بررسي پيوند عضو با استفاده از سلولهاي بنيادي
با رويكردي بر نظر امام خميني

(س)

سيد مصطفي موسوي بجنوردي

چكيده :تا چندي پيش تنها درمان بيمارانی که عضوشان را از دست میدادند پيوند عضوو
ب وا اسووادادا از اعضوواي ميوونوعی بووود کووه بووا مال و جتی اوودي از افيووب کووا ی نفووودن
اهداکنندگان ،پس زدگی ،نياز به اسادادا طوالنی مدت از داروهاي خاص و مسائب ديگر
همراا بود .طوی چنود دهوه اخيور بوا کالوا و ب وارگيري سو و هواي بنيوادي ،در درموان
بيماري هاي العجج و پيوند اعضا ،با ت و سو و در اهوت تورميض عضوو سويه ديودا و
درمان بسياري از بيماريهواي بودخيض و خووش خويض ،در عرصوه ع ووپ پكشو ی ان وج
عظيمی بوه واوود مودا و در اهوت پيونود اعضوا و با وتهوايی ماننود ا وه ،کفود ،م وك
اسواووان ،ارنيوه و  ...پيالور تهوايی شودا اسوت ،و ايوف مو يوتهوا در بيمواران پيونوودي
همچنان ادامه دارد.
مسألة حرمت يا اواز اسادادا از س و هواي بنيوادي ،همچنويف مال يوت انسوان بور اعضوا و
س و هاي خود و ام ان يا عدپ ام ان خريد يا روش اعضا و س و هاي بنيادي از ام وه
موضوعاتی است که موا ان و موالدانی در حوزاهاي اخجای ،موههفی و ح ووای داشواه
است.
اهميت پيوند عضو و درمان بيماريهاي العجج با اسوادادا از ايوف نواوري و ن وات اوان
يك انسان مواه شدا تا ع ماي مههفی و اخجای اسادادا و حای خريود و وروش ن را
اايك بدانند.
پژوهش حاضر بر ن است س و هاي بنيادي را به صورت ااموالی و بوا روش پژوهالوی و
تح ي ی از منظر هی وو ح وای و موايري از نظر اخجای مورد بررسی ارار دهد.
كليدواژهها :س و  ،بنيادي ،پيوند ،عضو ،با ت.
 .عضو هيأت ع می گروا ه و ح وق دانالگاا زاد اسجمی

e-mail:mosavi@ri-khomeini.ac.ir

ايف م اله در تاريخ  03 /6/03دريا ت گرديد و در تاريخ  03 /7/52مورد تأييد ارار گر ت.
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مقدمه
در دنيا هموارا مال ب رد پيوند و کمفود عضوو پيونودي واوود داشواه ولوی اموروزا بوا ب وارگيري
س و هاي بنيادي و کالت و پرورش ن در محيط زمايالگاا ايف دو مال ب تا حد زيادي ر ع شدا
است .به عفارتی س و هاي بنيادي تا حد زيادي توانساه مال ب اهداکنندة عضوو و سواير بيمواران را
حب کند ،يعنی می توان با کالت و توليد با ت از س و هاي بنيادي يك رد هض او را از درد و رنو
ن ات داد و هض به ساير بيماران کمك کرد.
بنابرايف در بحث پيوند عضو ،با ت و س و به ايف سؤا اساسی پاسوخ دادا مویشوود .يوا ورد
بيمار ااازا دارد ا ز با ت و س و خود که در محيط زمايالگاا کالت دادا شدا در اهت پيوند بوه
خودش اسادادا کند يا خير؟ و نيك يا انسان مالك اعضا و اووار خوود اسوت توا باوانود هرگونوه
تيرف مال انه اي اعض از روش ن را داشاه باشود؟ بوراي پاسووگويی بوه ايوف سوؤا در پوژوهش
حاضر ابادا مداهيض ک يدي موضوع و بحث پيوند عضو ،با ت و س و را بوا اسوادادا از سو و هواي
بنيادي و نحوة رابطة انسان با اعضا و س و هاي بدن خود و چگونگی اناداع از ن و اين ه يا انسان
میتواند اعضا ،با ت و س و هاي خود را به ديگري اهت پيونود واگوهار کنود يوا ااوازا خريود و
روش نها را دارد مورد تح يب و بررسی ارار گر اه ،در پايان ادلة موا ان و موالدان پيوند عضو و
روش اعضا ،با ت و س و بيان شدا است.

بررسي مفاهيم كليدي
تعريف پيوند عضو
سال چهاردهم/شماره پنجاه و شش/پاییز 1931

معناي ل وي پيوند :پيوند به اح او و سوپ ،اتيا  ،پيوساگی ،به معنی خويالی و تفوار خويالوی بوه
کار میرود ،اتيا دو چيك به ي ديگر و در اصطج گياا شناسوی عفوارت از چسوفاندن اوانوه يوا
شاخه درخای به شاخه يا سااه درخای ديگر است (بهالای بیتا 07 :؛ عميد .)583 : 063

عضو ،هر گوشت (ماهيچه) راهض مودا بور اسواووان اسوت و «تعضويه» بوه معنواي اداسوازي
ااكاست ( .يروز بادي بیتا ج  .)066 :4همچنيف عضو ،هر اساووان راهض مدا ،در بدن اسوت و اموع
ن «اعضا»؛ و «عضيّت الهبيحه» يعنی الشه ذبح شدا را چند اسمت کردپ ( يومی بیتا )76 :پيوند اعضا
در اصطج به معنی ايف است که عضو يا اكيی که کارايی ندارد يا نواا

اسوت از بودن شوو
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با کاشت و پيوند اايگكيف گردد ( يومی بیتا.)568 :

مقاله

خارج ،و نظير ن عضو يا اكء و از بدن شو

زندا يا مردا بيرون وردا شود و در بدن شوو

و

تعريف سلولهاي بنيادي
س و  :به معناي مواود زندا و حساس و ماحرك که عنير اصو ی بودن مواوودات زنودا اسوت و
عفارت است از پروتوپجسض ،هساه ،پوساه (غالاء) و چون بسيار ريك است با چالوض ديودا نمویشوود
(عميود  ،)564 : 063س و واحد ساخامان و کار اساسی مواودات زندا است .درست همان گونه که
اتض واحد ساخامانی و کار اساسی ساخامانهاي مول ولی است

).(http:/daneshnameh….

تعريا بنيادي :بف به معناي پايه يا به معنی اساس است و ترکيوه ن را اصوب ،ااعودا و بويخ و
پايه و شالودا معنی کردااند (عميود  )05 : 063بنيادي صدت نسفی اسوت چوون يواي ن يواي نسوفت
است و بنيادي يعنی اص ی (معيف .)46 : 060
تعريا س و بنيادي :س و هاي بنيادي که در ارسی با عناويف «پايه س و هوا» و «سو و هواي
بف ياخاه نيك میگويند .س و هاي بنيادي گروهی از س و ها هساند که داراي ااب يت ت سيض خود به
خودي و تمايك به رداهاي س ولی موا ا هساند و به دو گروا ت سيض میشوند :نهايی که توانوايی
ت ثير و ت سيض در مدت زمانی نامحدود را دارند و گروهی که ايوف توانوايی را در محودودا زموانی
خاصی دارا هساند.

پيشينه تاريخي پيوند عضو
بالر از زمان هاي کهف ،به ر دسايابی اايگكينی براي اعضاي ناا

و از کوار ا اوادا بوا وسوايب و

اشياء مينوعی يا عضو طفيعی سالض انسانهايی که تازا از دنيا ر اهانود ،بوودا اسوت .ثوار بوه اواي
ماندا از ن دوران ايف امر را به اثفات میرساند .در موزا «پرادو» مادريد تواب و ن اشویاي نگوهداري
میشود که در ن صحنه اي از شهر دمالق در ارن سوپ پوس از مويجد طراحوی شودا اسوت ،در ن
تاب و پكش ان در حا پيوند پاي يك سياا پوست مردا به بدن يك سديدپوست هساند که با پاي له
شدا در حا مرگ است .ظاهراً ايف عموب پيونود مو يوت ميوك بوودا و در اهوان مسويحيت ن را

( س)

1 . Stem cells

بررسی پیوند عضو با استفاده از سلولهای بنیادی با رویکردی بر نظر امام خمینی

بنياديف» و «بف س و ها» نيك از نها ياد می شود به معناي پايه و اصب هر مواود زندا است که به ن
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مع كا «سنت کاسمس» و «سنت داميف» 5مینامند ) (http:tebyanپيوند اعضا از نظور تواريوی اودمت
زيادي دارد ،اوج پيوند از سا  335ميجدي در زمينه پيوند ک يه توسوط اواي اووگرلی از ليوون
رانسه و دکار ال سيس کار  0وو که به ناپ پدر پيوند عروق و پدر پيوند ل ه گر ت وو ان واپ شود.
پيوند عضو به دليب عدپ شناخت کا ی از مسائ ی که باعوث رد پيونود مویشود مودتهوا بوه دسوت
راموشی سپردا شد ،تا اين ه در سا  324مويجدي اولويف پيونود ک يوه مو وق در مري وا بور روي
بيماري که ک يه هايش را از دست دادا بود ،با پيوند ک يه برادر دوا ويش (دوا وي همسوان) ان واپ
شد .دليب ايف مو يت همسان بودن با ت ها و نسوج بيمار با عضو پيوند شدا بود .پس از ن تا سا
 37ميجدي  53عمب پيوند ک يه در بيف دوا وها ان اپ شد .که ميكان زندا ماندن ا رادي که پيوند
گر اه بودند پن اا درصد گكارش شد.
از ن به بعد پكش ان براي ا وگيري از ايف مال ب راا هاي موا دی را ت ربه کردنود توا اين وه
پس از تجشها و پيگيري هاي مداوپ ،امروزا توانايی بوال وا سو و هواي بنيوادي در پيونود و تورميض
عضو ،دنياي پكش ی را ماحو ساخاه است .اغ ه اعضا و با وت هواي اهودا شودا بوراي اوايگكيف
کردن با ت بيمار يا با ت سيه ديدا اسادادا میشود اما نياز به با ت و اعضواي اابوب پيونود بسويار
زياد است .پكش ان اميدوارند مو ق شوند در زمايالگاا ،س و هاي عضجنی سالمی توليد کنند توا
باوانند ن را به بيماران مفاج به بيماريهاي ا فی مكمف انا وا دهنود .ان واپ تح ي وات م ودماتی در
موش و ديگر حيوانات نالان میدهد که س و هاي بنيادي م ك اساووان کوه بوه ا وه سويه ديودا
منا ب شدااند ،میتواند س و هاي ماهيچهاي ا ه را اي اد و به طور مو يت ميوكي با وت ا وه را
ترميض کند .همچنيف در اهت بيماريهايی همچون پارکينسوون ،4لكايمور ،صودمه نوواعی ،سو اه

سال چهاردهم/شماره پنجاه و شش/پاییز 1931

م ووكي ،سوووخاگیهووا ،بيموواريهوواي ا فووی ،ديابووت نوووع او  ،اسووا و رتريت ( رتووروز) يووا رتووروز
روماتوئيد 2احاما زيادي براي درمان با پيوند س و بنيادي در مدت زمان کماري واود دارد.

جواز يا حرمت پيوند عضو ،بافت و سلولهاي بنيادي
ادر ماي ف نچه در روايات و نيوص مدا ايف است که اطع عضو از بدن مس مان موردا يوا زنودا،
حراپ و مسا كپ ديه است ،اما بوا تواوه بوه پيودايش مسوائب مسواحدثه نووينی ،ماننود پيونود اعضوا و
1 . saint cosmas
2 . Damian saint
3 . Alexis Carrel
4 . Parkinsons Disease
5 . Rheumatoid arthritis
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ا كايش است .در مورد پيوند اعضا و با ت ميت با تواه به پديدا مرگ م كي و تالوي
روي عجيض توييی ن ،اعضاي او اابب پيوند به رد نيازمند است .در ايوف حوا

پكشك از

مقاله

ضرورت اسادادا از ن ،ح ض اواز پيدا کردا و با شورايطی مم وف و ميسور شودا و اموروزا رو بوه
هوا بوه حسوه

ح ض ثانوي ،اطع عضو ن ميت را اايك می دانند ،اما در موردي که در بيف پكش ان اخواجف نظور
باشد بنابر اصب «احاياط» و لكوپ ااانا از معاونت در ااب ،حيات او اسايحا میشود و معال وه
و درمان بايد ادامه يابد .در ايف بارا از محضر اماپ خمينی اساداائاتی به عمب مودا اسوت ايالوان در
پاسخ رمودند:
اطع عضوي از ميت اهت پيوند به عضو شو

زندا در صورتی کوه ميوت

مس مان باشد اايك نيست ،مگر ايف کوه حيوات او ماواوا بور ن باشود (امواپ
خمينی  082ج 66 :5؛ .)468 : 08

اما امروزا با کالا س و هاي بنيادي در پيوند عضو ،ايف مسأله پيش می يد که يا اساساً انسان
می تواند از ااكاي بدن خو د براي پيوند عضو به خودش اسادادا کند يا اعضا ،با ت و س و هوايش

نحوه رابطة انسان با اعضا (سلولهاي) بدن خود و چگونگي انتفاع از آن
براي بيان رابطة انسان با اعضا و س و هاي بدن خوود و چگوونگی انادواع از ن و اين وه يوا انسوان
میتواند اعضا ،با ت و س و هاي خود را به ديگري اهت پيونود واگوهار کنود يوا ااوازا خريود و
روش نها را دارد يا خير؟ سه نظريه واود دارد:
و رابطه مال يت :در ايف نظريه انسان مالك اعضاي خود محسو میشود.
5و رابطه از نوع س طه و تيرف :در ايوف نظريوه انسوان مايورف اعضواي بودن خوود محسوو
میشود.
0و رابطه امانی :در ايف نظريه اسض و اعضاي بدن انسان به مثابه امانای الهی است و وظيده انسان
حداظت از

ن به عنوان اميف است.

پيوند عضو و كشت سلولهاي بنيادي بدن فرد به خودش
در موارد ضروري گاهی برداشت ااكا و اسومت هوايی از بودن شوو

ماننود برداشواف اسومای از

( س)

اساووان تهیگاا براي ترميض اساووان هاي خرد شدا ساق پا يا برداشت اسمای از پوست کپب براي

بررسی پیوند عضو با استفاده از سلولهای بنیادی با رویکردی بر نظر امام خمینی

را بدروشد.
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اسادادا از ن در ترميض سوخاگی هاي شديد صورت يا دست و پا يا برداشاف بعضی از رگها براي
پيوند زدن به اسمتهاي سيه ديدا واود داشاه ،اما روش پيوند عضو با کالت س و هاي بنيادي،
پديدااي ن وظهور است که در گهشاه واود نداشاه در ناي ه در ماون هی و ح ووای اوديمی نيوك
پاسخ مناسفی در مورد حرمت يا اواز و حق يا نواحق بوودن ن نمویتووان يا وت ،اموا بوا تواوه بوه
روايات مواود در زمينه پيوند عضو اياص شدا ،حاکی از ن اسوت کوه پيونود عضوو در ح ووق
اسجپ واود داشاه است اطع و برداشت عضو يا اطعوه اي از ااوكاي بودن بوراي پيونود بوه خوود يوا
ديگري ان اپ میشدا است .اسادادا از اعضاي بدن انسان براي پيوند ،دو صورت دارد :يا ماع ق بوه
خود شو
شو

است يا از بدن شو

ديگري گر اه میشوود .صوورت او بوه شورط رضوايت خوود

و بيالار بودن ندع مارته بر پي وند نسفت به ضرر ناشی از اطع عضو ،از نظر ها اوايك اسوت

(م ارپ شيرازي4 3 :

؛ .)http:tebyan

موافقان پيوند عضو و ادلة ايشان
مالكيت انسان بر اعضا و سلولهاي خود
در اين ا ايف سؤا پيش می يد که يا انسان مالك بدن خود است؟ يا میتواند با اسادادا از حوق
مال يت خود ،ااداپ به واگهاري يا روش اعضا ،با تها و س و هواي بودن خوويش نمايود .برخوی
معا دند که بدن هر شو

اكيی از دارايی اوست ،بنابرايف میتواند دربارة ن هرگونوه تيوميمی

بگيرد (الري انی  .) 55 : 087در ايف بارا ادلة موا دی بيان شدا است :الا) اسواناد بوه حوديث نفووي
«الناس مس طون ع ی اندسهض و اموالهض» (م سی بیتا ، )575 :زيورا ايوف ااعودا بيوانگر سو طة موردپ بور
سال چهاردهم/شماره پنجاه و شش/پاییز 1931

مالالان است ،در ناي ه همان گونه که مردپ حق دارند در مالالان هرگونه تير ی ب ننود ،در بودن و
اعضا و اوار خود نيك هر نوع تيرف حجلی را که بوواهند ،میتوانند ان اپ دهند .به اساناد ايوف
ااعدا ي ی از تير ات م از در بدن ،پيوند عضو ،با ت و س و است .عجوا بر ايف ،ع ب نيوك ايوف
امر را تأييد می کند ،زيرا شارع م دس دلي ی بر منع ن ندادا اگر چنيف بود حاماً موالدوت خوود را
ش ارا بيان میکرد.
) ممدو بودن ايثار« :وَ مِفَ النّاسِ مَف يَالْرِي نَدْسَهُ اِبْاِ

اءَ مَرْضَاتِ اهلل و اهللُ رَئُوفٌ بِالعِفَادِ» (ب را:

 )537يعنی « :و از مردپ کسی هست که اان خود را براي خالنودي خداوند می روشد (در راا خودا
اانفازي میکند ،مانند ع ی(ع) که در شه ه رت در ااي پيامفر(ص) خوابيد) ،و خداوند به بندگان
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دلسوز و مهربان است» .ع ت ن ه در ايف يه شريده از « داکاري و ايثار» به « روخاف اوان» تعفيور
است ،داکاران راا حق نيك با ايثار و داکاري خويش در زنودگی ،در پوی کسوه خالونودي خودا
هساند .و خداون د نسفت به بندگانش مهربان است؛ و نچه را نان در اندياله ن داکاري میکنند،
به نها ارزانی خواهد داشت .ايف يه بيانگر ن است که خداوند اخايار ندس انسوان را بوه خوودش
واگهار کردا و به ايف دليب است که ااداپ به روش ن کردا است ايف مط ه تأييود هموان ااعودا
ع ی است .اهداي عضو و با ت ،ايثار در ح وق بدنی و دنيوي بودا و در زمرا ح وق الناس است.
طفق ااعدا او انسان حق تيرف در اعضا و ااكاي بدنش را دارد و هر چيكي که انسوان حوق
تيرف در ن را داشاه باشد حق ايثار ن را هض خواهد داشت ،پس انسان میتواند در موورد ي وی
از اعضاي بدن يا اسمای از بدنش ايثار کند مالروط بر اين ه ،ايثار مسا كپ مرگ او حای به احاموا
بعيد نفاشد .با دات نظر و اندياله هيچ رای بيف ايف حالت و حالای که برداشوت عضوو و پيونود بوه
منظور ن ات اان مس مان گيرندا عضو ان اپ میگيرد نيست (مؤمف امی بیتا .) 76 :در پاسخ بوه ايوف
س طه کامب دارد و زاد است اما شريعت م دس اسجپ حد و مرزي را بوراي ايوف زادي مالوو
کردا است به گونهاي که بهراگيري از ايف زادي بايسای در چهوارچو اووانيف شوريعت باشود و
مواه تضييع ح وق ديگران نگردد .تيرف در ما تا مرز تضييع ما و اسوراف و تفوهير محودود
میشود و در بيش از ايف ،شو

مح وپ به سداهت و ممنوع از تيرف خواهد شد .همچنيف س طة

انسان بر خويالاف نيك تا مرز اتجف ندس يا ن

عضو ماواا میشوود و هويچ کوس م واز نيسوت

خود را نابود کند يا صدمه ک ی به ي ی از اعضا يا اسمای از بدن خوويش وارد نمايود کوه مواوه
ن

عضو خود شود .بنابرايف ضرر با تحمب ضرري مساوي يا بيشتر اابب افران نيست و شريعت

م دس اسجپ ااازا ايثار در ايف موارد را به شو

نمیدهد .در بند او اطعناموه هالواميف نالسوت

م مع هی و اسجمی چنيف مدا است :برداشاف عضوي از بدن انسوان زنودا و کالوت ن در بودن
انسانی ديگر که مضطر به ن است به منظور ن ات وي از مرگ يا براي به کار انداخاف عضووي از
اعضاي رئيسه او اايك است و ايف عموب بوا اصوب کراموت و احاوراپ دهنودا عضوو م وايرت نودارد،
همچنان که داراي مي حت راوان و کمك خوبی براي گيرنودا عضوو اسوت و برداشوت عضوو از

( س)

انسان زندا با تح ق شرايط زير عم ی پسنديدا و ني و محسو میشود:

بررسی پیوند عضو با استفاده از سلولهای بنیادی با رویکردی بر نظر امام خمینی

اسادال بايد بگوييض :درست است که طفق ااعدة س طنت هر کس بور خويالواف و امووا خوويش
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)برداشت عضو از شو

عضو دهندا مواه ضرر و زيان و اخاج زندگی عوادي او نفاشود

زيرا ااعدا شرعی حاکی از ايف است که ضرر با ضرر همانند يوا شوديدتر از ن از بويف نمویرود و
اهداي عضو در صورتی کوه مسوا كپ ضورر باشود از افيوب در معورد نوابودي و هجکوت انوداخاف
خويالاف است و ايف عمب شرعاً اايك نيست.
)5اهداي عضو با رضايت و اخايار دهندا عضو باشد نه از روي اافار و اکراا.
 )0کالت يا پيوند ن عضو تنها راا مم ف براي معال ه بيمار مضطر باشد.
 )4مو يت هر دو عمب برداشت و پيوند عضو معموالً يا غالفاً مح

ق باشد (مجله التوحيد ش 47/46

به بعد).

ج) دليب ديگري که میتوان براي اثفات اخايار شو

نسفت به خودش ارائه داد .همانا تفوديب

اياص به ديه است (به م دار کمار يا زيادتر از م دار اانونی) به هنگاپ توا ق م نویع يوه بوا اوانی
اگر چه ايف حق پس از واوع انايت به واود موی يود ،ولوی در هور صوورت نالواندهنودا اخايوار
نسفت به کب بدن ،اعضا و با تهواي خوويش اسوت .حوق گهشوت بوراي شواکی در موورد

شو

اياص عضو ،نالانگر ح ی است که شارع و اانونگهار براي هر کس نسفت بوه اعضوايش شوناخاه
است.
بررسی ادله اواز :ممدو بودن ايثار نمیتواند دليب مودعا باشود .حوداکثر چيوكي کوه از نهوا
اسادادا می شود ايف است که در امور عادي و معمولی از افيب چيكهاي خووردنی و شواميدنی و ...
حق دارد ديگران را بر خودش م دپ بدارد.

شو

اما ااعدا «الناس مس طون» تماپ است ،الفاه در مورد مس مانان نه کدار ،چون مورد ادله امضائيه،
سال چهاردهم/شماره پنجاه و شش/پاییز 1931

مؤمنان هساند .لها مس مان می تواند براي پيوند و حدظ مس مان ديگر عضوي از بدن خويش را ادا
کردا به نيازمند بدهد.
ناي ه ن ه اگر دليب پيوند عضو ،با ت و س و ايف باشود کوه م وك شوو

اسوت يوا مالوك

تيرف در ن است ،در ايف صورت پس از اطع نيك م ك اوست و میتواند به هر گونه که بوواهد
ن را بدروشد؛ همچنيف روش عضو صحيح است اگر اائب شويض عضو م ك شو
حق اسادادا از ن را دارد ،زيرا شو
بگهرد.

نيست ،ولوی

می توانود در م ابوب موا از حوق اسوادادا خوود از عضووش
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مخالفان پيوند عضو و ادله آنها
الف) عدم مالكيت انسان بر اعضاي خودش
اائ يف به ايف اش ا برخجف اغ ه ها مفنی بر اين ه انسان مالك اسض خود است ،معا دند انسان
مالك تف خويش نيست و ا يف اسض ،وديعه و امانای از سوي خداوند ماعا است و هرگونه تير ی
در ايف امانت نياز به اذن مالك دارد .به اساناد ادلة ايف گروا ،انسان مالك مط ق اسض خود نيست و
اك در حدود خاصی حق تيرف در ن ندارد.

«الضرر و الضرار ی االسجپ» ايف ااعدا می گويد در اسجپ ح ض ضرري نيست ،يعنی ح می کوه
مندعت دارد ح ض اسجپ است منظور از ضرر« ،ن

در موا و اوان» و منظوور از ضورار «تالوديد،

تضييق ،حرج و سوای» است .ايف ن اه حائك اهميت است که عنوان ثانوي ضرر ،به ک وی از عنووان
ضرورت ماداوت است؛ زيرا به ح ض عنوان ضرر ،مواردي که عمب به ح ض اوليه ضرري را اي واد
اائ يف به حرمت پيوند عضو معا دند براي اثفات حرمت شورعی برداشوت عضوو از بودن انسوان
زندا ،می توان به دالي ی که بر حرمت اضرار به ندس و در معرد خطر اراردادن اان خود داللوت
دارند ،تمسك کرد .تماميت ايف داليب مفانی بر دو اصب است ) :حرمت اضرار به ندس در ح وق
اسجمی؛  )5سيه ديدن و به خطر ا اادن سجمت دهندا عضو يا س و با عمب برداشت.
) حرمت اضرار به ندس در ح وق اسجمی :در اين ه تالووي

مضور بوودن برداشوت عضوو و

س و از بدن انسان زندا بر عهدا چوه کسوی اسوت ،سوه نظور واوود دارد :دهنودا عضوو ،عورف و
ماويييف ث ه (کارشناس اابب اعاماد) ،ولی به نظر میرسود تنهوا مراوع بوراي اثفوات ن پكشوك
ماوي

است مالروط بر اين ه اابب اعاماد باشد؛ زيرا کسی که به وظايا اعضا و انداپهاي بودن

گاا نيست ،اطعاً نوواه د توانست دربارة واود يا عدپ ضرر اداسازي نها از بدن خود اظهار نظر
کند ،همچنان که راوع به عرف نيك بیمعناتريف معيوار در ايوف بوارا اسوت؛ زيورا در مسوألهاي کوه
پكش ان ماوي

با بهراگيري از پيالر اهتريف ت نولوژي هنوز با پرسشهاي ادي روبهرو هساند

چگونه میتوان به ادعاي ا راد بیاطجع تواه کرد (نظري توک ی  7 : 084و .) 73

بررسی پیوند عضو با استفاده از سلولهای بنیادی با رویکردی بر نظر امام خمینی

کند .حای اگر به مرح ه اضطرار هض نرسد ،ان اپ ن اايك نيست.

( س)
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در اساداللی باالتر در مورد اواز برداشاف س و از بدن حاوی اگور ضورري بوراي اهودا کننودا
س و نداشاه باشد کاري ل و محسو میشود و کار ل و نيك حراپ نيست .اکثر هاي شيعه مال يت
انسان بر اسد را پهير اهاند ،ب عضی از مرااع پيونود عضوو و با وت و حاوی وروش اعضوا را م واز
دانساهاند .اوالً «الضرر» ندی ح ض ضرري است و ندی ح ض ضرري اخايواص بوه اح واپ الكاموی
دارد نه ترخييی ،چون ضرر ناشی از اح اپ ترخي

(اواز ادا کرد عضو و با ای از بدن خودش

و دادن به رد ديگر براي پيوند زدن) مناسه به شارع نيست که ندی شود .دوپ (الضرار) نيك حرمت
اضرار به غير است (خويی بیتا ج 6 6 :43و  .)638اما اگر او خودش عضوي از بودن را اودا کنود و بوه
نيازمند بدهد ،در افو

ن اش الی پيش نمی يد .ناي ه ن ه برداشت عضو از بودن مسو مان اوايك

است ،به شرطی که برداشت عضو من ر به مرگ عضودهندا نالود ،و نيك دهنودا عضوو ااوازا دادا
باشد.
 )5سيه ديدن و به خطر ا اادن سجمت دهندا عضو يا س و با عموب برداشوت :اوائ يف ع يودا
دارند با اهداي عضو و س و بنيادي رد اهدا کنندا سيه می بيند و ايوف کوار را خوالی از اشو ا
نمیدانند و دلي الان هض اساناد به ايف يه ار ن است که می رمايد« :وَ ال تُ ُوا بِأيدِي ُض إلَی التُّهلُكَة»
(ب را« ) 32 :خودتان را به دست خود به هجکت نيندازيد».
ع ب ح ض می کند که به خطر انداخاف اان و در معرد هجکت ا ندن ن پسنديدا نيست و
ااداپ به کاري که انسان اطمينان يا ع ض ندارد که از خطر و زيان و اشافاا ميون ماند ،اايك نيسوت.
بنابرايف شيوا صحيح و مطم ف ن است که انسان به ماوييی که دارو و درمان را (به طووري ينی)
سال چهاردهم/شماره پنجاه و شش/پاییز 1931

میشناسد مرااعه کند .پس مرااعه به کسی که گمان درمان میدهد يوا در ن شوك دارد ،ايمنوی
بوش نيست و احاما ضرر و خطر در ن است و ع ب ح ض میکند که بايد ضرر احامالی را د ع
کرد .در پاسخ بايد گدت م يود يه ايف است با ع ض به هجکت ،به زيان و نابودي خودتوان ااوداپ
ن نيد و نهی ايف يه از ا ندن اان در هجکت ،روشف است که م يوود از ن ،اوايی اسوت کوه
سوف از هجکت اطعی در ميان باشد ،و گرنه با درنگ در کارهوا بوه صورف احاموا خطور ،نظواپ
زندگی رو می پاشد ،و مراد از ايف نهی ن است که دليب معافر يا ظف هماواي ع وض در ميوان باشود
(د ار تف ي ات .)580 ،573 : 086
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خريد و فروش اعضاي بدن انسان
گونه اي که در بسياري از کالورها ضرورت وضع اوانينی به منظوور ا ووگيري از ن موورد تواوه
ارار گر اه است .طفق بند پن ض اعجميه سازمان بيف الم ی پكش ی« :بدن انسان نمیتواند (نفايد) بوه
عنوان يك کاالي بازرگانی مورد معام ه ارار گيرد و بور طفوق ن دريا وت و پرداخوت هور مف وی
(حای تحت عنوان افران يا اايكا) بايد ممنوع گردد (غجمی .)30 : 084

هاي مس مان ايف بحث را مطر کردا اند که بدن انسان ماليت ندارد و هر چه ماليوت نداشواه
باشد ،اابب خريد و روش نيست .ايف يك بحث ح وای است که يا انسوان اابوب خريود و وروش
است و میتوان او را مانند سفكي و ميوا به روش گهاشت يا خير .ها در ايف بارا اائب به حرموت
بيع انسان شدا و ع د بيعی را که موضوع ن انسان باشد ،باطب دانساهاند .الفاه نظورات مووالدی نيوك
واود دارد .به عنوان مثا در روند ان اپ پيوند اعضا پكشك معال  ،بيمارساان و  ...هر يوك هكينوه
خود را مطالفه می نمايند و هيچ ايرادي بر ن نيست اما ط بوراي دهنودا عضوو کوه داوط وه ايوف
عضو بدن را در زمان حيات شو

نيك اايك میداند همچنيف ايالان بعيد نمیداند که انسوان باوانود

در زمان حيات خويش ،اعضاي تف خود را بدروشد (اماپ خمينوی  082ج  .)66 :5ايالان هنگواپ بحوث
از تس ط شو

بر اموا و ندس خود ،به ايف عرف که امروزا رواج يا اه است و طفق ن شوو

تف خود را پس از مرگ در اخايار زمايشهواي پكشو ی اورار مویدهود و حاوی در زموان حيوات
خويش ،خون خويش را می روشد ،اشارا میکند (اماپ خمينی  073ج  .)45 :الفاوه امواپ خمينوی نيوك
شو

را مالك تف خود به مدهومی همانند مال يت شو

بر اشياء نمیداند .لي ف از ايف تداوت،

ذي حق نفودن انسان به تف خود و عدپ اواز مال يت او به ن را ناي ه نمیگيرد ،ب ه بر ايوف نظور
است که شو

می تواند اك در مواردي که منع اانونی يا شرعی واود دارد هر گونه بوواهود در

تف خود تيرف کند (اماپ خمينی  073ج .)45 :

بعضی از ها نيك دريا ت پو براي اهداي عضوو را بویاشو ا مویداننود ،بوا ايوف احايواط کوه
دريا ت پو

براي ااداپ به گر اف عضو است ،نه خود عضو (م ارپ شيرازي .)230 : 4 3

از نظر هاي شيعه معاصر ،انسان می تواند عضوي از اعضواي توف خوود را بدروشود ،اموا انسوان

( س)

هنگامی حق روش چيكي را دارد که مالك ن باشد ،زيرا وروش ،ااودامی مال انوه اسوت و طفوق

بررسی پیوند عضو با استفاده از سلولهای بنیادی با رویکردی بر نظر امام خمینی

خسارت است گر اف پو منع شدا است .اماپ خمينی در تحريرالوسيله با يك ورد ،اطوع و وروش
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ااعدا «البيع اال ی م ك» می توان مال
53و ) 3حای اگر مال يت شو

يت انسان بر اسد خويش را اثفوات کورد (پوراوواهري : 080

بر تف خود را نپهيريض ،میتوان به حق اناداع اسواناد کورد و همويف

م دار براي اثفات اواز يا عدپ حرمت کدايت میکند (پوراواهري .)43 : 080

تاريخچه پيوند عضو و بافت از سلولهاي بنيادي در ايران
تاريخ پيوند ت ريفاً به چهب سا افب برمیگردد و در طو ايف مودت نوه تنهوا باعوث ت ييور در خوط
مالی درمانی و ت يير در بيونش و گواهی بسوياري از بيمواري هوا شودا اسوت ب وه موضووع اصو ی
تح ي اتی در رشاه هماتولوژي و ن ولوژي در کوب اهوان اسوت .در ايوران در سوا  063اولويف
پيوند م ك اساووان در مرکك هماتولوژي و ن ولوژي و پيوند م ك اساووان در بيمارسواان شوريعای
وابساه به دانالگاا ع وپ پكش ی تهران ان اپ شد .اوليف مورد پيوند م ك اسواووان در ايوران بور روي
بيماري با سارکوپ يووينگ ان اپ شد که در ايف پيوند س و هاي بنيادي تكريق شدا از خود بيموار
گر اه شدا و به بيموار تكريوق شود .بوراي اولويف بوار در تواريخ پكشو ی ايوران پيونود بوا اسوادادا از
س و هاي بنيادي خون محيطی در سوا  072در ايوف مرکوك ان واپ گرديود کوه توا بوه حوا

موار

مو يت ميك ن به بيش از  333مورد رسيدا است همچنيف براي اولويف بوار پيونود بوا سو و هواي
بنيادي خون بند ناف در سا  077ان اپ گرديد و ايف مرکك با ب ارگيري پيوند م ك اساووان براي
بيماران تاالسمی به عنوان دوميف مرکك پيوند در دنيا به لحاظ کميت و مو يت در نااي پيوند م وك
اساووان ايف بيماري شناخاه شد (سازمان م ی اوانوان  27 : 087و  .)22از سوا  073ذخيورا خوون بنود
ناف در مرکك بانك خون بند ناف شروع شدا است ايران در حا حاضر با برخورداري از  8مرکك
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ذخيرا بانك خون بند ناف در منط ه خاورميانه داراي م اپ او است .همچنيف  0هكار نمونه خون
بند ناف در تان رهاي نياروژنی ايف مرکك نگهداري میشود از تعدادي از نمونههاي ن اهت پيوند
تا به حا اسادادا شدا است.

نتيجهگيري
نچه از ماون روايی مانند ااعدا س طنت به دست می يد ايف است که انسان مالك اعضا و ااوكاي
بدن خود بودا و حق هرگونه تيرف زادانه و س طة مال انه را دارد ،ولوی شوريعت م ودس اسوجپ
1 . Ewing sarcoma

02
چهارچو اوانيف شريعت باشد و مواه ضايع شدن ح وق خود و ديگران نگردد .همچنيف س طه
انسان بر خويالاف نيك تا مرز اتجف ندس يا ن

مقاله

براي زادي ،مرز مالويی تعييف نمودا است بوه گونوهاي کوه بهوراگيوري از ايوف زادي بايود در
عضو ماواا میشوود و هويچ کوس م واز نيسوت

خود را نابود کند يا صدمه ک ی به ي ی از اعضا يا اسمای از بدن خويش وارد نمايد به طووري کوه
مواه ن

عضو شود .بنابرايف ضرر با تحمب ضرري مسواوي يوا بويشتور اابوب افوران نيسوت و

شريعت م دس اسجپ ااازا ايثار در ايف موارد را به شو

نمیدهد ايف عموب بوا اصوب کراموت و

احاراپ دهندا عضو م ايرت ندارد.
با بررسی هاي ان اپ شدا در ماون هی در مورد پيوند عضو ،اسادادا از سو و هواي بنيوادي در
اهت پيوند عضو از رد به خودش و ديگران به دليوب مكيوت هواي وراوان اسوادادا از نواوري در
اهت پيوند عضو و به حدااب رسيدن معايه پيوند عضو ،با ت و س و اواز ن روشف مویشوود.
اگر دليب پيوند عضو ،با ت و س و ايف باشد که م ك شو

است يا مالك تيرف در ن است،

در ايف صورت پس از اطع نيك م ك اوست و می توانود بوه هور گونوه کوه بوواهود ن را بدروشود.
ن را دارد؛ زيرا شو

میتواند در م ابب ما از حق اسادادا خود از عضوش بگهرد.
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