوند فوت کرد. در سال  16

کلیه خوک و بز به عنوان دهنده عضو استفاده شد، 

ی استفاده شده به دلیل بوجود آمدن هالیکن کلیه

ترومبوز کار نکردند. مورد استفاده قرار دادن 

ی عضو موجب بوجود ها در جایگاه دهندهپرویمات

آمدن مرگ به دلیل ترومبوز سیاهرگی، در مدت 

ساعت پس از پیوند شد. عملکرد جهت پیوند  32

بود پیوند کلیه  1923عضو کامل حیوان در سال 

روز  9ماری صورت گرفت و بعد از یک بره به بی

 اش فوت بیمار بود.نتیجه

این در صورتی بود که نخستین پیوند با موفقیت 

صورت  1954در سال کلیه در یک زوج دوقلو 

ی هرچند پیوند کلیه (.18، 1383گرفت )عباسی، 

باعث فوت بیمار به دلیل  1959شامپانزه در سال 

پیوند در  از روز پس 63نومونیا شد، ولی بیمار طی 

سعی و کوشش جهت  60ی قید حیات بود. در دهه

انتقال کلیه از بابون و شامپانزه به بدن بیمار تداوم 

ماه  9داشت. هرچند تعداد اندکی از بیماران مدت 

های زنده بودند، بیشتر آنها در روزها و هفته

 نخستین پیوند فوت کردند. 

بود به ، دختری که تازه بدنیا آمده 1984در سال 

روز فوت کرد. در  80دلیل پیوند قلب بابون پس از 

با تولید و مورد استفاده قرار دادن  1990سال 

داروهای از بین برنده سیستم ایمنی پیوندهای قلب 

ماه بعد  3و کلیه صورت گرفت اما اشخاص نهایتاً 

 کردند. از پیوند زندگی می

های خوک به بیماری که ، سلول1966در سال 

های ت داشت پیوند زده شد. خوشبختانه، سلولدیاب

سال پس از پیوند، توانستند  10 خوکی تقریباً

بیمار  10تعداد  2000انسولین تولید کنند. در سال 

های پانکراس خوک را گرفتند هر به دیابت، سلول

ها انسولین ترشح چند در هیچ یک از این سلول

 نشد، این پیوند برای شخص گیرنده هیچ مشکلی

های نداشت. در این سال به دلیل احتیاج به فراورده

خونی، موضوع استفاده از حیوانات دوباره بیان شد 

 ها به عنوان بهترین دهنده شناخته شدندو خوک

اکنون موارد کثیری  (.208-210، 2007)روکس، 

ی قلب خوک، مردمک از اقدام جهت پیوند دریچه

اعالم  چشم خرگوش، مجرای ادراری گوسفند و...

آمیز بودن شده است. گفته شده است که موفقیت

 – 3و α– 1این پیوند بخاطر خارج شدن ژن 
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باشد که این گاالکتوزیل ترانسفراز از خوک می

، 2005)اسمتانکا،  باشدموضوع در حال بررسی می

336-335.) 
 

 . تعریف دیه3-5

باشد. در دیه از مسائل مورد بحث در حقوق جزا می

توان گفت مالی که از طرف شارع میتعریف دیه 

برای جنایات مشخص شده است. دیه مفرد دیات 

معنای راندن و رد کردن است و از ریشه ودی به 

دیه مصدر است و در اصل ودی بوده که باشد. می

اند و به جای آن حرف ذف کردهحرف واو آن را ح

اند )فراهیدی، های آن اضافه کردهرا به انتهاء 

لغت به معنای پرداخت خونبها و  در (.98، 1410

عقل آمده زیرا با پرداخت آن نزاع و اختالف میان 

رود. دیه مالی است که در صورت طرفین از بین می

وقوع جنایت بر نفس و یا اعضای بدن و یا ایراد 

 جرح باید ادا شود. 

به تعبیر دیگر دیه مالی است که پرداخت آن به 

یا عضو بر عهده جانی  دلیل قتل یا جنایت بر نفس و

علیه باشد و باید آن را به مجنییا قائم مقام او می

یا ولی او ادا کند. دیه در اصطالح حقوقی مالی است 

که از طرف شارع برای جنایات تعیین شده است. 

به طور معمول در جنایات غیرعمدی وارد بر جسم 

گیرد. در مورد جنایات و جان انسان، دیه تعلق می

ا توجه به اینکه اصل اولیه بر قصاص است، عمدی ب

لیکن در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد یا 

دیده به گرفتن دیه رضایت دهد شخص صدمه

پذرید براساس شرایطی پرداخت دیه صورت می

 قانون مجازات اسالمی(. 15)مفاد ماده 

دیه در واقع دارای جنبه خسارت است و ماهیت آن 

خاص خود  با توجه به موارددین است. زیرا دیه 

کند. درست است که افزایش و کاهش پیدا می

مقدار معین دارد ولی در هر مورد ممکن است با 

موارد دیگر تفاوت داشته باشد و این در حالی است 

که میزان مجازات متغیر نیست. همچنین دیه 

علیه و عفو از سوی اولیای دم یا مجنی امکان اسقاط

ن مجازات جنبه عمومی آن غلبه را نیز دارد، لیک

علیه دارد و امکان عفو و اسقاط از سوی مجنی

نیست. مجازات در زمره قواعد آمره و نظم عمومی 

باشد و به عبارتی مجازات را حکم و دیه را حق می

دانند. پرداخت دیه از جانب عاقله نشانه مجازات می

نبودن آن است، زیرا مجازات جنبه شخصی داشته 

ن تحمیل آن بر دیگری وجو ندارد )مفاد ماده و امکا

 قانون مجازات اسالمی(. 313

دیه براساس شرایط و قوانین به انواع مختلفی 

شود که عبارتند از: دیه قتل، دیه منافع تقسیم می

عضو که مربوط به حواس پنجگانه است، دیه 

جراحت که ناشی وارد کردن صدمه به اعضای بدن 

ه مربوط به وارد شدن است، دیه اعضای بدن ک

عضوی است که شخص از آن عضو فقط یک یا دو 

 عدد دارد.

برای محاسبه دیه هر ساله الزم است براساس نرخ 

تورم اعالمی بانک مرکزی، دیه کامل یک انسان از 

سمت قوه قضاییه اعالم شود. برای پرداخت دیه 

پزشکی قانونی و نظرات کارشناسان این مراکز هم 

گیرد. قوه قضاییه هزینه دیه قرار میمورد استناد 

شتر  100کامل یک انسان را براساس نرخ روز 

 کند.محاسبه می
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. پیوند عضو حیوانات از دیدگاه علم 4-5 

 پزشكی

ای از نویسندگان گرافت را پیوند عضوی به بدن عده

گرافت  ون آنکه عروقی داشته باشد، مانندمیزبان بد

، به پیوند عضو به پوست و قرنیه و از ترانسپالنت

رای عروق باشد مانند کلیه، کبد میزبان که دابدن 

(. در 54، 1389، و همکاران نامند )نارویی... میو

علم تکنولوژی جدید نوعی  های اخیر با توسعهسال

پیوند به نام زنوگرافت کشف شده است. در علم 

ها، ولپزشکی انسانی، زنوگرافت یعنی استفاده از سل

انسانی برای درمان انسان رهای غیارگان ها یابافت

(. 339، 1392، و همکاران نژادباشد )بهراممی

مهندسی  شواهد زیادی حاکی از این است که

های پیش رو در ترمیم اعضای انسان ژنتیک در سال

خواهد داشت با استفاده از حیوانات نقش بسزایی 

 با توجه به (. البته11، 1391، و همکاران زاده)آتش

ای که های ناشناختهها و عفونتخطر انتقال ویروس

در اعضای حیوانی وجود دارند، در تأمین عضو 

پیوندی نسبت به اعضای انسانی الزم است به 

تر اقدام شودو در هر صورت انجام صورت محتاطانه

کمبود اعضای پیوندی ها با توجه به اینکه عمل

وحی و باشد. مسائل رقابل انکار میای غیرمسئله

روانی نیز از جمله دالیل عدم پذیرش عضو حیوان 

باشد. گیرنده پیوند حیوان برای پیوند به انسان می

های مختلفی قرار ممکن است تحت تأثیر استرس

تواند استفاده از بگیرد. بنابراین پیوند از حیوان می

بافت یا عضو اعم از داخلی یا خارجی باشد که دارای 

 ص خود است.آثار و پیامدهای خا

. پیوند عضو حیوانات از دیدگاه فقه و 5-5

 حقوق

در پیوند عضو از حیوان به انسان، عضو پیوندی یا 

العین است که با ذبح شرعی و از حیوان غیر نجس

تزکیه آن، برداشتن عضو و پیوند آن به انسان 

العین مانند خوک مشکلی ندارد؛ یا از حیوان نجس

ه نظر ـتنها ایرادی که به ـه در این نمونـاست ک

شده نجس و رسد این است که عضو برداشتهمی

شود که این داشتن آن سبب باطل شدن نماز می

ایراد با توجه به اینکه عضو پیوند زده شده از حیوان 

کند و از العین پس از پیوند حیات پیدا مینجس

ان خارج شده و به عضویت انسان عضویت حیو

راد قابل رفع ـاییابد، این آید و طهارت میمیدر

باشد باشد. پس بنابراین این عمل جایز میمی

شیعه،  (. در واقع از نظر فقه79، 1380)حبیبی، 

باشد و پیوند اعضای حیوان به انسان مجاز می

ممنوعیتی ندارد مگر اینکه اثر سوء یا به عبارت 

ای همراه آن باشد. این امر در آیات دیگر مفسده

سوره بقره نیز مورد اشاره  173آیه  جملهقرآن من

واقع شده است. با توجه به توسعه علم بشر به ویژه 

را داشت که توان انتظار این در زمینه پزشکی، می

روزی خواهد رسید که این عمل عادی جلوه کند 

پیوند  (. در36-35، 1387، و همکاران نژاد)وکیلی

عضو از حیوان به انسان برخالف پیوند عضو از انسان 

به انسان، رابطه حقوقی میان دهنده و گیرنده به 

کننده عضو پیوند آید. زیرا منبع تأمینوجود نمی

تواند طرف یک حیوان است و در نتیجه حیوان نمی

قرارداد باشد. بنابراین این مسئله در رابطه حقوقی 

رابطه حقوقی میان پزشک و  منتفی است. لیکن در
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باشد تفاوتی بین مریض که همان قرارداد درمان می

این نوع پیوند و موارد مشابه در پیوند عضو از انسان 

ق آن تحلیل ـولیت مطابـبه انسان نیست و مسئ

شود. بنابراین حیوانی بودن عضو پیوند اثری در می

 این رابطه نخواهد داشت.
 

و قانونی قابلیت . مبانی فقهی، حقوقی 6-5

 مطالبه دیه آسیب به عضو پیوندي 

بحث در مورد پرداخت دیه عضو پیوندی مربوط به 

مرحله بعد از عمل است. زمانی که پیوند عضو به 

بیمار انجام شده و بعد از آن به همان عضو آسیب 

ای رسانده شده است. در این زمینه عرف یا صدمه

د در نظر در جبران خسارت عضو پیوندی نیز بای

ق.  566توان به ماده گرفته شود. در این زمینه می

ه بیان ـمراجعه کرد ک 1392م. ا. جدید مصوب 

دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در »دارد: می

محل عضو از بین رفته قرار گرفته است و مانند 

شوند به میزان دیه عضو عضو اصلی دارای حیات می

ت گردد ولی از جهت اصلی است و اگر دارای حیا

دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از 

بین بردن اعضای مصنوعی تنها موجب ضمان مالی 

 «است.

شرط اولیه و مهم برای امکان مطالبه عضو پیوند 

زده شده، براساس ماده ذکر شده دارای حیات 

گردیدن مانند عضو است. در این موضوع دو گزینه 

سو با توجه به اینکه در یکمورد تردید است. از 

ماده ذکر شده مانند عضو اصلی دارای حیات گردد 

های پیوند، عضو پیوند زده شده و در اکثریت عمل

توانایی و عملکرد همان عضو اصلی و اولیه را ندارد 

و از سوی دیگر در هر پیوندی به محض انجام عمل 

گیرد. در این جا شک این جریان خون صورت می

آید که عضو پیوند دارای حیات شده یا میبه وجود 

 خیر؟

در این زمینه الزم است از افراط و تفریط دوری 

جست و منظور از دارای حیات شدن را همان 

جریان خون در اعضای دارای عروق و پذیرش عضو 

کننده عضو در پیوندی توسط بدن بیمار دریافت

نظر گرفت و الزم است برای تشخیص آن به عرف 

پزشکی رجوع کرد. با توجه به اینکه برخی از خاص 

پیوندهای عضو پس از عمل جراحی به طور حاد در 

زنند و سیستم ایمنی بدن زمان اندکی پس می

و یا کند کننده از قبول آن خودداری میدریافت

انی از عمل، پیوند به دلیل ت زماینکه پس گذش

عفونت یا امثال آن، عملکرد الزم را نخواهد داشت 

 (.117-119، 1396جامی، الوانی )

شود قائل بر این شد درباره ضمان پزشک جراح نمی

که اگر پیوند در همان مراحل اولیه و به صورت فوق 

حاد پس زده شود، از آنجا که براساس قانون عضو 

پیوند دارای حیات نشده است، باید از ضمان و 

کننده پوشی کرد. این ماده نفیخطای مقصر چشم

خسارت ناشی از پس زدن عضو پیوندی و  جبران

باشد و به مواردی دیگر عوارض ناشی از پیوند نمی

اشاره دارد که صدمه یا جنایتی توسط فرد دیگر به 

جز پزشک جراح در همان عضو بعد از عمل ثابت 

شده و موجب دیه شود. بنابراین با عنایت به اصول 

کلی حقوق مسئولیت مدنی و موارد ضمان پزشک 

سایر اسباب در قانون مجازات اسالمی که اساس و 

اند، باید گفت که را در اکثر موارد بر تقصیر گذارده
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این خسارات قابلیت جبران را دارد. بنابراین الزم 

است حکم این ماده را سوای از این موارد دانست و 

شرایط و وضعیت آن در هر زمینه با در نظر گرفتن 

و تعیین کرد  طریقه جبران خسارت را بررسی

 (.127-129، 1396الوانی جامی، )

در بحث پیوند از حیوان به انسان، مسئله انتقال 

های مسری و واگیردار، آثار و پیامدهای آن بیماری

سو خطر توان بدون توجه گذاشت. از یکرا نمی

ها از حیوان به ویژه انتقال این دسته از بیماری

امکان تردید  باشد والعین، باال میحیوانات نجس

عدم جواز را با توجه به قاعده الضرر در ذهن به 

وجود بیاورد که همانطور که پیش از این گفتیم این 

شک را باید با توجه به شناخت جواز پیوند اعضای 

العین در صورت ضرورت از بین برد حیوانات نجس

مرتبط در پیوند طبق ماده  و پزشک و سایر عوامل

برا از مسئولیت عدم تقصیر ما. در صورت ق.م. 495

اساس ماده یاد شده، تقصیر به به شمار آورد. بر

عنوان شرط ماهیتی مسئولیت کادر درمان که 

کند، از برائت وجود یا نبودن آن ایجاد مسئولیت می

به عنوان شرط شکلی که در باره اثبات دعوا به نفع 

طرفیت مؤثر است و از فرض تقصیر به عنوان شرط 

گذار به نفع بیمار در نظر گرفته قانون حمایتی که

 و فرض را بر تقصیر پزشک گذاشته است، یاد کرد.

ق.م.ا، از طرفی در صورتی  566درباره حکم ماده 

که عضو پیوندی، دارای حیات نشود و آسیب 

موجب دیه به آن وارد شود، به عنایت به احکام دیه 

توان قائل به و آرش جنایت بر عضو میت، می

آن از طرف مسئول پرداخت آن شد. لیکن  جبراس

کننده یا وارثین اهداکننده به جهت اینکه به دریافت

استفاده در امور خیریه در صورتی که شخص فوت 

تواند شده مرگ مغزی شده باشد، پرداخت شود، می

قابل بحث باشد. از آنجا که پس از قطع شدن عضو 

 از فرد زنده، عضو پیوندی در صورتی که دارای

حیات نشود و از فتوای فقها نیز چنین استنتاج 

شود که عضو مورد پیوند، پس از جدا شدن و می

آید، بنابراین قبل از پیوند بدون حیات به حساب می

آید و دیه این عضو در حکم عضو میت به شمار می

 جنایت بر عضو میت باید پرداخت شود. 

 رود که چنین برداشت شوداز طرفی این امکان می

ق.م.ا. شرط گرفتن دیه را دارای  566که ماده 

حیات شدن عضو پیوندی دانسته و از مفهوم مخالف 

آن، اصل بر این است که عضو گیرنده دارای هیچ 

دیه و ارشی در فرض نداشتن حیات و وارد شدن 

صدمه به آن نیست. الزم به ذکر است که از زمان 

فتن جداشدن عضو پیوندی از بدن دهنده تا قرار گر

آن در محل پیوند، مدت زمانی وجود دارد که در 

هر لحظه آن امکان از بین رفت عضو یا بافت 

پیوندی وجود دارد که این امر باعث ایجاد 

شود. علت انسانی یا غیرانسانی از بین مسئولیت می

رفتن عضو پیوندی ممکن است پیش جدا کردن 

وند آن از بدن دهنده باشد یا در فاصله بین قطع و پی

آن باشد که این مرحله نیز به دو قسمت دارای 

شود، باشد. حتی حیات بودن و نبودن تقسیم می

کننده نیازمند بعد از عمل با عنایت به اینکه دریافت

مراقبت و توجه ویژه است، امکان وارد شدن صدمه 

به اعضای نزدیک به عضو پیوندی و یا حتی مواردی 

کننده د دریافتمانند استرس یا ترس شدید در فر

موجب پس زدن پیوند شود و این عوامل دلیل بر 
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دارای حیات نشدن عضو شوند. همچنین انتقال 

بیماری مسری بعد از دارای حیات شدن، موجب 

 گذار به این مرحله خواهد شد. توجه بیشتر قانون

حتی در صورت اعتقاد به عدم دریافت دیه برای 

این موضوع به عضو فاقد حیات براساس ماده فوق، 

معنای جواز تجاوز به حقوق اشخاص نخواهد بود و 

عدم دریافت دیه در ماده را باید ناظر به حالتی 

دانست که جریان متعارف خون و پذیرش عضو 

پیوندی توسط بدن گیرنده برقرار نشده است. به 

صورتی که براساس علم پزشکی بتوان گفت که 

که تنها از صدمه به عضو یا بافتی وارد شده است 

کننده پیوند نظر وجودی و مادی در بدن دریافت

زده شده و بودن و نبودن آن تغییری در سالمتی 

کند و در اصطالح از لحاظ ظاهری میاو ایجاد ن

، 1396 ،یجامالوانی پیوندی صورت گرفته است )

301-812.)  

در صورت ایجاد تردید به اینکه عضو پیوندی دارای 

حیات است یا خیر الزم است در قدم اول با توجه 

به علم پزشکی و قرائن و امارات این مسئله را 

بررسی کرد و حیات آن را مشخص نمود. اما 

چنانچه هیچ دلیلی در تشخیص این موضوع موجود 

نباشد ظاهر امر این است که عضو پیوند پس از 

مل با توجه به عرف پیوندهای عضو و توسعه علم ع

پزشکی در این زمینه دارای حیات است، در اینجا 

ظاهر بر اصل مقدم است. در مقابل این نظر نیز 

امکان دارد با توجه به شک در حیات داشتن یا 

اجرای اصل مورد توجه قرار بگیرد و نداشتن عضو، 

، 1387حکم به نداشتن حیات دهند )محمدی، 

348.) 

نظر گرفتن قبول حیات عضو پیوندی برای  با در

توان براساس ماده دریافت دیه، از یک طرف می

دیه اعضایی »کند: که بیان می 1392ق.م.ا.  566

که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته 

چنین استنتاج کرد که اعضایی « قرار گرفته است...

شمول ماده ذکر شوند مکه از حیوان پیوند زده می

باشد و دارای دیه هستند. از طرف دیگر شده می

این نتیجه قابل بحث است که این ماده مشمول 

باشد. بنابراین چنین به نظر موارد پیوند از انسان می

گذار و همچنین اکثریت رسد که از دید قانونمی

پیوندهای عضو از انسان، چه زنده و چه مرده، در 

شوند، در نتیجه الزم افت میجامعه کنونی ما دری

است این ماده را ناظر به موارد پیوند از انسان که 

 دهنده نیز انسان است تلقی کرد.

همچنین در شرع اسالم به طور معمول دیه برای 

ای اعضای انسانی در نظر گرفته شده است که اماره

باشد. عالوه بر دیگر برای تثبیت برداشت فوق می

پیوند شده از حیوان به انسان، آن برابری دیه عضو 

اگرچه دارای حیات شده باشد با دیه عضوی که از 

انسان گرفته شده است، منطبق نیست. در این بین 

حل این نکته ضروروی است که با پیوند این عضو 

حیوانی و دارای حیات شدن آن، عضو مذکور عضو. 

آید. یا براساس عرف و شرع انسانی به شمار می

 ماند.حیوانی باقی می همچنان عضو

به هرحال، الزم است توجه شود که حتی در فرضی 

که عضو پیوندی از حیوان گرفته شده باشد و دارای 

حیات شود، دهنده عضو را براساس قواعد عام 

مسئولیت مدنی و همچنین قواعد اتالف و تسبیب 

توان مبرا از مسئولیت به حساب آورد و خسارت نمی
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هر صورت الزم است جبران دیده در شخص زیان

شود. هرچند که براساس ماده ذکر شده و معادل 

که از آن بیشتر یا دیه نیز قرار نگیرد اعم از این

 .(125، 1393 ،ی)خوافتر برود پایین

هرچند در باال اشاره شده است که ماده اصوالً 

باشد و منطقی مشمول موارد پیوند از انسان می

قرار گرفته است، لیکن در نبودن آن نیز مورد توجه 

توان این موضوع را اضافه تعدیل نظر یاد شده می

کرد که دیدگاه اولیه ذهن و دیدگاه عرف در وهله 

اول ممکن است در قبول مساوی بودن دیه عضو 

پیوندی از حیوان به انسان، امکان دارد یک مقاومت 

اولیه نشان دهد، لیکن با گذشت زمان این دیدگاه 

خواهد کرد. همچنین مواد قانونی باید  تغییر پیدا

ای تفسیر شوند که به طرف جبران هرچه گونه

کننده عضو پیوندی و حفظ بیشتر خسارت دریافت

 نظم عمومی جامعه مایل شود. 

بر پیوند  566فرضیه اول مبنی بر عدم شمول ماده 

عضو از حیوان و مساوی نبودن دیه عضو پیوندی از 

گرچه براساس واقعیت قانونی حیوان به دیه انسان، ا

باشد، لیکن با عدالت و مبانی شرعی پذیر میامکان

و قانونی دارای منافات و مخالفت است. بنابراین به 

طور کلی چنانچه منطقی نبودن قبول چنین 

حکمی که دیه عضو پیوند از حیوان دقیقا برابر دیه 

عضو پیوندی از انسان در نظر گرفته شود، سبب 

شود، این مسئله مانع اجرای عدالت  حکم مذکور

کنندگان عضو پیوندی حقوقی و حمایت از دریافت

آید. بنابراین و نظم عمومی جامعه به شمار می

توان تنها به این دلیل که عضو مورد پیوند از نمی

حیوان گرفته شده است اجازه تجاوز به جسم و تن 

ه عادالنزی غیراشخاص جامعه را داد و یا اینکه تمای

ن ـوقی بیـهی و حقـقـبانی فـف مـو مخال

کنندگان پیوند به وجود آورد. بنابراین، با تـدریاف

توجه به مطالب گفته شده، در صورتی که عضو 

پیوندی دارای حیات گردد، عالوه بر دیه، نسبت به 

قصاص عضو دارای حیات شده مورد جنایت نیز 

 توان استفاده کرد.می

مرده یا حیوان نجس به در صورتی که پیوند عضو 

طوری به بدن شخص پیوند زده شود که دارای 

حیات شده و روح در آن دمیده شود، از عضویت 

مرده و یا حیوان خارج شود و به عضویت حیوان 

خواندن با آن خالی از اشکال و صحیح درآید، نماز 

(. در مسئله فقهی 180، 1427باشد )شوشتری، می

است که چنانچه با شده  دیگری این نکته مطرح

زده شده مانند سایر اعضا عمل پیوند، عضو پیوند 

دارای حیات شود، دیگر مردار و نجس به شمار 

توجه به این  (. با319، 1419آید )شاهرودی، نمی

شود که شرط اصلی مبانی فقهی چنین استنتاج می

دارای حیات شدن است و اینکه عضو پیوندی از 

 مالک قضیه نیست. حیوان گرفته شود یا انسان

دارد که عالوه عالوه بر آن، ماده یاد شده بیان می

بر ذکر عبارت پیوند، عبارت امثال آن نیز حاکی از 

شود این است که این ماده مشمول انواع پیوند می

و وسعت شمول آن را افزایش داده و بنابراین پیوند 

عضو از حیوان نیز در زمره حکم این ماده به شمار 

و همانند اعضای انسانی دیه به آن تعلق  آیدمی

 خواهد گرفت.

بحث استحاله عضو پیوندی از حیوان به انسان در 

کند، زیرا با ای را تأیید میفقه نیز چنین نتیجه
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پیوند زدن عضو حیوانی به انسان، آن عضو طهارت 

گردد. پیدا کرده و به عضو انسانی تبدیل می

ماده در دیه  بنابراین نباید در شمول حکم این

تفاوتی بین عضو گرفته شده از حیوان و عضو گرفته 

شده از انسان قرار داد، حتی اگر عضو مورد نظر از 

العین گرفته شده باشد. امام خمینی حیوان نجس

ه انسان ـد عضو از حیوان بـز درباره پیونـ)ره( نی

العین نیز پیوند اگر عضو حیوان نجس»فرمایند: می

حیوان  زندگی انسان شود از عضویت هشود و زنده ب

)خمینی، « آیدمیخارج و به عضویت انسان در

1426 ،615.) 

عضوی که از جسد مرگ مغزی به عنوان بهترین 

شود، در منبع تأمین عضو پیوندی برداشته می

صورتی که انسانی است و شخص دهنده عضو به 

رفته است، لیکن صدمه و آسیب مرگ قطعی از دنیا 

ر صورت پیوند و دارای حیات شدن، دیه و به آن د

(. 130-131، 1396جامی، الوانی آرش دارد )

مسئله باید  نیز این بنابراین در پیوند عضو از حیوان

حتی عضو جدا شده از بدن مورد قبول واقع شود. 

اشخاص زنده، براساس فتوای فقها با قطع کردن آن 

از آید و تا این زمان یعنی بعد نجس به شمار می

قطع کردن عضو و قبل از پیوند زدن آن، از منظر 

ری ـو حیوانی برابـصفت نجس بودن با یک عض

کند و هردوی این اعضا با پیوند زدن به انسان و می

دارای حیات شدن ناشی از حیات انسان، به عضو 

ای نیز که انسانی تبدیل خواهند شد. در فرضیه

ارای حیات عضو پیوند زده شده از حیوان به انسان د

نشود، مسئله پرداخت دیه آن با توجه به اینکه عضو 

 یاد شده حیوانی است وجهی نخواهد داشت.

 . نتیجه6

 وجود رویکرد دو اجتهاد فرآیند و فقه فضای در

 رویکرد و ،(سنتی) محوری عنوان رویکرد: دارد

 عنوان رویکرد قالب . در(محوری کارکرد) مقاصدی

 کیدتأ احکام استنباط و تحلیل برایمحوری، 

 اصلی قاعده تعبیری به است؛ "عناوین" بر مجتهد

 رویکرد، این در. است «باشدمی عناوین تابع احکام»

 مراجع حکم کند، پیدا تغییر مصداق عنوان چنانچه

 پرتو در کند. تغییر نیز، منطقاً باید مزبور مصداق به

 حاضر، پژوهش متغیر با ارتباط در و رویکرد این

 کار از یا نقص واسطه به دیه مطالبه قابلیت حکم

 «انسانی اعضاء» عنوان شامل صرفاً  عضو، افتادگی

 حیوانی، شده زده پیوند عضو نتیجه، در. شودمی

 ورتـص در و دـباشنمی ورـمزب وانـعن دارای

 .نیست حاکم آن بر دیه احکام دیدگیآسیب

. است متفاوت وضعیت دوم، رویکرد با ارتباط در اما

 شریعت مقاصد رویکرد، فقها به این چهارچوب در

 نظر در با موارد برخی در تعبیری، به دارند؛ توجه

 و هاقالب از احکام، تشریع از نهایی هدف گرفتن

 مصالح رعایت و حفظ جهت به سنتی، عناوین

. کنندمی عدول حدودی تا جامعه، عموم و مسلمین

 پژوهش متغیر با ارتباط در و رویکرد این پرتو در

 ذیل توانمی شده را، پیوندزده حیوانی حاضر، عضو

 حکم، این مبنای. کرد قلمداد انسانی عضو عنوان

 عضو اینکه اول گردد:بازمی مهم مسئله دو به

 از پس اما باشد،می نجس اینکه رغمعلی حیوانی،

 استحاله عـواق در د،ـپیون پذیرش و انسان پیوند

 عضو حکم در پس، این از نتیجه، در شود؛می

 عضو آثار و کارکردها و شودمی محسوب انسانی
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 محصول این که، شود؛ دوممی بار آن بر انسانی

 از ضررهای ناشی جبران دیه، عنوان جعل از نهایی

 و بارز مصداق طرفی، از و باشدمی عضو به آسیب

 عدم و فتادگیاازکار عضو، آسیب از ناشی ضرر اصلی

 با باشد.می دیدهآسیب شخص توسط امور انجام

 هاییکارایی واقع در انسان، به حیوانی عضو پیوند

 زیادی حدود تا دارد، فرد برای انسانی عضو یک که

 بعد چنانچه نتیجه در گردد.بازمی قبل حالت به

 وارد شده زدهپیوند عضو به آسیبی پیوند، از پس

 دوباره فرد و رودمی بین از عضو کارایی عمالً آید،

 نظر به نتیجه در. شودمی متضرر جهت، این از
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 حیات دارای مزبور عضو که صورتی در را، شده
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 . سهم نویسندگان7

برابر در تهیه و تدوین کلیه نویسندگان به صورت 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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