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 چکيده
 دانشمندان بین علمی برخورد محل که است موضوعاتی از یکی آن، پیوند و اعضا واگذاری بحث

 آسمانی شرایع آرای برخورد محل حتّی و اجتماعی هایعرف ادیان، اخالق، حقوق، پزشکی، علوم

 هایقالب در اعضا، حقوقی انتقال اعضا، واگذاری از منظور. است یهودیت و اسالم و مسیحیت

 لیه،ا منتقل به آن واگذاری و عضو جداسازی با که است غیره و وصیت هبه، بیع، همچون گوناگونی

 ده،جداش عضو این در دیگران اجازه بدون تصرّفات و یابدمی انتقال اخیر شخص به عضو مالکیت

 سرقت همچون کیفری آثار یا مدنی مسؤولیت یا اتالف یا غصب چون هم حقوقی آثار مورد حسب

 نظراختالف حد اجرای در شدهقطع عضو پیوند امکان مورد در. دارد پی در را درامانتخیانت یا

 است زدن پیوند قابل شدهقطع عضو لذا بوده؛ مجازات اجرای هدف که معتقدند برخی. دارد وجود

 بودن دیگران عبرت مایۀ و مجرم خود نکال عضو، قطع از هدف که معتقدند ایعده مقابل در و

 بررسی اب مقاله این در. نیست پذیرفتنی زدن پیوند شارع، حکم حکمت با منافات لحاظ به و است

 همچنین. شودمی ثابت حکم اجرای از پس محکومان اعضای پیوند امکان حقوقی، و فقهی ابعاد

 یا فادهاست و شودمی ایجاد علیه مجنی برای قصاص حق جنایت وقوع با که داد نشان بررسی نتایج

 نایتج اثر بقای در مماثلت به استناد و ندارد حق این در تأثیری عضو، پیوند از وی استفاده عدم

  .تنیس قبولقابل قصاص، حق سقوط و دندان ترمیم به عضو ترمیم مقایسه یا قصاص زمان تا

 .فقه ایران، حقوق قصاص، حق اعضاء، پیوند اژگان کليدي:و
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 3 يبابک غفار ، 2ایران سليمانی ،  1 سهند مهدوي زرگر

    .آزاد واحد اردبیل دانشگاه -تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری دانشجوی 1
  .عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلاستادیار و  2
 دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشجوی 3

 
  نام نویسنده مسئول:

 سهند مهدوي زرگر

 ایران حقوق در قصاص حق و اعضاء پيوند در فقهی هاي دیدگاه تاثير
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 مقدمه
 موجبات انسانی، کرامت و شأن به استدالل با آنکه تا تبوده اس قبل از لغو بردگی در بسیاری از کشورها، بشر یکی از موضوعات معامله

 و دیخر مدرن، بردگی از نوعی. تگذاشوجود  یعرصه به پا دوباره آن از نوینی نوع امّا (.1331)کاظمی و همکاران،  گردید فراهم یبردگلغو 

 اینیازه رفع برای و فقر روی از گاه و یشخوعضو  اهدای به اقدام بیمار یك برای درمان گاهها . انساناست انانسبدن  یهابافت و اعضاء فروش

 به اقدام بیماری، رنج از رهایی برای که هستند دهیکشرنج و نیازمند بیمار یاعدّه میان این در و ندینمایم خود ایاعضفروش  به اقدام مادّی،

 .ردیپذیم صورت عضو دوفروشیخر عمل صورتنی. بدکنندیم عضو یدخریا  و دریافت

 تا نهدیاخالق را زیر پا م و سپاردیم یکرامت خود را به فراموش عضو به این علّت است که انسان شأن و دوفروشیاهمیت موضوع خر

 اءاعض فروش به اقدام خویش آمال به دنبرای رفع نیازها و گاه رسی هاانسان برخی که صورتنی. بدنماید خویش، مادّی نیازهای رفع هب اقدام

ند طال مان به توانندیکه م ندینمایخورد مبر خود اعضای با کاال یك عنوان ها، به. در حقیقت این دسته از انسانندینمایخویش م یهابافتو 

 هنگام نیاز مالی روی آن حساب باز کنند.جواهرات و امالك، به  و

که  درنیفراوانی فراروی پیوند اعضاء قرار گ یهاشده است چالشموجب  آن حلّ برای ناصحیح یهااستیکمبود عضو و پیش گرفتن س

؛ یکی دیگر از مباحث دیگر در این زمینه پیوند عضو جانی باشدیمپژوهشگران  طنتخاب موضوع توسا برای انگیزه یكها چالش یناز ا یك هر

 .باشدیمپس از قصاص 

و مقنن طی آن مقررات کالنی را وضع نموده است.  افتهیدر قانون مجازات اسالمی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص

ز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند موج یقانونموازات این مقوله در قانون مجازات اسالمی مقنن طی یك مادهبه

وعات موض نیتریکرده و حکم هرکدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختالفعضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره

 وقی،حق –زمینه بحث در قلمرو فقهی  یسازبا شفاف آن است که درصدددر مطالعه حاضر محقق  لذا. باشندیم اسالم حقوقی –در نظام فقهی 

زوایای تاریك و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته 

 بشری موجود در این حقوقلی، شرعی و مقنن در قانون مجازات اسالمی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عق یریگیا جهتآکه  دنمای

قهی ن و احکام و قواعد فآت قصاص عضو، ارکان و شرایط ثغور مجازا و ، تبیین حدودمقالهیا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این  باشدیزمینه م

. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیك مفهومی و مصداقی فرایند باشدیم مجازات این با تعامل در اعضا پیوند مقوله به ناظر حقوقی –

 .نماییم روشن …پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و 

 

 منابع حقوقی پيوند اعضاء در ایران
 .گرددیخصوص پیوند اعضاء در ایران وجود دارد، بیان مدر  که...  و نامهنیآئ قانون، از اعمّ حقوقی منابع گوناگون مظاهر یردر ز

 

 قانون اساسی
 :داردیم مقرّر اساسی قانون 23 اصل. رودیم مارمنابع حقوقی به ش نیترمهم و نیتریاساس از مادر، قانونعنوان به اساسی ونقان

به  نیاز و سوانح و حوادث ماندگی،درراه  تی،، سرپرسیازکارافتادگ یری،پ بیکاری، بازنشستگی،ازنظر  اجتماعی، تأمین از ورداریبرخ»

 «غیره حقّی است همگانی.و  بیمهصورت  به پزشکی یهامراقبت و درمانی و تیخدمات بهداش

 نیازهای تأمین گردیده، استوار آن پایه بر ایران اسالمی وریجمه جمله مواردی که اقتصاد قانون اساسی، از 13اصل از سوی دیگر مطابق 

 وپرورش است.آموزش و درمان و بهداشت پوشاك، خوراك، مسکن، مانند یاساس

حقّی  ار یپزشک یهامراقبت و درمانی و تاجتماعی و خدمات بهداشتأمین  از برخورداری )که اساسی قانون اصل دو این پایه بر ینبنابرا

ی هاتیحما و خدمات مردم، ارکتعمومی و درآمدهای حاصل از مش دولت موظّف است، طبق قوانین از محلّ درآمدهای (همگانی برشمرده

 پیوند، تأمین نماید.نیازمند  بیمارانجمله  از و جامعه افراد از کی هر برای را فوق یمال

. بگیرد صورت مدارس در تواندیم یسازاین فرهنگ 1نماید.ی سازاهدای عضو فرهنگ ینهیدولت است که در زمهمچنین از وظایف 

 بالقوّه منابع از استفاده توانیم صورتنی. بدتهمان مرگ اسمغزی  مرگ که نمود آگاه را مردم جمعی یها، از طریق رسانهتوانیمهمچنین 

 .(1331)معظمی و همکاران،  هدر رفتن این منابع جلوگیری نموداعضاء را افزایش داد و از پیوند 

                                                           
 رادیو)وسائل ارتباط جمعی » دارد: بیان مینیافته است به مقدّمه قانون اساسی که  از آنجا که متأسفانه اصلی از اصول قانون اساسی به مسئله ی فرهنگ سازی اختصاص .1

ید و جو فرهنگ اسالمی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهرهاشاعه ی  خدمت در اسالمی انقالب تکاملی روند جهت در تیبایس (و تلویزیون

 .شود که مطابق این اصل آموزش از حقوق همگانی است میاستناد  پرورش و آموزش حق خصوص در یقانون اساس 33و اصل « ....
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 قانون مجازات اسالمی
 جمله مواد . ازهستند یبررسچندین مادّه در بحث پیوند اعضاء قابل، شودیم مشاهده ،1332 مصوب اسالمیبا مرور در قانون مجازات 

و  135ماده  ، "بیمار در حکم میت"در باب  372 ی، ماده"رضایت"باب  در 151 ماده ج بند: کرد ارهها اشبه آن توانیقانونی مرتبط که م

 .باشندیم "قطع اعضاء میت"در باب  721و ماده  "برائت"در باب  137

-135: 1373)عباسی،  دهدیم یلشکت را فعلی مجازات ونقان 152ماده  سابق اسالمیقانون مجازات  55بر این باورند که مادّه  برخی

 نای کهیدرحال دارد؛ کاربرد نیز ندینمایم اعضاء پیوند عمل به اقدام اضطراری شرایط در که انیخصوص پزشکدر  ضرورت، بحث در ؛(131

 اخذ بدون تواندیم ، پزشك151بند ج مادّه مطابق  اضطراری و فوری شرایط در زیرا. ندارد جایگاهی اعضاء دپیونبحث  در قانون، یمادّه

 مرتکب جرمی شده باشد. کهآن بدون دهد، انجام دولتی نظامات و علمی فنی، ینبا رعایت موازرا  الزم اقدامات رضایت،

عضو  تبه برداش و نماید اهداء را عضوش انبرای نجات جان یك انسفرد  کهیدرصورت اسالمی، مجازات قانون 151 مادّه ج بند قمطاب

برای  کیفری تیمسئول نماید؛ رعایت را یاحرفه نظامات و علمی ی،فن توسط پزشك رضایت دهد، پزشك نیز در برداشت عضو موازین خویش

تیم  برای پزشك و یتیمسئول کلیه، تعضو جهت برداش یوارده بر دهندهجراحت  که معنا بدین. ندارد عضو، تجراحت وارده جهت برداش

 .داشت نخواهد …و یاطیاحتیبی، مباالتیب عدم و یاحرفه نظامات رعایت صورت در اشیپزشک

 دهش صادر است معتبر او اذن که خصی. رضایت باید از شدهدیمپزشك  به درمان از قبل بیمار که ترضایت به معنی اذن اس نجایدر ا

 ارفتگیا  رفتار با بخواهد اگر و کند گوشزد بیمار به را آن عواقب و اندرمنوع  مورد در الزم یهایآگاه پزشك یعنی باشد آگاهانه نیز و دباش

به هر  رسدیمنظر  به رضایت شکل مورد در اما؛ بود خواهد ئولمس دهندهبیفرطبیب عنوان به شود بیمار رضایت جلب موجب واقع خالف

ی و )معظم کندیم کفایت باشد، بیمار رضایت مبین که صورت هر به هو خالص صورت که باشد اعم از شفاهی یا کتبی، صریح یا ضمنی

 .(1331همکاران، 

 درمان گذشت کند از بعد بیمار و دقبل از درمان آن را اخذ نکرده باشپزشك  کهیدرصورت است، خصوصی حقّ یك رضایتکه  آنجا از

 .شودیمسئولیت پزشك منتفی م

 و دهد قرار مرده حکم در را وی که یاگونهبه کند وارد شخصی هبآسیبی  کسی هرگاه»: داردیم اسالمی بیانقانون مجازات  372ماده 

 رنف و شودیم قصاص اول نفر دهد پایان او رمستقریرفتاری به حیات غ تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام

 «نیز جاری است. یرعمدیاین قانون در مورد جنایات غ 371ماده و  ماده این حکم. گرددیم محکوم میت بر جنایت مجازات به دوم

 تعریف به توجه با رسدیم نظر به ت؟در حکم مرده دانسرا  مغزی مرگ دچار فرد توانیم آیا که گرددیم مطرح ؤالحال این س

 قانون 372 ماده طبق لذا. است مرده حکم در وماز مفهمصداقی  مغزی مرگ دانندیم برگشترقابلیمرگ مغزی که آن را غاز  نیمتخصص

. رودیم شمار به مرده علیه جنایت بلکه شودینم وبقتل محسمغزی  مرگ دچار فرد حیات به دادن خاتمه گفت توانیممجازات اسالمی 

بدین ؛ دباشنیم مستثنی حکم این از اعضاء پیوند تیم عضو پزشکان ،شدهفوت بیماران اعضای پیوند قانونواحده ماده 3 تبصره به توجه ابالبته 

ستند ه پزشکان عضو تیم پیوند اعضاء وارد شود، پزشکان از پرداخت دیه معافط جراحاتی بر فرد دچار مرگ مغزی، توس کهیترتیب درصورت

 (.131-135: 1373)عباسی، 

 است دیه ضامن گردد، بدنی صدمه یا تلف موجب دهدیم امانج هرگاه پزشك در معالجاتی که»قانون مجازات اسالمی  135مطابق ماده 

 «شود...ن از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم  قبل کهنیکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اآنمگر 

 رضایت هم آن از یتمالی ناش، به عوارض احدهدیو درمان م برائت، بدین معنا است که بیمار عالوه بر اینکه رضایت به عمل جراحی

 تیمسئول مطالبه صورت در معالجه، از پزشکان ودداریو خ نیاز عمومی به معالجه قتی. در حقکندیمبرا م تیو پزشك را از مسئول دهدیم

 معنا دینب این امّا،. دینماینم معالجه را یبعدی کس تیمسئولترس  از پزشکی هیچ صورت این غیر در ود؛، برائت پذیرفته شکندیماقتضاء 

 ئولمس هم نامه برائت اخذباوجود  كبلکه در مواردی پزش باشد، تیکه با اخذ برائت پزشك از بیمار، پزشك مبرا از هرگونه مسئولنیست 

قصور  دچار یاو یا عدم رعایت نظامات حرفه یاطیاحتیب یا یمباالتیآنجایی است که پزشك قصور نموده باشد یعنی به دلیل بو  باشدیم

 (.117-113: 1331)صفایی، برای بیمار شده است  یاکه منجر به عارضه پزشکی شده

 نجات برای پزشك و دضروری که تحصیل برائت ممکن نباش در موارد: »داردیقانون مجازات اسالمی در باب برائت بیان م 137ماده 

 نیست برائت اخذ به نیازی اضطراری موارد در گفت باید «.تنیس دمات واردهطبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صمریض، 

 تداشوجه ت باید البته. است توجیه قابل نفس حفظ لزومقاعده به توجه ابماده  این. بود خواهد معاف ئولیتین از هرگونه مسقانو طبقپزشك و 

کاب تقصیر، ارتصورت  در و باشدیم پزشکی و فنی موازین رعایت به مکلّفپزشك و  نیست پزشك یمباالتیب و یاطیاحتیب مجوز اضطرار، این

 پزشك طبق قانون مکلّف به جبران خسارت وارده است.
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از   «با وصیت او باشد، دیه ندارد. کهیبرای پیوند به دیگری درصورتمیت  اعضاء قطع»: داردیم اسالمی بیان مجازات قانون 721 ادهم

 727و  722مواد  مشمول دجدا کردن عضو بدن میت بدون اذن و وصیت وی باش کهیدرصورت ،شودیم برداشت چنین ماده این مخالف وممفه

 و جراحات وارده به سردیه ...  است زنده انسان کامل دیه دهمكی میت، بر جنایت یهد، 722 ماده طبق یعنی ؛گرددیماسالمی قانون مجازات 

 ازدجنایتی بر میت وارد س طور عمدی،هرگاه شخصی به 727. طبق ماده شودینسبت محاسبه مهمین  به میت جوارح و اعضاء سایر وصورت 

 .شودیدرجه شش محکوم متعزیری  شالق ضربهچهار  و هفتاد تا كی و یدیه یا اَرش جنایت به سپرداخت  بر عالوه نماید، هتك را وی یا و

: داشتیممقرر  1373قانون مجازات اسالمی مصوب سال  217ماده  شده قطعدر مورد ممنوعیت یا عدم ممنوعیت پیوند اعضای 

و اگر  شودینمرا به گوش خود پیوند دهد، قصاص ساقط  جداشدهشخص مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت  هرگاه»

آن را  تواندینم کسچیهرا به گوش خود پیوند دهد،  جداشدهقصاص قطع شد، آن قسمت  عنوانبهکه مقداری از گوش او  آن از بعدجانی 

باید به منابع شرعی مراجعه  هادادگاهقسمت ذیل این ماده در قانون جدید مسکوت مانده است و «. دوباره برای حفظ اثر قصاص، قطع کند

ی از عضو دیگری را قطع کند و مجنی اگر شخصی همه یا مقدار: »داردیممقرر  1332قانون مجازات اسالمی مصوب سال  114کنند. ماده 

 کندیمنپیوند عضو توسط مجنی علیه در اجرای قصاص خللی ایجاد  بیترتنیابه«. شودینمرا پیوند بزند، قصاص ساقط  جداشدهعلیه قسمت 

جانی هم     ن است که . با توجه به اطالق و عموم ماده، اثر دیگر پیوند زدن عضو مجنی علیه ایشودینممرتکب  تزامجاو موجب تخفیف 

 عضو خودش را پیوند دهد و مجنی علیه حق مطالبه قطع عضو جانی را نخواهد داشت. تواندیم

قانون مجازات اسالمی بیان کرده بود که مرتکب حق پیوند زدن عضو یا قسمتی از عضو که به سبب  نشدهاصالحاز الیحه  113ماده 

 خود را پیوند برگردانده باشد یا به پیوند عضو مرتکب رضایت دهد. شدهقطعمجنی علیه عضو  کهآناست را ندارد، مگر  شدهقطعقصاص، 

در حال حاضر علم پیوند عضو پیشرفت شایان توجهی داشته است. ضرورت اهدای عضو به شخص ثالث در جوامع برای برقراری حیات 

که امام خمینی  طورهمانو  شودیم. در جامعه فعلی پیوند عضو معموالً به احیای عضو منجر شودیمدوباره افراد بیش از گذشته احساس 

 اقعو دراگر با پیوند عضو، حیات در آن مانند سایر اعضا جریان پیدا کند، دیگر مردار و نجس نیست و نماز با آن صحیح است و  اندگفته

به دلیل گذشت مدت طوالنی از عمل قطع عضو مزبور، تجدید حیات در آن ممکن نباشد، ممنوعیتی در این عمل وجود ندارد. البته اگر مثالً 

به علت کمبود  شدهقطعممنوعیت به دلیل اتصال جسم نجس و مردار درست است. احتمال دارد که حکم برخی فقها بر مردار بودن عضو 

 (.1334و کرمی، )میرخلیلی  امکانات پزشکی در آن زمان و عدم احیای مجدد عضو بوده است

 

 قوانين و مقرّرات پزشکی، بهداشتی و اصول اخالقی
 :اشدبیبحث برداشت و پیوند اعضاء در ایران، به شرح زیر مبا  مرتبط اخالقی اصول و بهداشتی ی،برخی از قوانین و مقررات پزشک

بصره ته س وواحده ماده بر مشتمل قانون این. «است لّممغزی آنان مسمرگ  که بیمارانی یا شدهفوت بیماران اعضای پیوند ونقان» -اول

 این             .(5/1/1373)روزنامه رسمی کشور،  است دهبه تصویب رسی 17/1/1373مورّخ  اسالمی شورای مجلس علنی یجلسه در که باشدیم

اجرا گردیده است. زیرا در اصل  شورای نگهبان، قابلاظهارنظر  بدون اساسی، قانون 31 اصل به عنایت با که تقوانینی اسمعدود  زمره از قانون

نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظّف است آن را شورای  به باید اسالمی شورای مجلسمصوبات  یهیکل»: تآمده اس قانون اساسی 31

ای د برببین مغایر را آن چنانچه و دهد قرار یبررس مورداساسی  قانون و اسالمیده روز از تاریخ وصول ازنظر انطباق بر موازین  حداکثر ظرف

 «اجرا است. مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوّبِ قابل تجدیدنظر به

به  آن پیوند و است مسلّم آنان مغزی مرگ که بیمارانی یاشده فوتبیماران  پیوندی اعضای برداشتمنظور به قانون، اینموجب  به

 همچون؛ کسب مجوّز کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیوند عضو بستگی دارد، حصول شرایطی بیمارانی که ادامه حیاتشان به

ضروری ه خبر کارشناسان توسط مغزی مرگ خیصموافقت ولی میت و تشیا  بیمار وصیت وجود اعضاء، پیوند برای مجهّز یهامارستانیتوسط ب

 است.

استناد  پزشکی در یاعضاء پیوندی است و به دلهره و نگرانی جامعهبه  نیازمند بیماران از یتوجه قابل بخش ایچه این قانون راه گش اگر

 (.1331)معظمی و همکاران،  است ییهایکاست قانونی پایان بخشیده است؛ امّا مانند بسیاری از قوانین دارای یپشتوانه به

 و قانون متن به توجّه با که گفت باید لیخصوص ایرادهای شک شکلی و ماهوی تقسیم نمود. در یدسته به دو توانیرا م هایاین کاست

 كیچیچند تبصره است و ه یرندهیدربرگ مادّه واحده است. زیرا، كگفت این قانون ی توانینم (73: 1312بیگ زاده، « )مادّه واحده»تعریف 
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 تصویب شاید تّهالب ؛شدیم تهچندین مادّه نوش د قانونی بابای تبصره، چند آوردن یجابه بنابراین. ندارند ردیگیکبا  ها ارتباط مستقیماز تبصره

 .2مقابل قانون است واحده درواحده، به دلیل آسان بودن تشریفات مربوط به تصویب مادهماده قالب در آن شدن

 3:قرار زیر هستندامّا، ایرادهای ماهوی به

سایر  شامل و است مغزی مرگ وشده مختصّ، پیوند از افراد فوت، دیآیبرم آن عنوان از کهطور همان زیرا نبوده، جامع قانون ینا -1

 1.مانده است یجاقانونی بسیاری در این زمینه به . بنابراین، ابهاماتشودیمنابع تأمین عضو مانند پیوند از دهنده زنده نم

 این موارد نیز مسکوت مانده است. جهینت نداشته است، درهی توج اعضاء ماعضاء و توریس دوفروشیچون خر . به مواردی هم2

 مغزی مرگ که بیمارانی یاشده قانون پیوند اعضای بیماران فوت اجرایی نامهنیآئ 25/2/1311مورّخ  یهیأت وزیران در جلسه -دوم

روزنامه رسمی کشور، ) ردکاصالح  را آن 13/7/1311 تاریخ در و (22/3/1311روزنامه رسمی کشور، ) نمود تصویب را تمسلّم اسآنان 

 شده را بیان نموده است.فوتبیماران  اعضای پیوند قانون اجرایی مباحث ،نامهنیآئ این .(1/1/1311

 قرار زیر است:به نامهنیاین آئ یهاتیجمله مز از

 ویبتص از قبل تا دیگر سوی از. تمرگ مغزی را رفع نموده اساز تعریفی  یارائه عدم همچون فوق، قانون نقایص از برخی ،نامهنیآئ ینا

این یم ب زیرا ؛دادندینم اطّالع اعضاء پیوند زن، موضوع را به مراکارابیممغزی  مرگ هنگام به خصوصی یهامارستانیب از اریبسی نامهنیآئاین 

مام تزیرا  گردید، مرتفع مشکل این اجرایی نامهنیآئ تصویب با امّا،. دگیرنقرار  بازخواست مورد بیماران یهاخانواده سوی از که تندرا داش

 خاص وزارت بهداشت، درمان و یهایماریرا به مرکز مدیریت پیوند و ب وع مرگ مغزیوق که است نموده موظّف را کشور یهامارستانیب

 .(1331)معظمی و همکاران،  اجرا است فاقد ضمانت نامهنییآموزش پزشکی گزارش دهند؛ امّا متأسفانه این آ

 این که دنپیوند کننده باش یهامیعضو ت توانندیمرگ مغزی نم دیتائ و تشخیص تیم اعضای است، تهبیان داش نامهنیاین آئ نیچنهم

 .5مادّه واحده نیز آمده بود 3قبالً در تبصره مادّه 

 ب،اعصا و مغز جراح یك اعصاب، و مغز متخصّص )یكپزشك  مرگ مغزی توسط چهار دییتشخیص و تأ نامهنیبر اساس ضوابط این آئ

 .7ردیگیم ورتصقانونی  پزشکی حضور و ی(متخصّص بیهوش یكو  4متخصّص داخلییك 

سال منصوب  1مدّت برای  درمان و تاجرایی مربوطه، با حکم مقام وزارت بهداش نامهنیآئو  قانون اساس بر واحد هر در پزشکان این

 .شوندیم

 مجهّز یهامارستانیص قطعی مرگ مغزی باید در بتشخی که تاساین  است، شده ینیبشیپ نامهنیموارد دیگری که در این آئ جمله از

 .دولتی انجام شود یهادانشگاه

 و اهداءکننده ارزیابی شامل )که مراحل ایرمرگ مغزی، س که پس از تشخیص باشدی، این منامهنیاز دیگر نکات قابل توجّه این آئ

 بیرک وراث رضایت یا بیمار فاهی(کتبی یا ش)در صورت وصیت ت( کننده و ... اس انطباق بافتی اهداء یهاشیاهدایی جهت پیوند، آزمااعضای 

اء اهد رضایت یبرگه» یمهیضم بایدها آن 1و تصویر ردیگیمانجام  مثبته مدارك اساس بر نیز قانونی وراث احراز. ردیگیم ورتصقانونی 

ی هافرم در مغزی، مرگ فرد قانونی وراث رضایت خصوص در شدهینیبشیپ موارد تمامی حاضر حال در. گردد «مرگ از پس دیپیون اعضای

 است. شدهینیبشیپ پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت طتوس شده هیته

                                                           
ونه ای به گگرفت  صورت آن با زیادی های مخالفت چهارم مجلس در الیحه دناز مطرح شپس  و نداشت وجود زمینه این در قوانینی طوالنی، بتاًبا توجّه به اینکه مدّت نس. 2

مجلس چهارم تا مدّت ) این طی در. انجامید لطو به (17/1/1373) ملذا تصویب آن تا مجلس ششو  کند فراهم را آن تصویب زمینه نتوانست موافقان های تداللکه اس

 می نمودند؛ بنابراین تصویب شدن آن در قالب مادّه واحده کار را آسانتر می نمود.پیوند  به اقدام قانونی ی پشتوانه بدون پزشکان م(مجلس شش
مغزی  مرگ تعیین پروتکل و دهبه آئین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شمربوط  بند در مزیت صورت به واحده مادّه این معایب از برخی ت،الزم به ذکر اس .3

 آمده است.
د و به دنبال داشته انکنندگان زنده اظهار  . البتّه گروه اخالق زیستی و پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی و انجمن علمی پیوند، نظریاتی را در خصوص پیوند کلیه از اهداء1

 آن بخش نامه ها و دستورالعمل هایی نیز صادر شده است که در بندهای بعدی توضیح آن خواهد آمد.

 . باید توجّه داشت تکرار شدن یك مادّه خود می تواند از نقاط ضعف یك قانون و آئین نامه باشد.5

 لحاظ نشده بود. د مرگ مغزی، پزشك متخصّص داخلی، جزء پزشکان تعیین کننده مرگ مغزی و تکمیل کننده ی برگه ی مخصوص،. در پروتکل تعیین و تأیی4
ر حیطه وظایف و آئین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده، تأیید مرگ مغزی توسط پزشك، پزشك قانونی د 2مادّه  3. الزم به ذکر است مطابق تبصره 7

مان که برخی به اشتباه گ مسئولیت های مربوطه در زیر برگه ی تأیید و تشخیص مرگ مغزی نیز ضروری است و این از نقاط قابل توجّه این قانون است. این در حالی است

 ر این زمینه است.نموده اند، نقش نداشتن متخصّصین پزشکی قانونی در تأیید مرگ مغزی، نشان دهنده ی غفلت قانونگذار د
1. Copy 
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حقیق تاز  پس مغزی مرگ دچار فرد یا جسد هویت کهیدرصورت ت،اسنگردیده مشخص  کهنیا نامهنیآئ این درتأمل قابل نکات راز دیگ

 ینامهنیآئدر  مسائلی چنین به خچنین اذنی بدهد؟ لذا، جای پاس تواندیحاکم مآیا  بدهد؛ عضو برداشت به اذن باید کسی چه د؛نامعلوم باش

 .(1331)معظمی و همکاران،  اجرایی خالی است

یگانه(، ب اتباع به زنده کننده اهداء از کلیه پیوند بحث از ریغ به) دهزنکنندگان  اهداء خصوص درمصوبه  نیاول گفت، بتوان ایدش ومس

 شده است. زنده، قانونی شمرده یپیوند کلیه از دهندهبخشنامه  این در که تاس 3/2/1315/س مورّخ 13131 ینامهبخش

 اند از:که عبارت دینمایمبیان  را شاوندیخو ریغ زنده یکننده اهداء رایطاین بخشنامه ش 7مادّه 

 سال 23- 13سن  -الف

 .3گرددیکنندگان مجرّد، رضایت دوم از والدین اخذ م اهداء مجزّا از اهداءکننده و زوج یا زوجه، در (آگاهانه)اخذ رضایت کتبی  -ب

 .گرددیمربوطه احراز م نیانی اهداءکننده که توسط متخصصرو و جسمی کامل سالمت -ج

هرگونه آگهی در خصوص اهداء کلیه در زمان حیات کامالً ممنوع دادن که  است این است، آمده نامهدر این بخش از دیگر مواردی که

بهداشت،  وزارت وظایف و تشکیالت قانون 5ماده ) شودیم (آگهیصدور  مرجع و اهداء متقاضی ازاعم ) نیمتخلف قانونی پیگرد بو موج است

3/2/1315.) 

ه )ماد گرددیاهداءکنندگان زنده ممنوع است و موجب پیگرد قانونی ماز  کلیه، اهداء فرآیند در تجارت یا یگرواسطه هرگونه ینهمچن

 (.3/2/1315بهداشت،  وزارت وظایف و تشکیالت قانون 4

که ) شاوندیخو ریاز اهداءکننده زنده و افزایش اهداءکنندگان غ ابعاد اجتماعی و اخالقی پیوند کلیه تیبه دلیل اهم 1314امّا در سال 

ع موضو (،نمودندیم خود عضو دادن به اقدام هدیه،عنوان  به تدولسوی  از مبلغی دریافت و عضو گیرنده سوی از پول مبلغی تدریافی درازا

و حث ب و جلسه چندین تشکیل از پس. گردید ارجاع ی،علوم پزشک جهت بررسی و اظهارنظر به گروه اخالق زیستی و پزشکی فرهنگستان

 فقهی، فلسفی، یهااز قبیل حوزه)مختلف علمی  یهامتخصّصان حوزهو  اننظر کارشناس از یمندبهره نیز و آراء و افکار تبادل و یبررس

اهداء  همچنین و پیوند جراحی عمل» :13تنداظهار داش 15/11/1314مورّخ  یجلسه در سرانجام پزشکی(، و یشناختجامعه ی،شناختروان

 عنوان پاداش، سپاس یا هدیه به اهداءکنندهقبول است و تبادل وجه به قابل یطورکل به (شاوندیخو ریخویشاوند و غ)کلیه از فرد زنده داوطلب 

 :که نی؛ مشروط بر اشودیتلقّی نم یراخالقیغ

 به این کار اقدام خاطر طیب و کامل اختیار با و اکراه و سلطه دونبو  فکری تعادل حالت در و باشد دهاهداءکننده مجبور به اهداء نش -

 نماید.

 ازنظر جسمی و روانی دقیقاً بررسی شود. ،11مراکز یهمه در وریکننده کلیه طبق ضوابط مصوّب کش اهداء -

 باشد.نداشته  وجود کلیه اهدای جراحی عمل برای منعی ی،نظر پزشک از -

 پزشکی مناسب قرار گیرد.خدمات  شاهداءکننده پس از عمل جراحی اهدای کلیه، تحت پوش -

 رآیندف این در شکلی هر به یگرواسطه هرگونه از و ندباشنداشته  دخالتی کلیه اهدایروند  در کلیه، پیوند تیم و یگروه پزشک -

 شود.جلوگیری 

 کشوری تدوین و تنظیم شود.شورای  کی سوی از پشتیبانی و نظارت و یضوابط اخالق پزشک -

 غیر ایرانی با عضو اهدایی از شهروند ایرانی پیوند نشود.فرد  و بوده برخوردار واحد ملیت یك از کنندهافتیدر و دهاهداءکنن -

زنده،  ارگان کننده اهدا دهنده توافق بیانیه مشترك گروه) «سال مجاز به اهداء عضو نباشند 15سال یا بیشتر  11افراد کمتر از  -

2333 :2324-2313.) 

 ایدباهداءکننده  استشده  گفته دوم بند در مثال برای ت؛اس این نظریه نیز دارای ابهامات و ایراداتی دیینمایگونه که مالحظه مهمان

در بند سوم آمده است  نیچندار این مسئولیت است. همکسی عهدهچه  که است ننمودهمشخص  امّا شود، بررسی دقیقاً روانی و میجسنظر  از

 احتمالی خطرات توانینم دیگر سوی از. تمنع را بیان ننموده اس نباید منعی برای عمل جراحی اهدای کلیه وجود داشته باشد، امّا موارد که

 هر عمل جراحی به دنبال دارد را نادیده گرفت.که 

ابعاد  داشتند، حضورها جلسه این در که یشناسانروان و انشناسجامعه  آیا که؛ است این شودیم مطرح اینجا در که یمهم ؤالس

بررسی  آیا مثال )برای ؟اندنموده بررسی را شاوندیخو ریخویشاوند و غزنده  یاهداءکننده سوی از عضو اهدای روانشناسی و یشناسجامعه

 (.خیر؟یا  گرددیم روحی عوارض دچار اهداء از بعد اهداءکننده کهاند نموده

                                                           
 در حال حاضر در فرم هایی که توسط انجمن حمایت از بیماران کلیوی به اهداءکنندگان ارائه می شود، این مسئله رعایت می گردد. .3

 شده است.یاد  نیز «اعضاء پیوند زمینه در ای حرفه اخالق اصول» عنوان به نظریه ناز ای . 13
 چیست.« هم هی مراکز»در این نظریه مشخّص نگردیده مقصود از  . 11
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 عضو ونديدر پ هيعلی مجن حق
که عضو  یحالت -1است:  یفرض جار دو زند، وندیعضو جداشده را به بدن خود پ ت،یقبل از قصاص و بعد از جنا هیعلی مجن چنانچه

 است. میو ترم وندیقابل پ حال نیا با فتادهین ییو بدن جدا عضو نیکه ب یحالت -2 شود؛یزده م وندیکامالً جداشده و پ

 وندیپ ایآ که نیاز جهت ا -2 وند؛یپ جواز عدم ایاز جهت جواز  -1: باشندیم یبررس از دو جهت قابل شده، ادیاز دو فرض  كیهر  زین

 ر؟یخ ایمذکور موجب سقوط حق قصاص است 

وط از موجبات سق یاز قصاص را برخ قبل وندیبعد از قصاص که پ ای ردیقبل از قصاص صورت گ وندیاست که امکان دارد پ ذکرانیشا

 .دانندیقصاص م

اند و هم به که هم به جواز آن نظر داده است درمان یهااز راه یکی وندیکه عضو جدا نشده باشد، پ ییگفت درجا توانیم یطورکلبه

عضو  وندیصراحت در صورت پبه یگذشته، عالمه حل یچنانکه از فقها. دیآینم شیپ نجس عضو وندیپ هیاز ناح ینشدن عضو، اشکال جدا لیدل

به  لیتفصبه زین یو و شارحان کتاب (433: ه ق 1113حلی، )سخن گفته  هیعلی مجن یمجدد و حق قصاص از سو یلزوم جداساز عدم از

که عضو مورد  ییجا در یول، (415: ه ق 1317حلی، ؛  211-212: ه ق 1137اصفهانی، ؛  172حسینی عاملی، بی تا: ) اندمسأله پرداخته نیا

 یباناز قصاص، بنا بر اختالف م بعد ایکند  وندیقبل از قصاص اقدام به پ نکهیآن اقدام کند، در ا وندیبه پ هیعلی کامالً جداشده و مجن تیجنا

 :میمختلف مواجه یفقه یهادگاهیبا د

 عضو قبل از قصاص ونديپ -1
و مرده و عض وندیشدن را پ بعد از جدا عضو وندیکه پ یتنها کسان د،یعضو نما وندیقبل از قصاص اقدام به پ هیعلی مجن کهیصورت در

 نیاز ا هیعلی بودن مجن و محروم وندیبه عدم جواز پ دانند،ینم یبودن کاف آن از مردار خروج عضو و یایو حلول روح را در اح دانندینجس م

تبع اهل سنت آن را مطرح به یبرخ عهیش شده و در فقهاهل سنت مطرح هیاز ناح شتریبه حمل نجس، ب لیتعلکه  آنجا اند. ازداده نظر حق

که  اندافتهیدست جهینت نیخصوص به ا نیفقها در ا مطالب پس از بحث مفصل و نقل یو برخ (211-212: ه ق 1137 اصفهانی،)اند کرده

نظر  کم ازدست لیتعل نیگفت ا توانی، م(113: 1313حبیبی، )باشد  وندیبر ممانعت از حق پ یکاف لیدل تواندیبه حمل عضو نجس نم لیتعل

اص قص یمحروم کرد و قبل از اجرا وندیپ را از حق بر هیعلی مجن توانیاستناد نم نیو به ا دیآیحساب نم به یامروزه مانع جد عهیشی فقها

حساب آمده و نجس  به تهیم یشدن عضو از بدن، آن عضو از نظر فقه که با جدا است درست گرید انیب حق مسلماً برخوردار است. به نیاز ا

از  یتا به گفته برخ ستین تهیم موضوعاً حساب آورد و جدا از بدن به یآن را عضو توانینم گریمجدد و حلول روح، د وندیپ صورت است، در

از منکر ملزم به  یمعروف و نهامربه باگر خود فرد به آن اقدام نکرد، حاکم از با یحت قطع مجدد باشد، ازمندیباب لزوم ازاله نجس از بدن، ن

 .(32: ه ق 1137طوسی، )باشد  عضو کردن قطع

  داخت.پر میاست که در ادامه به آن خواه یگرید مسأله ر،یخ ای ماندیم یبر قصاص باق یعضو حق و وندیوجود پ با نکهیدر ا حال نیا با

 

 عضو بعد از قصاص ونديپ -2
قها ف نیرا در ب یکه مخالفان و موافقان است عضو بعد از قصاص وندیدر پ یو بودن حقیبر قصاص، ذ هیعلی در حق مجن گرید بحث

آن  که بحث یوندیبودن عضو پ نجس سبب به وندیعدم جواز پ یکیدارند:  بر سخن خود لیعضو بعد از قصاص، دو دل وندیمخالفان پ دارد.

صاص قطع شد و ق یگوش انسان اگر: »سندینویم عیمماثلت در اثر قصاص. چنانکه صاحب شرا لزوم حفظ لیعدم جواز به دل ،یگریگذشت و د

 (.223: ه ق 1131حلی، ) «جدا سازد ،یهمسان آن را به خاطر تحقق تواندیم یزد، جان وندیشده را پ عضو جدا هیعلی گرفت، آنگاه مجن صورت

 1113 )عاملی، اندبه قبول کرده یبر قصاص مجدد را تلق یاصل حق جان یمسأله پرداخته و برخ یبه بررس لیتفص عبارت هم به نیشارحان ا

 یتوجه از آن است که مسأله مخالف قابل یحاک زین اضیدر کالم صاحب ر« الظاهریخالف عل بال» عبارت. (345: 1342نجفی، ؛  277: ه ق

 (.524طباطبائی، بی تا: )ندارد 

ت که برخوردار اس وندیاز حق پ هیعلی مجنی در صورت م،ینظر کنهم صرف تهیحمل عضو م لیاگر از دل یگفت حت توانیم انیب نیا با

 خواهد بود. هیعلی مجن یبرا وندیاز قصاص، مانع از وجود حق پ بعد تیدهد، وگرنه لزوم حفظ اثر جنا تیبدان رضا یجان

 نیرا به قصاص مجدد ملزم ساخت. ا یو توانینم وندیاست و در صورت پبرخوردار وندیاز حق پ هیعلی آن است که مجن گرید دگاهید

طرح  قابل صورت نیظاهر خالف سخن فقها در اتفاق بر جواز، بلکه وجوب قصاص مجدد است، بدفقها ندارد و به نیدر ب یگرچه قائل دگاهید

 شده میاساس تنظ نیبر هم زین 1373مصوب  یاسالم قانون مجازات 217اند و ماده کرده حیعضو تصر وندیدر پ یفقها به حق جان یاست: برخ

 برخوردار وندیرا از داشتن عضو محروم کرده است، از حق پ هیعلی کرده و متجاوزانه مجن عیضای آنکه حق را با یجان یوقت جهینت بود. در

حق  نیقائل به ا یاول قیطر به دیداده است، با دست را از یکه به ناحق عضو زین هیعلی در حق مجن م،یریپذیو قصاص مجدد را نم میدانیم
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حق  یعضو اقدام کند، کس وندیبعد از قصاص به پ یجان اگر: »دارند حیتصر یبرخ یطرف جان عضو از وندیدر مورد پ یوقت گر،ید انیب شد. به

 سزاوارتر است. هیعلی مطلب در جانب مجن نیا رشیپذ (،433: ه ق 1113حلی، « )اعتراض ندارد

خواهد آمد، مماثلت را  وندیبر پ یجان حقی که در بررس یعلت قصاص، مماثلت است و به شرح رسدیبه نظر م یینها یبندجمع در

 نیا تیاز آن استفاده کند و نها تواندیبرخوردار باشد، م وندیاز امکان پ هیعلی هرگاه مجن صورت نیاز همه جهات در نظر گرفت که در ا دیبا

و  میعضو به جا دانست وندیرا در پ یجان عضو اقدام کند و اگر حق وندیبه پ لیتا در صورت تما شودیقرار داده م زین یجان اریاخت در امکان

 حق برخوردار خواهد بود. نیاز ا یاول قیطر به زین هیعلی مجن م،یرا فاقد حق اعتراض به شمار آورد هیعلی مجن

را  یکه جان ییساخت، مگر درجا محروم حق نیرا از ا یو توانیبرخوردار است و نم وندیاز حق پ هیعلی گفت مجن توانیم جهینت در

 وندیکه از فقها نقل شد، از حق پ ییبر آرابنا زین هیعلی مماثلت آن است که مجن یاقتضا صورت نیدر ا م،یحق محروم ساخته باش نیاز ا

 م،یانند زیو قصاص مجدد آن را جا کند عضو اقدام وندیبه پ یکرد: اگر جان ریتصو توانیم زیصورت ن نیمسأله را به ا نیبرخوردار نباشد. ا

ه بر جواز منع استفاد یلیحق استفاده نکرد، دل نیرغم امکان مداوا از ابه یاگر جان و حق برخوردار خواهد بود نیاز ا یاول قیطر به هیعلی مجن

تضا مماثلت اق د،یمحروم گرد حق نیاز ا هیعلی توسط مجن وندیپ یبرا یو یباطن لیرغم مبه یاما چنانچه جان م،یحق ندار نیا از هیعلی مجن

 .(1335)آقابابایی بنی،  میندان وندیاز حق پ استفاده مجاز به زیرا ن هیعلی حفظ اثر قصاص مجن یکه برا کندیم

 

 عضو ونديحق قصاص با پ يانتفا ای بقا
ود از گردد، خ وندیاز حق پ یجان استفاده که مانع ییجزء درجا هیعلی به دست آمد که مجن جهینت نیکه گذشت، ا یتوجه به مطالب با

ا ب است که:  نیندارد. حال سؤال ا یکاف ییحق، کارا نیاز ا هیعلی مجن کردن محرومی شده برا ارائه لیعضو برخوردار است و دال وندیحق پ

 میترم لیبه دل ایاست  یباق چنان هم یکه عضو کامالً جدا نشده باشد، حق قصاص و ییخصوص درجا به هیعلی مجن هیناح از عضو وندیپ

 و از حق قصاص محروم است؟ دیخسارات را بنما ریسا ای ارش ای هیمطالبه د تواندیتنها م تیاثر جنا رفتن نیعضو و از ب

 در فقه مطرح است: ریبه شرح ز یاقوال شده ادیدر پاسخ به سؤال  یکل طور به

 حق قصاص يبقا -1
. میداربر سقوط حق سابق ن یلیعضو، دل وندیپ آمده و با دیقصاص پد یاقتضا یجان تیشرح است که: اوالً با جنا نیقول به ا نیا یاادله

 حیکه صاحب کشف اللثام تصراست. چنان یاز آن دارد که حق قصاص همچنان باق تیحکا شده، جادیاستصحاب حق قصاص ا گر،ید انیب به

 شود،ینم یبخورد، قصاص منتف وندیگرم پ خون انیجر لیو به دلخود برگرداند  یجاآن را به هیعلی گوش از بدن جداشده و مجن اگر: »دارند

« میشده، ندارشدن حاصل که بعد از قطع یالصاق لیبر سقوط قصاص به دل لیو دل افتهی شدن است تحقق قصاص که قطع یچون مقتض

 .(211-212: ه ق 1137 اصفهانی،)

 جادیدر مسأله ا یرییمجدد آن تغ داده و اتصالرخ نجایعضو است که در ا نشد قصاص جدا اریشده است، معگفته گرید یریتقردر 

            را مانع سقوط حق قصاص دانست  وندیپ نیا توانینم ست،یمجاز ن ینظر شرع از وندیچون پ اًی؛ ثان(214: ه ق 1111، براجابن ) کندینم

 جهینت رد ست،ین زیبودن جا عضو نجس لیمجدد آن به دل وندیو پ شدهلیتبد تهیم شدن به عضو با قطع گر،ید انیب . به(153: 1371حلی، )

 در سقوط حق قصاص ندارد. یریتأث

 

 هيعل یعضو از طرف مجن ونديسقوط حق قصاص با پ -2

 لیبدگروه با حلول روح به عضو زنده ت نیا ازنظر ،یوندیکه: عضو پ حیتوض نینظر مقابل دانست با ا لیدال ینف توانینظر را م نیا لیدال

نقص حاصل از قصاص  یبلکه بقا ست،یعضو ن نتیعلت قصاص، مبا نیکرد. همچن جدا بودن آن را مجدداً به استناد نجس توانیو نم شده

 یو نقص آن عضو است و حق مجن نبودبلکه  ست،یشدن و جدا شدن ن و موجب قصاص عضو مجرد قطع سبب: »اندآورده یچنانکه برخ است،

« زده باشد وندیو جدا کردن آن، هرچند مجدداً آن را پ ینه صرف قطع عضو و است، یهمان نقص در جان جادیمقابله، ا یبه اقتضا هیعل

 (.133: 1335 ،آقابابایی)

 ت،یدر روا (115: ه ق 1131حر عاملی، « )نیالْقصَاصُ منْ اَجَل الشَّ کُونُیانَّمَا » که شودینکته م نیعبارت در ادامه متذکر ا نیصاحب ا

اقدام کند،  عضو وندیبه پ هیعلی چنانچه مجن انیب نیدارد. با ا تیهم موضوع( و نقص بیع« )نیش»ی بلکه بقا ست،یحصول نقص ن یبه معنا

 .گرددیمی نقص، قصاص منتف نماندنی باق لیبه دل

 با» : سدینویم ینمونه ابوالصالح حلب یبرا دارد. ینظر سازگار نیاند با اهم که امکان بهبود را مانع قصاص دانسته یفقه ریتعاب یبرخ

عبارت،  نیطبق ا(. 311: ه ق 1133 ی،بحل)« میشده باش دیام آن نا یاز بهبود نکهیمگر ا ست،ین زیجرح و قطع و شکستن و کندن، قصاص جا
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 نیا شرط است. از قصاص، نقصان به وجود آمده بر اثر یکه بقا دیآیبرم نیاز ادامه عبارت چن نیچن . همشودیم ساقطعضو، قصاص  میبا ترم

 یقبل از بهبود هیعلی که مجن ییدارد و در صورت بهبود هر دو درجا مجدد قصاص یمماثلت، اقتضا ه،یعلی مجن ای یدر صورت بهبود جان رو

: سدیونیم کند،یم حیتصری آنکه به امکان قصاص قبل از بهبود از پس دیمف خی. شماندینم یحق قصاص مجدد باق کند، اقدام به قصاص

 کردن . اگر با معالجهابدیشده و به کمك اهل فن حال آنان بهبود  معالجهرا مراقبت کند تا  هایو شکستگ یاست حاکم افراد زخم سزاوار»

ه قصاص حکم ب افت،یکه مرتکب شده، ارش بدهد، اما اگر با معالجه بهبود ن یتیدر قبال جنا دیبا یجان یول شود،یم یمنتف قصاص افتیبهبود 

 اصفهانی،) اندقصاص را ساقط دانسته شانیاند که انوشته گذشته یاز فقها ینظر ابوعل حیدر تشر زین یبرخ(. 741: ه ق 1113مفید، « )شودیم

 .(211-212: ه ق 1137

از آن  یحاک یبر توجه به امکان بهبود حیتصر وجود ندارد، یاز قصاص قبل از بهبود یچند منع هر ادشده،یدر دو عبارت  گر،ید انیب به

از  تیعضو مورد جنا میگفت: ترم توانیم رو نیا . ازشودیحق قصاص ساقط م ،یپزشک معالجات با یحت یاست که در صورت تحقق بهبود

عبارات، زخم و شکستگى و دررفتگى  نیدر ا کهآن است  شگفت: »اند کهآورده یعبارات فقه نیا یبندجمعموجبات سقوط قصاص است. در 

 راکهچ ست،یاشکالى، قصاص متوقف بر بهبود و سالمت زخم ن چیهیکه قصاص دارند ب ییهازخم که در مورد آن اند باشده همراه قطع ذکر زین

 (.23-25: 1377هاشمی، )« قصاص ندارند ات،یحکم روا به زی. شکستگى و دررفتگى استخوان نشوندیو خوب م افتهی ها معموالً بهبودزخم

دن ش عضو است نه صرف قطع بودن ناقص در یبرابر تیآنچه موجب قصاص است رعا ییگفت: از سو توانینظر م نیا لیدال حیتشر در

ن وَ الْأَنْفَ یالْعَب نَیبالنَّفْس وَ الْعَ النَّفْسَ» مربوط به قصاص اعضا هیآنچه از آ»: اندو نوشته مستند ساخته میرا به قرآن کر لیتعل نیا یعضو. برخ

نه  ردیام گعضو انج دو انیاست که مقابله م نی، اشودیبرداشت م (15مائده، آیه ...« ) بالْأَنْف وَ الْأُذُنَ بالْأُذُن وَ السِّنَّب السِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قصاص

 کند در عوض آن، همان عضو از جانى گرفته دایشود و نقص پ گرفته هیعل معنا که هر عضوى از مجنى نیدو قطع و دو جدا شدن. بد انیم

ت، او آزار داده اس عضو کردن را با قطع هیعلنی که چون جانى، مج ردیگیلحاظ صورت نم نیقصاص بد ه،یپا نیا بر ناقص شود. زیشده و او ن

« ردیگیقصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت م کردن عضو مقابلش آزار دهد، بلکه حق دارد او را با قطع زین هیعل مجنى

 (.23-25: 1377 هاشمی،)

ا ب رای، زشودیزده شود، ادله قصاص عضو، شامل آن نم وندیهرگاه قبل از قصاص، عضو مقطوع پ: »انددر ادامه پس از بحث مفصل آورده

 (.همان)« شودیادله منتفى م نیعضو مقطوع به بدن، موضوع ا وندیپ

 دیرجل کسر  یف (ع)صحابنا عن احدهما اعن بعض  لیجم عن: »ظهور در سقوط قصاص دارند، مانند زین اتیروا یبرخ گرید ییاز سو

راجع به  (ع)صادق  ایاز امامان باقر  یکیاز  هیاز امام یاز برخ لیاألرش؛ جم یعطی هذا قصاص ولکن یف سیالرجل قال: ل دیرجل ثم برات 

 1137ی، کلین) « ارش پرداخت کند دیبا یکه حضرت فرمودند قصاص ندارد، ول کندینقل م افتهیرا شکسته و بهبود  یگرید دست که یمرد

                    (. 135: ه ق

 لیلاند به داشاره کرده یکه برخمرسل است و از نظر داللت چنان از نظر سند تیروا نیگفت: ا توانیم شده ادی تیدر رد استناد به روا

و               (23-25: 1377 هاشمی،) یبعد یبهبود لیها به عدم قصاص حکم کرده است، نه به دلاستخوانی قصاص در شکستگ یانتفا

م بها الرجل فتسقط ثضرّی الصبىسنّ  ینه قال: فا» :آمده است یگریاست. در نقل مرسل د تیاحتمال مانع استناد به روا نیا کم وجوددست

: ندفرمود د،یرویو پس از افتادن م دهید صدمه یکه توسط کس کودك األرش؛ حضرت راجع به دندان هیقصاص و عل هیعل سیتنبت، قال: ل

 (.135: ه ق 1134صدوق، « )شودیقصاص ندارد و ارش پرداخت م

قصاص  که آنجا گفت از توانیو م سازدیم یقصاص را منتف دنییرو تیدندان کودك به علت قابل ،یهم گذشته از اشکال سند نجایدر ا

 اتیوار نیبنابراآمده است؛  انیو کالم فقها سخن به م تیروا نیقصاص در ا یفاقد مماثلت است، از انتفا یریش دندان دائم در مقابل دندان

 رد             داند،یاستناد م رقابلیرا به شرح فوق غ شده ادی اتیآنکه روا از نظر خود پس نیبر سقوط قصاص ندارند. صاحب ا یداللت ادشدهی

 ضعوموارد قصاص اعضاء واجب است صبر شود تا  در»: که ردیگیم جهینت نیچن انیمسأله در پا ابعاد یپس از بحث مفصل و بررس تینها

 زیحکم ن نینشد، قصاص مستقر خواهد شد. ا خوب و اگر شودیشده، روشن گردد، اگر خوب شد، قصاص منتفى ممعالجه و بهبود عضو قطع

 ،گرنه از همان اول زده شود، و وندیشده، پهمان عضو قطع نیانجام نگرفته باشد، بلکه ع گرید در صورتى است که عالج با عضوى از بدنى

 (.23-25: 1377 هاشمی،)« قصاص مستقر است

عضو  یبقا نرفتینپذ لیتعل حال نیا . بااست ترقصاص قابل دفاع یبر بقا ینظر اول مبن رسدیبه نظر م ادشدهی یآرا نیب یبندجمع در

ی ازیتا ن ستین تهیآن عضو عرفاً م ،یوندیآن است که با حلول روح در عضو پ حینظر صح رایز ست،یقبول نبه استناد حمل نجس، قابل یوندیپ

 الح نیا نکرد، واجب است قطع شود. با حلول اگر روح مییخون هم امکان بقا ندارد تا بگو انیقطع مجدد آن باشد و بدون حلول روح و جر به

 رفص نقص عضو است نه یقصاص وجود و بقا عیتشر لیدل نکهیا یو ادعا رسدیبه نظر م یکاف حق قصاص جادیا یو وقوع آن برا تیاصل جنا

 یعیبط یاگر بهبودرو است: اشکال اول: روبه لیذی هاخود با اشکال گردد،یم یموضوع حکم منتف هیعلی عضو به مجن وندیشدن و با پ قطع
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 ی، قصاص منتف(همان)اند کرده اشاره یوجود دارد، چنانکه برخ یمکان بهبودها هم که ادر زخم م،یبدان را مانع قصاص یو به کمك علم پزشک

 (.132: ه ق 1137طوسی، )اند قصاص دانسته مشمول« وَ الْجُرُوحَ قصاص» فهیشر هیاتفاق جراحات را به استناد آآنکه فقها به خواهد بود. حال

ند و اخاص استثنا شده لیموارد از اصل جواز قصاص به دل نیا رایندارد، زیی کارا نجایدر ا زیدندان ن میمو و ترم دیمسأله به رو اسیق

 یفعضو منت وندیپ صورت خواهد ماند؛ اشکال دوم: اگر قصاص را در یقصاص باق یمشمول حکم کل وند،یعضو با پ میترم جمله موارد از ریسا

قصاص  یکه مجازات اصل آنجا است، از مجازات معاف خواهد شد و از ساخته وارد هیعلی را بر مجن یتیعمد جنارغم آنکه بهبه یجان م،یبدان

 یزیر ناچمقدا هیبه د نسبت عضو، میترم لیاز پرداخت ارش سخن گفت که طبعاً به دل توانیتنها م م،یندار زین هید پرداخت بر یلیاست، دل

عضو  قطع هیبا تمسك به اطالق ادله د برخى: »سدینویکرده و ماشارهنکته  نیسقوط حق قصاص خود به ا هیکه صاحب نظر خواهد بود. چنان

 فرض بهبود و اتصال با هدر رود، اما انصاف آن است که دیکه حق مسلمان نبا میدار لیبپردازد، عالوه بر اطالق، دل هید دیاند: جانى باگفته

« ستآن ا متیعنوان قدر برابر فقدان عضو و به هیاعضا آن است که د اتیعضو را اثبات کرد، چراکه ظاهر ادله د هید توانینم شده،دهیعضو بر

 وندیپ فرصت تیهم درنها یبه جان ه،یعلی عضو توسط مجن وندیاقتضا دارد که در صورت پ قصاصاشکال سوم: ادله ؛ (23-25: 1377 هاشمی،)

صاص امکان ق وندیگونه که قبل از پهمان رو نیا . ازگردد از مجازات قصاص معاف هیعلی مجن هیعضو از ناح وندیپ لیبه دل نکهینه ا داده شود، 

. چنانکه گفت قصاص سخن یمماثلت، از انتفا رفتن نیصرف از ب به توانیحق استفاده کند و نم نیهم از تواندیهم م وندیوجود دارد، بعد از پ

 اندرا هم روا دانسته یچند قصاص قبل از بهبود هر رد،یگ نگاه قصاص صورتصبر گردد، آ یاند بهتر است تا بهبوددر جراحات هم گفته

 .(13: ه ق 1132عاملی، ؛  314: ه ق 1111، فقعانی)

شده در  است و ادله اقامه تریعضو قو وندیپ حق قصاص باوجود یبقا هیگفت نظر توانیم ادشدهی یهابا توجه به اشکال که نیا جهینت

 دیبا ترد و دیآیم دیحق قصاص پد ،یبا انجام عمل ارتکاب نی. همچنرسدیبه نظر نم یکاف هیعلی مجن هیاز ناح وندیپ لیسقوط قصاص به دل

 حق را دارد. یبقا یحق، استصحاب، اقتضا نیا سقوط در
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 يريگجهينت

مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر موضوعیت ندارد و ابانه عضو، برای  شدهمطرحبر اساس مبانی فقهی و حقوقی 

تیار ی ادله، اخمقتضا بهبه قصاص و حدود را به خود پیوند دهد. همچنین  شده قطععضو  تواندیمثبوت حق قصاص کافی است؛ لذا جانی رأساً 

ی اهارزش بادر اختیار هر کس که خواست قرار دهد. عدم مغایرت انجام دادن این نوع پیوند  آن را تواندیمبه دست جانی است و  شدهقطععضو 

 اخالقی و عرف، اقتضای جواز آن را دارد. از نظر اصول کلی شریعت نیز، موضوع پیوند عضو از محکومان به قصاص و حدود، منع قانونی و شرعی

 ندارد.

 بحث است: نقص عضو قابل موجبی عمد اتیعضو، از سه جهت در جنا وندیامکان پآمدن  و فراهم یعلم پزشک شرفتیپهمچنین 

بعد از قصاص هم چنانچه فرصت  رسدیم حق برخوردار است و به نظر نیعضو که قبل از قصاص از ا وندیبر پ هیعلی حق مجن -1

 لیو دال عضو اقدام کند وندیبه پ تواندیم هیعلی مجن ر،یخ ایحق استفاده کند  نیاز ا یو فراهم باشد، اعم از آنکه یجان یبرا وندیاستفاده از پ

، بعد از قصاص تیآثار جنا یبقا در بودن و لزوم مماثلت و نجس تهیم لیبه دل یوندیجمله منع از عضو پ حق از نیاز ا یمنع و در شده ارائه

 .رسدیبه نظر نم یکاف

چنان  ق همح نیا وندیعضو به سبب پ میترم با رسدیدندان مانع قصاص است، به نظر م دنییاعضا مانند رو یبرخ میرغم آنکه ترمبه -2

                     . کندینم لیزا هیعلی حق را از مجن نیا میاند، ترمحق قصاص شده سقوط قائل به یآنکه برخ است و با یباق هیعلی بر مجن

 دارد. یبا عدم سقوط حق قصاص هماهنگ زین آمده دیاستصحاب حق پد

ق محروم ح نیاز ا دیقصاص نبا طیدر شرا مماثلتی به اقتضا زین یعضو برخوردار باشد، جان وندیاز امکان پ هیعلی مجن کهیدرصورت -3

 ندارد. یکاف ییکارا ،شده حق ارائه نیمنع از ا یکه برا یاگردد و ادله

 .شودیموجب سقوط حق قصاص نم وندیپ اقدام به حالنیا با ،یاست و هم حق جان هیعلی عضو، هم حق مجن وندیامکان پ نیبنابرا

که مجلس شورای اسالمی با تصویب جزییات آن و با توجه به این نکته که مسئله پیوند اعضا از مسائل مورد ابتالی  رودیمامید آن 

یی منطبق با زمان و هاقانوننظام پزشکی و امری حکومتی است و جنبه اجتماعی آن بر جنبه فردی و خصوصی آن برتری دارد، با تصویب 

 و تعالی پزشکی را فراهم کند. ءربلندی امت اسالمی و ارتقامکان در این زمینه، موجبات عزت و س
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