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Abstract 

 

Ever-increasing progress in the development of medical sciences has 

provided new insights into the treatment methods. Xenotransplantation is 

one of these novel methods, which could be a solution for numerous 

problems caused by the shortage of organs donation. This descriptive-

analytical study sought to assess this issue from the perspective of 

jurisprudence and law viewpoints. After assessing foregoing issues, we 

concluded that such treatment is permitted. According to the literature, the 

problems of this type of transplantation have been resolved by discovering 

new medicines and performing numerous studies. From the perspective of 

jurisprudence, considering the principles of lā ḍarar (no harm) and ḍarūrat 

(necessities render the prohibited acts permissible), this modality of 

treatment is permitted. It is worth mentioning that xenotransplantation is 

allowed regarding the legal and ethical obligations. 
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 از منظر فقه و حقوق پزشکی پیوند عضو حیوان به انسان

 

 ، راضیه امینی*صدیقه حاتمی

 

 
 

 

 

 چكیده

های جدیدی را فراروی بشر قرار داده و اعمال پیشرفت روزافزون علم پزشکی، افق

پذیر کرده است. یکی از مسائل نوظهور در عرصه های نوین را در درمان افراد امکانشیوه

وان به انسان است که با توجه به کمبود اعضای پیوندی، پزشکی، امکان پیوند عضو حی

تحلیلی  -گشای بسیاری از مشکالت باشد. پژوهش حاضر با اتخاذ شیوه توصیفیتواند گرهمی

محور، به بررسی این موضوع از منظر علم پزشکی و فقه پزشکی پرداخته و با و به روش مسأله

رسیده است که چنین راهکاری در درمان افراد رو، به این نتیجه تحلیل و نقد مشکالت پیش 

است با کشف برخی داروها  دهد علم پزشکی توانستهبالاشکال است. نتایج مطالعات نشان می

های متعدد، تا حد زیادی مشکالت این نوع پیوند را رفع کند. از منظر فقهی رجوع و پژوهش

ه ضرورت و برخی دیگر از ادله و و توجه به مدلول قاعد« الضرر و الحرج »به مفاد قاعده 

پذیر است. گفتنی است چنین پیوندی از منظر مستندات فقهی، صدور جواز چنین عملی امکان

 باشد.حقوقی و اخالقی نیز بالاشکال می
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 همقدم

همگام با پیشرفت دانش پزشکی، مسائل جدیدی در 

مقابل دیدگان اندیشوران فقه و حقوق قرار گرفته است. 

برداشت و  یکی از مسائل نوین در حوزه علم پزشکی،

های رایج در درمان امروزه از شیوهکه  باشدپیوند عضو می

 شماریهای بیلاسؤرود. شمار میها بهبسیاری از بیماری

توانند نمی که فقیهان مطرح است در زمینه پیوند عضو

؛ چراکه فقه باید دکننها سکوت اختیار درباره آن

 پاسخگوی شماری از احکام مرتبط با پیوند اعضا باشد؛

متون فقهی است احکام این مسائل از  ضروری بنابراین

 استخراج گردد و به جامعه ارائه شود.

اند که شاید شده احتمال دادهمهای انجاپژوهش

ترین مشکل اجرایی در پیوند عضو، کمبود اعضای عمده

کافی برای پیوند باشد. این مسأله هنگامی بیشتر 

گردد که بسیاری از شود و به معضل تبدیل میظاهرمی

بیماران در اثر پیشرفت بیماری، نتوانند مدت طوالنی در 

و ادامه این وضعیت لیست انتظار عضو پیوندی قرارگیرند 

شان منجر شود؛ بنابراین ممکن است دادن جانبه از دست

های دنبال راهتوان بهاین سؤال مطرح شود که آیا می

جایگزین بود و برای مثال عضو حیوان را به بدن انسان 

های نوین علم دنبال یافتهپیوند زد؟ پژوهش حاضر به

پاسخ مثبت باره است؟ و اینکه درصورت پزشکی در این

علم پزشکی به این مسأله، آیا ادله شرعی نیز به این 

اند و انجام این عمل از منظر دیدگاه اقبال نشان داده

 فقهی نیز روا خواهد بود؟ 

 

 شناسی پیوند عضومفهوم .۵

در لغت به معنای روییدن « زرع»عبارتی پیوند یا به

یز به ن« عضو(. »1-4گیاه، رویانیدن و افکندن دانه است )

معنای هر گوشت برآمده بر استخوان و به تعبیری هر 

باشد که گوشت بر آن فراهم شده استخوانی از بدن می

، همان «عضو»رسد منظور از نظر می(. به5،3،2) است

شد بااست؛ ولی نه هر جزئی؛ بلکه مراد جزئی می« جزء»

 که وظیفه مستقلی دارد.

: برداشتن در اصطالح عبارت است از« پیوند عضو»

کردن آن با عضو معیوب یا ناکارآمد از بدن و جایگزین

تواند از شده میعضوی دیگر از بدن. این عضو جایگزین

(. برخی 6اعضای مصنوعی و همانندسازی شده نیز باشد )

انتقال سلول بافت یا عضو »اند: در تعریف پیوند عضو گفته

 (.1« )بماند زنده به فرد، به نحوی که عملکرد آن محفوظ

شایان ذکر است پیوند عضو، مختص اعضای جامد 

شود؛ بدن است و شامل تزریق خون، پالسما و غیره نمی

های همچنین در عرف پزشکی، اعمالی ازقبیل جراحی

 (.7شوند )ترمیمی و پالستیک، پیوند عضو محسوب نمی

 

 منابع تأمین پیوند اعضا .7

وند آن به براساس یک استقرا، برداشت عضو و پی

. پیوند عضو مصنوعی، 1انسان، از سه فرض خارج نیست: 

. پیوند عضو از 3. پیوند عضو از انسانی به انسانی دیگر و 5

 حیوان به انسان.

 

 پیوند عضو مصنوعی .7.۵

های جبران نبود عضو طبیعی، استفاده یکی از شیوه

از اعضای مصنوعی است. این اعضا دو نوع هستند: الف. 

قابل جداسازی از بدن و ب. ثابت و جاسازی  متحرک و

طور مثال، امروزه از پروتزهای قلب شده در بدن. به

های مصنوعی یا اجزای مکانیکی برای جایگزینی دریچه

درون قلب و لنزهای مصنوعی برای جاسازی در چشم 

این استفاده از  (. گفتنی است8شود )بیماران استفاده می

 جایز استاسالمی مذاهب مامی تنظر م، از ابزار مصنوعی

با  مصنوعاتی از جنس طال برای مردان؛ جز(؛ به0،19)

ایشان استفاده از طال بردر شرع، ه این موضوع کبه توجه 

 (.11) حرام است

 

 پیوند عضو از انسان به انسان .7.7

شود؛ به این این پیوند خود به چند نوع تقسیم می

ن زنده یا از انسان دلیل که عضو پیوندی یا از بدن انسا

 شود. مرده برداشته می

الف( برداشت عضو از بدن انسان زنده: در این نوع، 
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عضو پیوندی یا به صاحب عضو یا به انسانی دیگر پیوند 

شود. در صورت اول، این پیوند یا بنا به ضرورت و زده می

باشد یا اینکه عضو دیده دیگر میمعالجه اعضای آسیب

که مستوجب حد یا قصاص بوده  پیوندی، عضوی است

خواهد عضو مقطوع را به است و فرد با انجام پیوند، می

جای خود پیوند بزند. همچنین گاهی عضوی از انسان 

شود تا به انسان زنده دیگری پیوند زده زنده برداشته می

شود. در این صورت نیز چند حالت وجود دارد: برداشت 

ن، برداشت عضو از عضو از کافر و پیوند آن به مسلما

مسلمان و پیوند آن به کافر، پیوند عضو از مسلمانی به 

 مسلمان دیگر و غیره.

ب( برداشت عضو از بدن انسان مرده: در این صورت 

نیز حاالتی همچون مسئله پیشین مطرح است؛ ازقبیل: 

پیوند عضو میت مسلمان به مسلمان دیگر، پیوند عضو 

تنی است بررسی هریک میت کافر به مسلمان و غیره. گف

طلبد و شده، مجال و فرصت دیگری میی گفتههااز فرض

 (.8از هدف این نوشتار خارج است )

 

 پیوند عضو از حیوان به انسان .7.۹

 (Xenotransplantationبه انسان ) پیوند عضو از حیوان

از مسائل نوظهور علم پزشکی است. در این نوع پیوند، 

طور کامل جایگزین عضو انسانی تواند بهمیعضو حیوان 

 گردد؛یا تا زمانی که عضو انسانی برای پیوند فراهم  شود

در قسمت بعد به بررسی  کار گرفته شود.طور موقت بهبه

تفصیلی این قسم از پیوند خواهیم پرداخت که موضوع 

 باشد.پژوهش حاضر می

 

 پیوند عضو حیوان به انسان از منظر علم پزشکی .۹

علم ایمونولوژی، این فرضیه قوت گرفت با پیشرفت 

عنوان منبعی همیشگی برای که شاید بتوان از حیوانات به

 xenotransplantationاصطالح . تأمین عضو استفاده کرد

ای یونانی دارد و به انتقال عضو، بافت و سلول از ریشه

 (.15) شودای به گونه دیگر اطالق میگونه

میم استخوان استفاده از جمجمه سگ برای تر

دیده جمجمه یک مریض، استفاده از کلیه خرگوش آسیب

برای یک کودک مبتال به نارسایی کلیوی، پیوند کلیه 

های پانکرانس خوک شامپانزه به یک بیمار، دریافت سلول

هایی از پیوند عضو حیوان توسط یک بیمار و غیره نمونه

 (.13روند )شمار میبه انسان به

ها و شباهت سریع و فراوانی خوک با توجه به تکثیر

نظر های خوک و انسان، بههای سطحی سلولژنآنتی

رسد این حیوان، بهترین گزینه برای پیوند عضو باشد. می

قلب خوک  دهند کهنشان میدانشمندان  هایپژوهش

زیرا دریچه قلب ت؛ بهترین جایگزین برای قلب انسان اس

تازگی به .ن دارددریچه قلب انسا شباهت زیادی بهخوک 

نیز توجه پزشکان به استفاده از کبد این حیوان برای 

 .(14،12)پیوند به انسان جلب شده است 

کننده انتقال عضو حیوان تواند توجیهدالیلی که می

 به انسان باشد:

 . محدودبودن اعضای انسانی قابل پیوند.1

مدت بیماران برای دریافت عضو . انتظار طوالنی5

 ناپذیر آن.های جبرانآسیب انسانی و

دلیل امکان . محدودنبودن اعضای حیوانات )به3

 ازدیاد و پرورش(

. امکان دستکاری ژنتیکی حیوانات برای ساخت 4

 های مورد نیاز سلول

. جلوگیری از قاچاق عضو و سوء استفاده مالی )با 2

 توجه به نیاز شدید برخی از بیماران(.

 

  های پزشکیانسان و چالشپیوند عضو حیوان به  .۹.۵

کمترین ایراد به عمل پیوند عضو حیوان به انسان 

وارد است به این دلیل که در این نوع، منبع تأمین عضو، 

انسان زنده نیست که مانعی به نام اضرار به جسم مطرح 

باشد که نمی باشد و همچنین منبع آن انسان مرده

یت شود؛ برداری از اعضای وی موجب هتک حرمت مبهره

اما ممکن است بر انجام چنین پیوندی، اشکاالتی به شرح 

 ذیل گرفته شود:

. سازگارنبودن نسوجی عضو پیوندی: یکی از 1

زدن سریع عضو یا همان پدیده های موجود، پسچالش

 باشدمی های حیوان با انسانژن دلیل تفاوت دربهپرانیدن 
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ست که در فرض مسئله سرعت و شدت بیشتری داشته ا

 شود.و باعث نپذیرفتن عضو حیوان می

. انتقال بیماری از حیوان به انسان: احتمال انتقال 5

های حیوانی ها مانند بسیاری از ویروسمیکروارگانیسم

پس از پیوند عضو وجود دارد. بسیاری از این عوامل باعث 

ها شوند؛ اما برای انسانایجاد بیماری در حیوانات نمی

هایی . همچنین احتمال دارد که ویروسزا هستندبیماری

ناشناخته در بدن حیوانات وجود داشته باشند؛ ولی انسان 

 (.16ها آگاهی و دانشی نداشته باشد )از ماهیت و آثار آن

شده: پیوند عضو حیوان های منتقل. تسری ویروس3

ای همراه است؛ ترس از آنکه به انسان با ترس فزاینده

یوان به بیمار انتقال یابد، سپس ویروس موجود در بدن ح

از او به دیگران سرایت کند و باعث بروز امراض فراگیر 

 شود.

های پزشکی برای مقابله با این مطالعات و آزمایش

 کردن این موانع متمرکز شده است:برطرفمشکالت، به 

 شده عبارت است از:اقدامات انجام

کل ، مش«سیلکوسپورین»با ساخت دارویی به نام  .1

پرانیدن عضو تا حدی رفع شده؛ هرچند هزینه استفاده از 

 آن بسیار باالست.

هایی که در زمینه پیوند عضو یکی از تکنیک .5

حیوان به انسان، امیدوارکننده بوده و تا حد زیادی، 

ها درباره آن را کاهش داده است، توسعه خطرات و نگرانی

سعی باشد. در این روش، ها میمهندسی ژنتیک خوک

های انسانی در ژنوم خوک وارد شود و شده است ژن

زدن بافت پیوندی برطرف گردد. دنبال آن، مسئله پسبه

های بنیادی انسان سلولفرآیند کار به این شکل است که 

هیبریدی به  یو موجودگردد میتزریق  خوکبه جنین 

که تلفیقی از انسان و حیوان شود ایجاد می نام شیمر

شروع به  ها، این سلولهای بنیادیودن سلولبا افز. است

این عضو  ،درنهایت کنند کهمیخاص  یساخت عضو

تواند برای عمل پیوند عضو در انسان استفاده جدید می

به هدف خود که روش این  با خواهند. دانشمندان میشود

، ها برای پیوند به انسان استایجاد قلب، کبد یا سایر اندام

 (.17دست یابند )

توان امیدوار بود هایی میکارگیری چنین روشبا به

که دیگر مشکالت احتمالی موجود در پیوند عضو حیوان 

به انسان نیز به مدد پیشرفت روزافزون علم پزشکی 

 برطرف گردد و به مرور زمان، تمامی موانع برداشته شود.

 

 پیوند عضو حیوان به انسان از منظر فقهی .4

 لیهمقتضای قواعد او .4.۵

اجتهادی و نیز مفاد  هقواعد اولیه در دو سطح ادل

مفاد رسد مینظر به. داردررسی اصول عملیه امکان ب

بر لزوم حفظ جان آدمی و  اجتهادی، هدالیل لفظی و ادل

های نوین در پیوند اعضا امکان استفاده از شیوهدرنتیجه 

؛ چراکه کندازجمله پیوند عضو حیوان به انسان اقتضا می

اهمیت و ارزش حفظ جان  قات و عمومات ادله، براطال

 حکم عقل وعالوه بر دلیل این مطلب . دارند آدمی داللت

باره نقل شده که در این باشدمیی ادله عام و خاص، عقال

سوره مائده اشاره  35آیه ؛ ازجمله شاید بتوان به است

هرکس نفسی را زنده کند، گویا همه بشریت را ": نمود

 ."است زنده کرده

در باب مقتضای اصل عملی باید گفت، با فرض شک 

نداشتن چنین پیوندی، اصل اباحه و برائت در مشروعیت

اقتضای جواز چنین عملی را خواهد داشت. همچنین در 

توان به مدلول اصل ضرورت نیز استناد این زمینه می

تواند سبب داشتن میکرد؛ زیرا تردیدی نیست که ضرورت

شودکه بدون آن و در شرایط عادی جایز  جایزشدن کاری

نیست. پیوند عضو حیوان به انسان نیز ضرورتی است که 

نظر با عنایت به کمبود اعضای پیوندی، انجام آن الزم به

 .رسدمی

پیوند عضو حیوان به انسان حرام نیست؛  درنتیجه،

اگر چه نیازمند کشتن و ذبح حیوان باشد؛ زیرا ذبح و 

باشد و خداوند صورت نیاز جایز میکشتن حیوانات در 

آنچه را در زمین است، برای انسان و در خدمت وی 

آفریده است. هنگامی که ذبح یا کشتن حیوان برای 

خوردن یا برای استفاده از پوست آن جایز است، استفاده 

اگر تا دیروز  از عضو آن نیز برای درمان جایز خواهد بود.

ای جز خوردن نداشته هاعضای بدن برخی حیوانات استفاد
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شده ها داده و به همین سبب حکم به حرمت گوشت آن

است، امروزه موضوع تبدل واقعی یافته و به تبع حکمی 

شود نیز، متفاوت شده است. که بر این موضوع بار می

جهت نیست که اغلب فقیهان معاصر به جواز استفاده بی

برخی  (.18-54اند )از حیوان در امر پیوند اعضا حکم داده

العین را منوط به اضطرار نیز جواز استفاده از حیوان نجس

 (.52اند )مریض کرده

 

 چالش فقهی پیوند عضو حیوان به انسان .4.7

پیوند عضو حیوان به انسان ممکن است با ایراد فقهی 

نجاست عضو پیوندی مواجه شود. در توضیح مطلب باید 

وجود شرایطی  گفت صحت برخی از اعمال دینی منوط به

است؛ ازجمله اینکه در نماز شرط است که لباس نمازگزار 

وجود گوشت نباشد؛ چراکه  از اجزای مردار و حیوان حرام

این نجاست در بدن و لباس انسان، موجب بطالن نماز 

(. ناگفته پیداست این اشکال درباره 56،57خواهد شد )

یجاد گوشتی که ذبح شرعی شده باشند، احیوانات حالل

 نخواهد شد.

همچنین باید توجه داشت که از میان تمامی 

العین هستند. طبق نظر حیوانات تنها سگ و خوک نجس

مشهور فقیهان، تمامی اعضای این دو حیوان نجس 

باشند؛ حتی اجزایی که فاقد حیات هستند؛ ازقبیل: می

(؛ بنابراین اگر عضو پیوندی از 58ناخن، مو و دندان )

العین باشد، اشکالی که شاید مشاهده نجساعضای حیوان 

شدن بدن شود این است که پیوند آن عضو، موجب نجس

و درنتیجه بطالن برخی از اعمال شرعی مانند نماز 

گوشتی شده از حیوانات حاللشود. همچنین عضو جدامی

شود و نجس اند، میته محسوب میکه ذبح شرعی نشده

به این  امام صادق )ع(گونه که در روایتی از است؛ همان

 (.50)امر اشاره شده است 

توان چهار دلیل را ذکر در پاسخ به این اشکال می

 کرد:

شدن روح انسانی در عضو پیوندی: شاید . دمیده1

شده، پس از پیوند، حیات پیدا بتوان گفت عضو پیوند

شود، جزئی از بدن کند، روح انسانی در آن دمیده میمی

(. با این اوصاف، 39،31یابد )هارت میگردد و طانسان می

شود؛ چراکه موضوع دیگر استصحاب نجاست جاری نمی

العین و کند؛ یعنی عضو پیوندی، دیگر نجستغییر می

شود میته نیست؛ بلکه عضو انسان زنده محسوب می

(. درنتیجه، مالک نجاست، بریدن و جداکردن 18،35)

ه حال تجزیه ای است که بعضو نیست؛ بلکه مالک، مرده

شده جزئی از شدن درآید؛ اما در پیوند، عضو جداو پوسیده

شود؛ از این رو، قطع عضوی از بدن و بدن انسان زنده می

پیوند آن در همان محل جایز است و اصل طهارت بر آن 

 گردد.جاری می

نداشتن . قاعده الضرر و الحرج: در فرض تمامیت5

گری مطرح کرد و آن توان استدالل دیاستدالل اول، می

ساختن عضو پیوندی برای هر مرتبه اینکه چون زایل

نمازخواندن، موجب حصول ضرر و مشقت برای گیرنده 

شود؛ عضو خواهد بود، وجوب ازاله عضو نجس ساقط می

طور مکرر در حال تواند عضو پیوندی را بهزیرا شخص نمی

ز آنجا نماز جدا کند و سپس مجدداً پیوند بزند؛ بنابراین ا

که، چنین امری مشقت و رنج گزاف ایجاد خواهد کرد، از 

 درجه اعتبار ساقط است. 

. قاعده اضطرار: بنا به مفاد قاعده اضطرار، حمل 3

شی نجس در نماز، فاقد اشکال خواهد بود؛ زیرا بعد از 

کردن عضو در هنگام نماز ممکن نیست. پیوند، جدا

ماز با عضو درواقع، شخص مکلف، مضطر به خواندن ن

 گردد.شود و چنین عملی برای وی مباح مینجس می

. عدم مانعیت محمول نجس: طبق یک مبنای 4

فقهی، بطالن نماز به فرض وجود نجاست، نسبت به 

اعضای ظاهری بدن است؛ اما نجاست آنچه در درون بدن 

(، 18،33تواند مانع صحت نماز باشد )جای دارد، نمی

واند و شکم او انباشته از گوشت خمانند کسی که نماز می

حیوان حرام گوشت است. شایان ذکر است که بسیاری از 

مصادیق پیوند نیز مربوط به اعضای درونی بدن مانند: 

باشد؛ اگرچه این دلیل در کلیه، قلب، کبد و غیره می

خصوص پیوند اعضای ظاهری کارساز نیست و درباره 

 ها باید به سه دلیل اول رجوع کرد.آن

اگرچه این سخن در جای خود درست و منطبق با 
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العین و ادله است که نماز در اجزای حیوان نجس

(؛ اما باید پذیرفت که در 34) باشدگوشت، باطل میحرام

حاق عضو تبدل موضوع ایجاد شده و با ال فرض بحث

توان آن را دارای همان پیوندی به بدن انسان، دیگر نمی

صفت پیشین دانست. همچنین قواعدی نظیر الحرج و 

الضرر و قاعده اضطرار نیز در مسئله پیوند عضو، جواز این 

سازند. افزون بر آن، دهند و انجام آن را مباح میکار را می

زقبیل اگر محل پیوند داخل بدن باشد، عضو پیوندی ا

باشد و استعمال آن بالاشکال خواهد محمول نجس می

 (.32بود )

 

 بررسی حقوقی .۱

که پیش از بررسی حقوقی مسئله ذکرشده، همچنان 

نبودن منبع پیوند، چندان با دلیل انساناین گفته شد، به

ابهام همراه نیست. مطابق تتبع و جستجو در مقررات 

ن مجازات اسالمی و فعلی کشور اعم از قانون مدنی، قانو

رسد درباره قانونی یا نظر میسایر قوانین موضوعه، به

بودن پیوندعضو حیوان به انسان، نص صریحی غیرقانونی

رسد حکم مسئله را باید با نظر میوجود ندارد؛ بنابراین به

قانون اساسی پیگیری کرد که  167توجه به مفاد اصل 

ای را در قوانین دارد اگر حکم مسئلهمیموظف را قاضی 

با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای  ،نیابد موضوعه

توان گفت از (. می36)کند حکم قضیه را صادر  ،معتبر

آنجا که قانون در موارد مسکوت، رجوع به منابع فقهی را 

تجویز نموده است، پیوند عضو از منظر حقوقی نیز مجاز و 

سطور فوق، جواز شرعی  باشد؛ چراکه در بینبالاشکال می

گونه که گفته شد چنین امری اثبات شده است و همان

معاصر نیز به جواز استفاده از حیوان در مشهور فقیهان 

 اند.امر پیوند اعضا فتوا داده

 

 بررسی اخالقی .۱

تنها در این زمینه ممنوعیتی از لحاظ اخالقی نه

ده این العاهای فوقشود؛ بلکه به لحاظ ارزشاحساس نمی

عنوان اشرف عمل در راستای حفظ حیات آدمی به

مخلوقات و همچنین به اقتضای اعطای کرامت ذاتی به 

ما آدمیزادگان را گرامی "سوره اسراء:  79انسان در آیه 

 (های راهوارها را در خشکی و دریا )بر مرکبداشتیم وآن

های پاکیزه به آنان روزی حمل کردیم و از انواع روزی

ایم ها را بر بسیاری ازموجوداتی که خلق کردهو آن دادیم

. انجام چنین پیوندی مطلوب و شاید "برتری بخشیدیم

های بتوان گفت الزم و ضروری است؛ زیرا طبق آموزه

هاست. دینی، نجات یک انسان معادل نجات همه انسان

هرکس به یک "فرماید: سوره مائده می 35خداوند در آیه 

گویا به تمام بشریت زندگی بخشیده  نفر زندگی بخشد،

 ."است

اگر گفته شود که پیوند عضو از حیوان یا حیوان 

جا در نظم و تراریخته، امری غیرطبیعی و دخالتی نابه

توان گفت که دلیل ساختار طبیعت است؛ در پاسخ می

قابل قبولی بر اینکه هرچیز طبیعی لزوماً خوب و نیکو 

طبیعی، بد و ناصواب غیرعکس تمام امور باشد و برمی

هستند، ارائه نشده است. برای مثال هیچ عقل سلیمی 

ای طبیعی است، پذیرد که وقوع سیل چون پدیدهنمی

باشد و مهار آن با انجام اموری ازقبیل خوب و نیکو می

احداث سد، چون ساخته دست انسان است، امری ناپسند 

همچنین نتیجه پذیرش این  (.37) شودمحسوب می

شدن کامل انسان از حیات است؛ زیرا استدالل، ساقط

کلیه اعمالی که انسان در طول تاریخ حیاتش برای ادامه 

زندگی انجام داده است همچون اختراعات گوناگون، بستن 

ها، استفاده از ها، مبارزه با بیماریسد روی رودخانه

های جلوگیری از باروری و به بیان کلی تمامی روش

متمدنانه انسان، همگی اموری غیرطبیعی  مظاهر زندگی

اند و با تالش انسان خود وجود نداشتههستند که خودبه

 اند.ایجاد شده

 

 گیرینتیجه

مطابق پژوهش و بررسی نوشتار حاضر، نتايج زير حاصل 

 شود:می

از منظر علم پزشکی، پیوند عضو حیوان به انسان، . 1

مطالعات و هایی روبروست؛ اما با مشکالت و دشواری

های اخیر دانشمندان توانسته است تا حدودی آزمایش
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توان امیدوار بود که دیگر می این مشکالت را رفع کند.

مشکالت احتمالی موجود نیز به مدد پیشرفت روزافزون 

علم پزشکی برطرف گردد و به مرور تمامی موانع موجود 

 برداشته شود.

ی نیز پیوند عضو حیوان به انسان از نظر فقه. 5

شدن روح انسانی در رسد. دمیدهنظر میفاقد اشکال به

عضو پیوندی، رجوع به مفاد قاعده الضرر و الحرج، 

بودن بسیاری از مصادیق مدلول قاعده اضطرار و مرتبط

پیوند با اعضای درونی بدن انسان، اقتضای صحت و 

مشروعیت چنین امری را دارد. از بُعد حقوقی نیز، 

در جواز داشتن یا نداشتن پیوند  اگرچه نص صریحی

عضو حیوان به انسان به وجود ندارد؛ با وجود این، 

راهکار قانونی در این زمینه، مراجعه به منابع معتبر 

اسالمی و فتاوای معتبر است و طبق دستاوردهای 

نوشتار حاضر، رجوع به هر دو منبع، اقتضای جواز 

 چنین امری را دارد.

انسان از منظر اخالقی نیز  پیوند عضو حیوان به. 3

است؛ چراکه این عمل،  یجاشکالی ندارد و مطلوب و را

برای صیانت از کرامت ذاتی انسان و حفظ جان آدمی 

 شود.انجام می

 پیشنهادات

تر مسئله، شود برای بررسی عمیقپیشنهاد می

تری انجام شود و همایشی کشوری های گستردهپژوهش

عنوان، بررسی همه جانبه این  المللی نیز با همینیا بین

 گیرد. پدیده نوظهور را به عهده

 

 حمایت مالی

ای حمایت مالی این پژوهش از سوی هیچ مؤسسه

 نشده است.

 

 مالحظات اخالقی

کلیه موازین اخالقی در تهیه این پژوهش رعایت 

 شده است.

 

 تضاد منافع

 در این مطالعه تضاد منافعی وجود ندارد.

 

 تشکر و قدردانی

وسیله از تمام کسانی که ما را در تدوین این بدین

 شود.پژوهش یاری نموده اند، سپاسگزاری می
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