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  د و فروش عضویدر خر بدن خود يبر اعضا اثر سلطنت انسان ياوکوا
  *یدرگاه يمهد

  دهكيچ
ـ كاست  ياز مباحث، شيبدن خو يارتباط انسان با اعضا ـتحدثه    يه امروزه در حل برخ بـدان  مسـائل مس

ـ   يهاشهير يا بررسآن ب قلمرون رابطه و ين نوع اييتع كنند.توجه مي ـ ي، بحث در متـون فقه از  يدر برخ
ـ يمرگ مغزهنگام ات و پس از آن [يعضو در زمان ح ياهدا نهمچوي، و حقوق يمسائل فقه ن ي] و همچن

  يم خواهد داشت.اثر مستق، عضو برابربحث اخذ مال در 
 ـاعتباري و  يت ذاتكيمل - » يكيتمل« رابطة با عنوان سندگانينو يو برخ كالم فقيهاندر  هن رابطيت ايماه
تبيين شده است. با بررسي ادلة فقهي و مباني حقوقي، اين رابطه از نوع سلطنت اسـت و بـر   » تسليطي«و 

 بـه منزلـة  » قتـل نفـس  « و» ضرر بر نفس«توان به مباحثي همچون حرمت فرض تماميت آن نزد عقال، نمي
ـ نه ندارند و مطلب از اين زميبر ا يادلة آن داللت زيرا كرد؛ن سلطنت استناد ينندة اكمحدود جهـت   نظـر ني

  ست.يروشن ن، رهيهرچند گسترة سلطنت مستفاد از س ؛قابل خدشه نخواهد بود
از  يعضـو  يانسان در برابـر اعطـا  آيا ه ك آثار تبيين اين رابطه، مشخص شدن پاسخ اين پرسش استاز 

ـ د و فروش طـرح نما يند و آن را در قالب خركتواند طلب عوض يمي، گريبدن خود به د ـ دي اينكـه  ا ، ي
ـ يه اگر به هر دلك ، اين استديآيدست ماقوال و ادله به يآنچه از بررس .ندارد يارين اختيچن  يعضـو ي، ل

  د و فروش خواهد بود.يو قابل معاوضه و خر كندميعنوان مال بر آن صدق شود، از بدن انسان قطع 
 .فروش اعضاي بدن خريد و، معاوضه، حق، سلطنت، مالها: كليدواژه
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  مقدمه
ر سـلطنت و حـق   یـ رود و چه با تعبکار ی بهت ذاتکیر مالیچه با تعبیش ـ  بدن خو يانسان با اعضا ۀرابط

ه کـ نیبا توجه بـه ا . ش استیخو يطره و سلطۀ انسان بر اعضایسمعناست و آن،  یکاز  کیحاـ   تصرف
ـ ا، زیدانستنِ آن رابطه ن يت اعتبارکیبر مال بنا ن مطلـب  یـ در ا یدر آن وجـود دارد و بـه عبـارت    ن معنـا ی

، د و فـروش اعضـا  یـ ع و خریش از ورود به بحث بیپ، خود سلطنت دارد يه انسان بر اعضااند کكمشتر
گـرفتن   یگـاه نخست اینکه، دو صورت دارد؛ که گرفتن مال بدون معاوضه، م ینکته اشاره کن نید به ایبا

افـت  یبـا در ، گـر یبه عبارت داجازه دهد عضو او برداشته شود. که صاحب عضو برابر این است در ، مال
جـزء بـدن گیرنـده    عضو اهدا شـده  که  ياگونهبه؛ از عضو او استفاده کند يشود که دیگر یراضی، وجه
وجـود   یال و منـع شـرع  کچ اشـ یهـ ـ    میچنانچه قائل به سلطنت بر اعضاء باشـ یافت ـ  ن دریدر ا. شود
شـود  یمـ  یبه پرداخت آن راضـ ، بردار استهزینهة او استفادبداند  کننده از عضوی استفادهوقت؛ زیرا ندارد

امـر آن بـه   ، دارد و در برابر تسلط صاحب عضو بر عضو اسـت  یو چون پرداخت این مال غرض عقالی
خوراندن و خوردن مال به باطـل نیسـت   ، منظوربدیندادن و گرفتن مال ، نیبنابرا. دهندة مال استدست

، شـود؛ و بعـد از تملیـک و تملّـک    ینمـ  )188: بقره» (و ال تَأْکُلُوا أَموالَکُم بینَکُم بِالْباطلِ ...«ۀ یو مشمول آ
  ن مطلب وجود ندارد.یدر ا یالکچ منع و اشیه. پس شودیملک گیرنده م مال

صورت دوم اینکه، گاهی گرفتن مال در مقابل این است که صاحب عضو از حق خود بـر آن عضـو   
انسان نسـبت بـه اعضـاي    «دانند: اعراض کند؛ چنانچه برخی احتیاط را در ترك خرید و فروش اعضا می

خویش [حق تصرف و] اولویت دارد؛ چنانچه در خمر و خوك نیز چنین اسـت؛ هرچنـد کـه مالـک آن     
 نباشد. بنابراین، صحیح است که در برابر اعراض از آن حق، مالی طلـب نمایـد؛ حتـی اگـر جـدا نمـودن      

، 1ش، ج1374(محسـنی،  » شود که آن حق سـاقط شـود  عضو از بدنش حرام باشد؛ چه اینکه باعث نمی
  ).185ص

بـه   بنابراین، اگر سلطنت انسان بر اعضاي خویش تمامیت داشته باشد، اصل دریافـت مـال و عـوض   
ال کاشـ  بـدون ، ا سـلطنت یو  يت اعتبارکیا ملی یت ذاتکیمل يدر برابر عضو بر مبنا، ورکدو صورت مذ

ل یو تفصـ  یبررسـ شـود، بـه   مطـرح   یع شرعید و فروش و بین عمل در قالب خریاگر ااما خواهد بود؛ 
  نیاز خواهد داشت. يشتریب

  د و فروشيدر قالب خرگرفتن مال در برابر عضو، 
قائل بـه جـواز   اند؛ بعضی از ایشان کردهبدن اشاره  يد و فروش اعضایخر یم وضعکبه حفقیهان  یبرخ



   ۱۱۳ واكاوي اثر سلطنت انسان بر اعضاي بدن خود در خريد و فروش عضو

] و 495ص، ق1428ي، رازیشـ  ینیحسـ ؛ 128ص، ق1429ي، رازیارم شکم؛ 625ص، 2جتا، بی ی،خمین(
م کـ ح نیـز  گـر ید یگروهـ ). 337ص، 1ج، ق1417ی، گـان یگلپا یصاف( گر به عدم آن معتقدندیداي عده

و ) 286 ص، ق1424ي، اخامنـه  ینیحس؛ 565ص، ق1425ی، فاضل لنکران(آن را در جواز اهداء  یفیلکت
  .]359 ص، ق1422یی، [طباطبا اندکردهان یعدم آن ب

  يفيلكم تكث حيبدن از ح يد و فروش اعضايخر يبررس
این، بنـابر . دکـر م کـ ح» ضرر رساندن به نفس« توان بر حرمت مطلقنمی ه با استناد به ادلهکروشن است 

نخواهـد  ح یصـح ر به نفس، با توجه به بررسی ادلـه،  بر اثبات حرمت ضر یسیس اصل و اطالقات لفظأت
و  سـت یمشـروع ن دنبال داشته باشد، ی که مرگ را بهو عمل یشکخود، با توجه به ادله، گریبود. از طرف د

به قتل نفـس منجـر    بدن يد و فروش اعضایه خرک یپس مادام کند.حق ندارد جان خود را سلب  یسک
بـا  ، شـود  یمنتهـ ز نیـ چنانچه به مـرگ  است، و ت یحل ۀحرمت آن از ادله اثبات نشده و تحت ادل، نشود

بتـوان  بسـا  ، چـه وع نـدارد یاطالق و شـ » يگریدفع خطر از د« چون يه حرمت آن در مواردکنیتوجه به ا
ـ  ي، گـر یدفع خطـر از د  يبرای، اتیعضو ح يگفت فروش و اهدا  و حـرمتش اسـت  ت یـ حل ۀتحـت ادل

  شود.نداشتن ادله اثبات نمیاطالق دلیل به
منتهـا ادلـۀ آن   اي دارد؛ یـت ویـژه  ن اسـالم اهم ین مبیافراد در د یات و سالمتیحفظ حگفتنی است، 

م به وجـوب  کن حیبنابرا. شودي نمیگریات دیحفظ و نجات ح يعضو براي اطالق ندارد و شامل اهدا
  ـ به تأمل و بررسی نیاز دارد. آمده استکالم برخی فقیهان ه در کگونه آنـ  اهداء

هسـتند و برآننـد کـه     يگریو جان د اتیوجوب حفظ ح انیب ادله در صدد یبا استناد به بعض یبرخ
باشد، از باب تزاحم حرمـت   يگریاز انسان د يانسان مؤمن، متوقف بر اهداء عضو اتیچنانچه حفظ ح

  ضرر و وجوب حفظ نفسِ محترم، حفظ جان مقدم است.

  اصل نيا مستندات
  و بناء عقالء استدالل شده است: اتیحفظ نفس، به روا تیخصوص اهم در

  اتی) رواالف
، 16ق، ج1409 ،یحفظ جان و مـال مـومن [عـامل    يدال بر جواز قسم دروغ برا ثیاول) احاد فۀیطا

  ]17و14و9و8و2و1، ح134ص
مهـم تـر    يزیـ که حفظ جان و مال و آبرو از هـر چ  دیآ یبه دست م اتیروا نیاستدالل: از ا بیتقر
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 نیـ کـه ا  سـت ین نیحفظ آن، مرتکب حرام (قسم دروغ) شد. البته چنـ  يبرا توان یکه م ياست، به نحو
را شامل شود که حفظ جان در برابـر تجـاوز دشـمنان     يباشد، و تنها موارد هیتق قیاز مصاد یکیامر تنها 

ندارد، چنانچه ممکن اسـت ضـررِ    یتیمطرح باشد، بلکه مواجهه با دشمن در تجویز قسم دروغ خصوص
داللـت   اتیـ روا نیـ ا گریباشد؛ به عبارت د يماریب دیو تهد یعیاز راه اسباب طب ینیمتوجۀ جان برادر د

در شـرع مقـدس    غقباحت قسم به درو نکهیتوان مرتکب حرام شد، چه ا یدارند که در مقام ضرورت م
بـر جـواز ارتکـاب محرمـات      تیوافقت و اولوبه داللت م ط،یشرا نگونهیاست که جواز آن در ا يبه حد

  در تزاحم با حفظ جان، داللت دارد. گرید
از آن بـه   یرسـاند و وجـوب   یتوان مرتکب حرام شد، جواز آن را مـ  یدر مقام ضرورت م نکهیا البته
بـه اسـباب    ینـ یکـه متوجـه بـرادر د    ياطالق نداشته و شاملِ ضرر اتیروا نیو اصوال ا د،یآ یدست نم

 -  دیـ آ یچنانچـه در ادامـه مـ    - و  ست،یجهت ن نیاز ا انیدر مقام ب نکهیشود، چه ا ینم ده،یگرد یعیطب
  خالف فهم بزرگان و متشرعه از آن است.    

ــۀیطا ــدوم) روا ف ــ    یاتی ــرس از عطــش م ــه خــاطر ت ــظ آب ب ــر وجــوب حف ــه دال ب ــند.  یک باش
  ]4و3و2و1، ح388، ص3ق، ج1409،ی[عامل

 ممیتواند در کسـب طهـارت، تـ    یاست که انسان در سفر م نیچن ثیداحا نیاستدالل: مفاد ا بیتقر
 ث،یـ از عطش، نگه دارد؛ گفته نشود کـه، احاد  يریرا که دارد، جهت حفظ جان خود و جلوگ یکند و آب

 -  دباشـن  یبدل م ياست که دارا یو اصوال، مربوط به واجبات ر،یمختص به حفظ جان خود است و نه غ
ان خـاف  « اتیروا نیجواب امام ع در ا م،ییکه ممکن است در جواب بگو - غسل  ایبدل از وضو  ممیت

تمام فقهاء اتفاق نظر دارند که نجـات   نکه،یا گریشود، و د یهم م ریاطالق دارد و شامل عطش غ» عطشا
مردود بـوده،   احتمال، نیا ن،یباشد، بنابرا ریدخول در ملک غ ایواجب است ولو مستلزم قطع نماز  قیغر
 نکـه ی. عـالوه بـر ا  یبدل بـودن حکـم شـرع    يو وجوب حفظ نفس است، نه دارا تیهمان اهم اریمعو 

شکم مـادر را بشـکافند    دینوزاد در شکمش زنده باشد، با یول ردیبم يمادر کهیدادند در جائ يفقهاء فتو
، ق1418 ،ییو خـو  454، ص5ق، ج1416 ،یو همـدان  377، ص4تا، ج یب ،یو بچه را نجات دهند [نجف

، 3ج1407 ،ینـ یبـاره وارد شـده اسـت؛ [کل    نیـ است که در ا یاتیبه خاطر نص روا نی] و ا316، ص9ج
بِی    « 206، و ص»باب الْمرْأَةِ تَموت و فی بطْنها ولَد یتَحرَّك«، 155ص ا صـ هـطْنی ب فـ و وترْأَةِ تَمالْم ابب

 رایـ حفظ جان بچـه اسـت، ز   يکار برا نیا: «سدینو یم ثیحد نیا لیدر ذ یمحقق ثان انچهچن»] یتَحرَّك
] البتـه عکـس مسـالۀ     454، ص1ق، ج1414 ،ی[محقـق ثـان  » از مادر مرده است. شتریحرمت بچۀ زنده ب

  ).206و  155، ص3ق، ج1407 ،ینیکل(آمده است.  زیهمان باب ن اتیفوق در روا



   ۱۱۵ واكاوي اثر سلطنت انسان بر اعضاي بدن خود در خريد و فروش عضو

 يگـر ینجات جـان د  يته و شامل اهداء عضو برااطالق نداش زین اتیروا نیانصاف آنست که ا منتها
  شیاز نفـس خـو   يبـا اهـداء عضـو    یمطلقـا حتـ   يگـر یکه حفظ جـان د  ستین نیچن یعنیشود، ینم

  واجب باشد.

  ناء عقالء) بب
کننـد و از   یتالش خـود را مـ   تینها گرانیحفظ جان د يکه برا نستیعقالء بر ا رةیاستدالل: س بیتقر
 يعمل را ممدوح دانسـته بـه نحـو    نیا ،يجوامع بشر یکنند، چنانچه عرف عموم یفرو گذار نم يزیچ

مـذمت   ردرا نجات دهد، و نداد، مو یتوانست جان کس یم نکهیرا نکرد و با ا یتالش نیچن یکه اگر کس
تـوان   یو منظر شارع وجود داشته، نه تنهـا ردع نشـده، بلکـه مـ     يدر مرآ نکهیبا ا رد،یگ یقرار م خیو توب

  مذکور، امضاء هم شده است. اتیروا يگفت به مقتضا
قابل توجه بر نفـس   يمستلزم ضرر ،يگریاست که حفظ جان د ییدر جا ره،یس نیثبوت ا البته

در دفـع ضـرر و خطـر     رهیسـ  نیشخص کمک کننده نباشد، البته ممکن است گفته شود که ثبوت ا
از کمـک   یآن ضررِ ناش قیدر مصاد یتیصوصاست، و خ یاثبات موضوع کاف يبرا گرانیاز د یجان

 شـان یع آمده است که ا نیدر اخبار و حاالت معصوم نکهیوجود ندارد؛ چه ا ،يگریدر حفظ جان د
 نیانداختند؛ منتها روشن است که ا یخود، چگونه جان خود را به خطر م زانینجات جان عز يبرا

ضرر به خود محسـوب شـده    یبه نوع کان،یو نزد زانیضرر به عز نکهیندارد، چه ا تیمطلب عموم
 -از خود، به تحمـل ضـرر اقـل     -ضرر به بستگان  یعنی -و انسان از باب تزاحم و دفع ضرر اهم 

  دهد. یتن م -ضرر به خود  یعنی
از ضـرر   يگریعقالء بر وجوب حفظ جان د رةیکه س ستین نیگفت: چن دیبا لیدل نیجواب از ا در

باشـد و حـال    يگـر یعقالء بر اهداء عضو و حفظ جان د رهیبه او داللت کند، چگونه س يبا اهداء عضو
دانـد کـه بـا     ینمـ  یخـود را ملـزمِ شـرع    يمتشـرعه ا  چیمتشرعه بر خالف آنست، چرا که ه رةیآنکه س

  .دیخود را اهداء نما یاتیح ریغ ياعضا ماران،یبه جهت حفظ جان ب مارستان،یمراجعه به ب
انسـان امـوال خـود را در راه نجـات      یسـت یبا گـران یه جهت حفظ و نجات جـان د ب گر،یطرف د از

 یمتشرعه بر خالف آنست، متشـرعه خـود را ملـزم نمـ     رهیو حال آنکه س د،یاز مرگ صرف نما مارانیب
ـ  قیـ بـه طر  نیبنـابرا  ند،ینما گرانیدانند که اموال خود را صرف حفظ و نجات جان د حفـظ جـان    یاول

متشرعه در مورد عـدم علـم    رهیعضو الزم و واجب نخواهد بود، مگر آنکه گفته شود، س ماران به اهداءیب
  افراد است. یبه خطرِ جان

۱۱۶        ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

  برخـوردار اسـت،   يفـوق العـاده ا   تیـ اسـالم از اهم  نیمب نیافراد در د یو سالمت اتیحفظ ح بله،
 يگـر ید اتیـ حفظ و نجـات ح  يادلۀ آن، اطالق ندارد و شامل اهداء عضو برا دیگرد انیمنتها چنانچه ب

  شود ینم

  بررسي خريد و فروش اعضاي بدن از حيث حكم وضعي
ه قائل به عـدم  ک یسانکاز  یبرخبسا دلیل چه هکاست  ين مطلب ضروریاشاره به ابحث، ن یا يدر ابتدا

انـد آن را در  ه بتوکـ  ياگونـه بـه ، خـود  يانسان نسبت بـه اعضـا   يبرا یه سلطنتکباشد رو ند، از آنجواز
رة عقـالء  یسـلطنت مسـتفاد از سـ   تر بیـان کـردیم،   که پیشچنان - .قائل نباشندمعرض فروش قرار دهد، 

. داننـد مـی  ع را واردیـ ل بـر جـوازِ ب  یاالت دلکاز اش یکیا چنانچه در ادامه خواهد آمد یو ـ   مجمل است
ممکـن  در دو فـرض  ، سـلطنت ن بـه  بـدن از منظـر قـائال    ين فـروش اعضـا  یـی در ادامـه بـه تب  ، نیبنابرا
و ، نـد کمـی  شیبدن خـو  يش اقدام به فروش اعضایات خویانسان در زمان ح هکآنپردازیم؛ نخست می

  ند.کمی تیدر برابر گرفتن عوض وصیش، ه بعد از مرگ به فروش عضو خوکنیادوم 

  اتيدر زمان ح يگريوند به ديپ يبرا الف) فروش اعضا
مِ فروش عضو قبل از قطـع  کح ین و بررسییبه تب، نخست خواهد شدبه دو مطلب اشاره ، ن فرضیدر ا

  .م آن پس از قطع عضوکح یبررساز بدن، و دوم آن  يو جداساز

  آن يبدن قبل از قطع و جداساز يفروش اعضا
افزون بر گرفتن مال از طریقی که در ابتداي این بحث بیان شد، گاهی نیز دادن و گـرفتن در قالـب   

کننده در برابر مالِ معلوم اسـت، کـه ـ بنـابر نظـر برخـی از        ک آن به استفادهفروختن عضو و تملی
 - این فرض نیز جایز، صحیح و نافذ است؛ زیرا انسان ـ بنـابر مبنـاي سـلطنت و حـق تصـرف        - فقیهان

گونۀ ملکیـت اعتبـاري عقالیـی نیسـت، منتهـا اختیـار       هرچند مالک اعضا و متعلّقات بدن خود، به
ضرورت عقالیی به دست اوست. البته این اعضا مثـل لبـاس، پـول، خانـه و     اعضاي خود به حکم 

شود؛ اما قوام بیعی که تملیک مال در برابر مال اسـت، جـز بـه    فرش جزء امالك انسان شمرده نمی
  بودن اختیار مبیع به دست بایع نیست.

نیست و مـوارد  کس ملک هیچ یولاست، زکات مال ؛ شودیاین مطلب با تدبر در امر زکات روشن م
کـه افـراد   ، نـه این انـد ن شـده ي زکات معـی هستند که در شرع برا یگانه در قرآن تنها مصارف معینهشت
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، امر مسلمین به استناد والیـت خـود   یاگر ولوجود این، از آنها مالک زکات باشند. با  یگانه یا برخهشت
  ه شرع و عرف صحیح است.کند و از دیدگایدر حقیقت بیع صدق م، بفروشددریافتی را  زکات

ـ یدام بـا کـ چ یه در هـ کـ نیبـا ا یح اسـت،  ز صحین یلکع یو ب، ع در وقف عامیب اصوالً ؛ سـت ین کع مال
؛ كر.(شـود  ي مـی مشـتر  کع است و ملـ یعهدة با بر، عیبعد از بی، و در دوم کمل کف یچنانچه در اول

  ).12 ص، 3 ج، ق1414ی، نیخم
چنین است؛ یعنی ایـن اعضـا مـالی هسـتند کـه مـال        در مورد اعضاي انسان و متعلقات آن نیز

توانـد آنهـا را مجـانی    شود و اختیارش با صاحب عضو است؛ یعنی میدیگري در برابر آن داده می
اهدا کند و با در برابر منتقل کردن آن به دیگري، عوض دریافت کند. مثل چنین نقلی، بیع اسـت و  

نْکُم   «] و 275[بقره: » لَّ اللّه الْبیعأَح«مقتضاي اطالقات بیع و تجارت ـ مانند   نْ تَـراضٍ مـ ةً عـجارت «
شـود. در نتیجـه،   اي است و عضو یادشـده ملـک مشـتري مـی    ] ـ صحت چنین معاوضه 29[نساء: 

  زند.وسیلۀ آنچه ملکش شده پیوند میبه

   كر مليع در غيال اول: بطالن بكاش

 ك:[ر.، ملکیـت معتبـر اسـت   ، در مبیـع کـه  در حالیندارد؛  يملکیت اعتبار خود ينسبت به اعضا انسان
ه   ين مطلب بـه مقتضـا  یو ا]، 201، ص3ق ج1417، شهید اول؛ 475ص، 2ج، ق1419ی، حلّ ادلـۀ خاصـ 
؛ » ال بیـع إال فـی ملـک   « فرمـود:  پیـامبر اکـرم  کـه  ، چنان]21ص، 2ج، ق1413ی، قم ي[میرزا باشدمی

  ود.باطل خواهد ب فروش اعضاین، بنابرا

  ال اولكجواب اش
 از پیـامبر اکـرم  ـ    ...ــ بـاب المتـاجر    عوالی اللئالیتاب کت در ین روایا، فراوانوجوي جست پس از

، 2 ق ج1405، جمهـور بـی ا[ابـن  » البیـع إال فیمـا تملـک   « ن عبارت نقـل شـده اسـت:   یبدون سند و با ا
ــور؛ 16ح، 247ص ــان ]. 3، ح460، ص2ق، ج 1408ي، نـ ــه در همـ ــاب، البتـ ــاب دکتـ ــریدر بـ ي، گـ
کـرده  ن نقـل  یچنـ  از پدرش از جـدش از پیـامبر اکـرم    عمروبن شعیببا اسناد خود از  جمهورابیابن

ـ  » و ال بیع االّ فیما تملکه، ال طالق إال فیما تملکه« است: ؛ 47 ح، 205ص، 3ق ج1405، جمهـور ی[ابـن اب
  .]4ح، 460ص، 2ج ، ق1408ي، نور

نقـل کـرده    از پـدرش از جـدش از پیـامبر    بن شـعیب عمرو ازبه اسناد خود  مسنددر  احمد حنبل
بـن  [احمـد » وال عتاق فیما الیملـک و ال بیـع فیمـا الیملـک    ، رجل طالق فیما الیملک یلیس عل« است:
  .]189ص ، 2ج ، ق1419، حنبل

۱۱۸        ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

 نقـل کـرده اسـت:    از پدرش از جدش از پیامبر عمروبن شعیبخود به اسنادش از  سنندر ، یبیهق
، م1993ی، هقـ ی[ب» و ال عتق فیما ال یملـک. ، و ال بیع فیما الیملک، الرجل طالق فیما ال یملک یلیس عل«

  .]318ص ، 7ج 
نقـل   از پـدرش از جـدش از رسـول خـدا     عمروبن شـعیب خود به اسناد خود از سنن در ، ئینسا

  ).289، ص7، ج 1986 –1406ی، نسائ» (رجل بیع فیما الیملک یلیس عل« کرده است:
  نقـل  از پـدرش از جـدش از رسـول گرامـی     عمـرو به اسناد خود از  احمد مسندهمچنین در 

ق، 1419بن حنبـل،  [احمد» الیجوز طالق و ال بیع و ال عتق و ال وفاء نذر فیما الیملک«کرده است: 
  ].190، ص2ج

از پـدرش از جـدش از پیـامبر     عمـروبن شـعیب  داراي یک مضمون است کـه  این روایات در واقع 
محـدثان بـه برخـی     یبرخـ  ياکتفـا کـه  دلیل نقل به معناسـت؛ چنـان  به نقل کرده و اختالف لفظ اکرم

  حال صورت گرفته است. يکه بر اساس مقتضامواضعِ روایت، اختصار و تقطیع بوده، 
 در آن یدهـد کسـ  یروایت دو قرینه وجود دارد که نشـان مـ   این در، د گفتیت بایداللت روابارة در

  :لک شدن چیزي، قصد فروش آن را داشته باشداست که پیش از ماموردنظر 
تکلیـف بیـاورد؛    وقوع بیـع بـراي او   مناسب است که یوقت» الرجل ... یلیس عل« تعبیر قرینۀ نخست:

ت نیـ ، فروشـد یملـک غیـر را مـ    یاست که وقت یو این تنها در صورت، که باید به آن عمل کند ياگونهبه
 یکه ملـک غیـر را بفروشـد و از قبیـل بیـع فضـول       یگرنه در صورتع از طرف خودش باشد، وکند که بی

از معاملـه اسـت و    یاجنبی، شود و فروشندة فضولیوقوع بیع سبب وقوع تکلیف بر مالک مبیع م، باشد
خـودش  ملک غیـر را از طـرف   ؛ برخالف فرضی که فروشنده، اندازدیاصال او را در تکلف و زحمت نم

دهد تا به عقـد  یم يخرد و به مشتریکند که مال را از مالک آن میبفروشد؛ در ذهن خود چنین تصور م
  .»  الرجل بیع فیما الیملک یلیس عل: «فرمایدیم پیامبر. که ایجاد کرده وفا کرده باشد یبیع

پـیش از  بطالن بیع عـین،  که بر بیان شده است  يالفاظ دیگر از امامان معصوم »العینۀبیع «در باب 
  .]49-  40ص، 18ج ، ق1409ی، عاملحرکنند [یمالک شدن آن داللت م

، احمـد از دو نقل  یکه بر اساس یکی؛ تا جایاست ذکر شده» ماالیملک« : بیع در کنار طالققرینۀ دوم
 بـه نـذر در   يبیـع و وفـا  ، عتـق ، کـه طـالق  اسـت  و حکـم شـده   مرتبـه ذکـر،   یک » ماالیملک« عبارت

بلکـه  وشـن اسـت کـه ملکیـت معتبـر در طـالق، ملکیـت اعتبـاري نیسـت؛          جایز نیست. ر» یملکماال«
همسـر او باشـد   ، و در زمان وقوع طالق، دهندهمعناست که در طالق باید امر مطلقه به دست طالقبدین
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؛ دهنـده بالفعـل مالـک امـر مطلقـه باشـد      طالق ییعنمصداق یابد. پس ملکیت در طالق، تا مفهوم طالق 
  که قصد دارد با او ازدواج کند. ییا طالق کس یطالق زن اجنببرخالف 

مـراد از   ییعنـ وجـود دارد؛  نیـز  » البیـع االّ فیمـا تملکـه   « یـا » البیع فیما الیملک« همین معنا در تعبیر
آن اکنـون بتوانـد در    یباشد؛ یعنـ در دست فروشنده که امر مبیع بالفعل [در حین بیع]، ملکیت این است 

آن مـراد از ملکیـت   ، انجام دهد. بـه دیگـر سـخن   ـ  چه فروختن و چه دیگر تصرفاتی ـ  نه تصرفگوهر
  خود مالکیت دارد. يهمین معنا بر اعضابر اساس است که مبیع در اختیار او باشد. انسان نیز 

روایت کـرده،   از امام باقر بن ساممعمربن یحییبا آنچه  پس معناي عبارت منقول از پیامبر
الیطلّق الرجل إال مـا ملـک، و   «روایت کرده است:  است. وي در حدیثی موثق از امام باقر یکسان

)؛ مرد جز 86و ح 85، ح52، ص8ق، ج1407(طوسی، » الیعتق إال ما ملک، و الیتصدق االّ بما ملک
کند و جـز مملـوك خـود را    دهد و جز مملوکش را آزاد نمیباشد طالق نمیآنکه را که مالکش می

  دهد.ه نمیصدق
. همچنـین  معناسـت روایـت کـرده، هـم    در روایت صحیحه از امام صـادق  حلبیهمچنین با آنچه 
ی کـنم، طـالق   که با او ازدواج کنم و حاضر نشود با مادرم زنـدگ  یزن هر« که گفته يحضرت دربارة مرد

 ؛]4752ح، 496ص، 3ج، ق1413، ؛ [صـدوق »کالطالق إال بعد نکاح وال عتق إال بعد مل« :فرمود، »است
  شود.یو آزاد کردن بنده جز پس از مالک شدن تصور نم، شودیطالق جز پس از ازدواج تصور نم

، باشـند یپیش از داخل شدن در ید فروشنده م ياز فروش چیز یصدد نه، این روایات درهکنتیجه آن
کـه در اختیـار و    یهـای تا از آنهـا اسـتفاده شـود فـروش چیز    ، در مبیع ينه در مقام اشتراط ملکیت اعتبار

از ي بـدن،  د و فـروش اعضـا  یدر خر، نیاند؛ بنابراباطل، باشندیملک انسان نم یسلطنت انسان هستند ول
ـ ؛ 368ص، 3ج، ق1415ي، [انصـار  وجود ندارد یث منعین حیا ی، نـائین ؛ 166ص، 1ج، ق1406ی، ایروان

  .]114ص، 2ج، ق1418ی، اصفهان؛ 213ص، 1ج، ق1413
یـد  ر خریدر تصـو ، باشـند می انسان يبدن برا ياعضا يت اعتبارکیه قائل به ملک یسانک نظرالبته از م

ع در یـ ت مبکیـ مل يرش مبنـا یو با پـذ ، باشدوجود داشته  یث منعین حید از اینبا، بدن و فروش اعضاي
  ع شوند.  یتوانند قائل به جواز ب، میعیب

ر یکـ و پجسـد   نِیامـ  را تنهاو انسان ي بدن را خداوند متعال، اعضای قیمالک حق، اگر گریاز طرف د
، د و فروش آن باطل اسـت یخر، ندارد ياریش اختیخو يفروش اعضابراي ه او ، از آنجاکمیدانب شیخو

 هکـ نیا چـه ، باطـل خواهـد بـود    اعضاء عیب، میبدان ز مجملین را عقال رةیس از مستفاد اگر سلطنت چنانچه
  ندارد. عیب از بعد) عیمب( شدهفروخته عضو میبرتسلی سلطنت انسان
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  متصل به بدن يال دوم: عدم صدق مال بر اعضاكاش

یـد و  مـورد خر توانند اند، نمیدهندة آن، تا زمانی که به بدن متصللکیتش يو اعضا یر انسانیکجسد و پ
لعۀ فروش واقع شود. به تعبیر دیگـر،   ك:ر.( ح باشـد یآن صـح  يه تبـادل تجـار  کـ سـت  ین ییاالکـ و  سـ 

  ).186، ص1، ج1374ی، محسن
عـدم  ، 2/7/1376یخ بـه تـار   1558/7ه شـمارة  یـ در جوابنیز ه ی قوة قضاییادارة حقوق یۀ مشورتینظر

چون اعضاي بدن مال نیستند، قابل فروش نمی باشـد، ولـی شـخص مـی     [«ند.کمی دأییت را تیصدق مال
  »]عوض مالی دریافت نماید.تواند آن را در حیات یا ممات به دیگري اهداء کند و در 

  ال دومكجواب اش
نِ یهمچـون قـوان  ی، حقـوق  یه در روال دادرسـ ییقضـا  ةقو یادارة حقوقهاي به دیدگاهعمل ، استگفتنی 

چنانچـه مجتهـد   ـ    و نظـر خـود   أيتواند با توجه به ری میو قاض، ستیآور نالزام یقاض يموضوعه برا
، در هـر حـال  . نـد ک عملـ اگر مقلد باشد ـ    دیمسائل جددربارة  ا استفتایمشهور و فقیهان ا نظر ـ ی  باشد

  بررسی نیاز دارد.مل و أتي بدن، به ت نداشتن اعضایبر مال یمبنی، دانان در ادارة حقوقالم حقوقک
عنصر جوهري و سازندة مالیت یک شیء که همان منفعت مقصودة عقالیی است و موجـب رغبـت   

، 11ق، ج1414ابـن منظـور،  کند؛ [در این زمینه؛ رك ي بدن صدق میشود، بر اعضاو میل عرف به آن می
ق، 1410،يجـوهر -  586، ص2تـا، ج  یب ،یومیو ف 385، ص10ق، ج1414بن عباد،  لیاسماع -  635ص
 -  1808، ص2ش، ج1380جـــــر،  لیـــــخل - 475، ص5ق، ج1416 ،یحـــــیو طر 1821، ص5ج
، 10ق، ج1414(عالمـه)،  ،یحلـ  -  17636، ص12ش، ج1372دهخدا،  -  3708، ص3ش، ج1360ن،یمع

، 1ق، ج1415 ،ینـــیخم -  364، ص2ق، ج 1413،ینینـــائ -  53، ص8ق، ج1403،یلـــیاردب -  35ص
ــام - 132ص ــکاتوز -  19، ص1ش، ج1370 ،یام ــرد  - 11ش، ص1370 ان،ی ــده،  يبروج ش 1380عب
ي بـدن او  که امین بودن انسان با مالیت داشتن اعضاچنان ]685ش، ص1381،يلنگرود يجعفر - 11،ص

  تواند به فروش آن اقدام کند.تنافی ندارد، و با سلطنت داشتن بر آنها می
ا یـ و باشـند  داشـته   کعضو در نزد عقـالء و عـرف شـ   یت نسبت به مال یبرخبسا چه هکنیبا فرض ا
 ع شـرط یـ ت را در بیـ ه مالک یسانکدگاه یدکنند، بر اساس ار کشان انیبر آن را در نزد ا» مال« صدق عنوان

ـ ا، گریبه عبارت د. ز خواهد بودیجا فروش اعضا]، 68، ص1ج، ق1413ي، دی[توح دانندنمی ن خدشـه  ی
ی قـرار  ع مـورد نهـ  یمعتقدند آنچه در ب شانیاکند؛ زیرا نمی جادیا ع اعضایب یر جواز وضعیدر تصو یخلل

تحـت عنـوان   از ، همـراه باشـد   یـی عقال یشخصـ  یع با غـرض ن اگر آن بیبنابرا؛ است یع سفهیبگرفته، 
  در آن وجود ندارد.   یو منعشود میبودن خارج  یسفه



   ۱۲۱ واكاوي اثر سلطنت انسان بر اعضاي بدن خود در خريد و فروش عضو

 یـی عقال یغرض شخصـ ، عین در عقد بیت در عوضیبر اعتبار مال گفته شود بنابسا افزون بر این، چه
ی بـه آن نداشـته   لیه عموم مـردم و عـرف تمـا   کهرچند ؛ است یافکبر عضو بدن » مال« در صدق عنوان

  باشند.
ون یـ لیم یـک ه من در حسـاب خـود   کطور همان«نکند که بگوید  خطور ینسانچ ایه بسا به ذهنچه
، ون ارزش داردیـ لیده ماز آنهـا  دام کـ ه هـر  کدارم  هاییهیلکز یدر داخل بدن خود ن، دارم يموجودتومان 

 يتوانـد روز مـی  هدانـد کـ  نمی ییبهااموال گران ی او خود را حاملعنی ؛» ندارم يل اقتصادکپس االن مش
بـودن   یسـ کو مال چه مسئله،  یکه مال بودن کمنتها روشن است ؛ ندکآن را بفروشد و از آن راه ارتزاق 

  ندارد.   ین بودن تنافیمال بودن با ام، گریبه عبارت د. است يگریمطلب د

  ت انسان با فروش اعضاكيال سوم: مملوكاش

و ، باشـد  يگـر ید كانسـان مملـو   هاز بدن آن است ک يبدن قبل از قطع و جداساز يفروش اعضاالزمۀ 
کنـد؛ حتـی اگـر ایـن موضـوع دربـارة        يگـر ید كخود را مملو ه انسانکن خالف مسلمات فقه است یا

  آنها را فروخت.توان ، نمینیبدنش باشد؛ بنابرا ياز اعضا یبرخ
 آن باشــد  عضـو  يه موضوع آن تعهد به اهداک یعیعقد ب» متعهد له« از حقوق ، یکیگریبه عبارت د

را از دادگـاه   يالـزام و ی، قـانون مـدن   362ة مادبر اساس د بتواند یبا، صورت امتنــاع متعهـد دره کست ا
 ياعضـا یـر بـودن   غ كمملو، م به آنکح؛ زیرا ل استکار مشیبه آن بسکردن م کحکه حالی در؛ بخواهد
  ست.یح نین صحیو ادنبال دارد به بدن را

از قـانون   801و  795بموجـب مـاده    م،یل محسـوب نمـود  بله اگر عضو متصل به بدن انسـان را مـا  
خواهد بـود. و اگـر عضـو بـدن      هیقابل توج - معوض  ای یمجان - انتقال عضو، در قالب عقد هبه  ،یمدن

پول در برابـر انجـام عمـل و اقـدام بـه انتقـال عضـوِ بـدن بـه           افتیمبادلۀ و در م،یندانست» مال«انسان را 
 -  نهـا یخواهد بود. عالوه بـر ا  هیدر قالب عقد جعاله قابل توج ،یقانون مدن 561به موجب ماده  ،يگرید

اسـتفادة طـرف    يتواند در برابر اذن و اجـازة بـرا   یپول م افتدری – دیگرد انیبحث ب يچنانچه در ابتدا
  در قبالِ اعراض از حق خود نسبت به عضو مزبور باشد. ایمقابل و 

  آن يد از قطع و جداسازبدن بعي فروش اعضا
. داننـد مـی  بـر قطـع عضـو    یلین سلطنت را دلیهممعتقدند، خود  يه به سلطنت انسان بر اعضاک یسانک

وجـود نداشـته   قطـع عضـو    يبرانیز  یلیو دل، مینباشاگر سلطنتی براي قطع اعضا براي انسان قائل حال 

۱۲۲        ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

 عضـو حـال،   منتهـا در هـر  . است ب حرام شدهکمرت خود صورت انسان در قطع عضو بدننیدر ا، باشد
ه همـان منفعـت مقصـودة    ک یءش یکت یو سازندة مال يعنصر جوهرزیرا است؛ » مال«جداشده از بدن 

، نینـد. بنـابرا  کمـی  مقطوع صـدق  يبر اعضا، شودمی ل عرف به آنیموجب رغبت و مو است  ییعقال
ل کت را مشـ یـ صـدق مال ، اسـت ننـده  کاهداءتا زمانی که متصل به بـدن  بدن  ی اگر نسبت به اعضايحت
  ند.کمی بر آن صدق» مال« عنوانشود، قطع  یلیبه هر دل یوقت، میبدان

ع یـ مب يت بـرا یبه اثبات مال يازین یقانون مدن 348 هران و با توجه به مادیرسد در حقوق امی به نظر
بـه مـانع   ، عیـ جهـت مب  ع ازیـ در مقام اعداد موانع عقـد ب ، ن مادهیدر ا گذار؛ زیرا قانونستیع نیدر عقد ب

 ن نشـان یـ نـد و ا کمـی  ع اشـاره یـ ت داشـتنِ مب یدر عرض مال ییت و عدم منفعت عقالیعدم مالی، قانون
د و فـروش آن از  یـ خر، باشـد  یـی منفعت عقال يدارا یول، ت هم نداشته باشدیمال يزیه اگر چکدهد می

  ندارد. یلکمشنظر ن یا
» مـورد معاملـه  « طیت داشتن را از جملـه شـرا  یو مالاستناد کرد  یقانون مدن 215توان به مادة می البته
 عقالیـی ت داشـته و متضـمن منفعـت    یـ د مالیـ مورد معاملـه با « :کور آمده استدر متن مادة مذ؛ دانست

نـه  یدر عقـود مع ـ در فصل اول از باب سوم  348در مادة  گذارقانونه کمنتها روشن است » مشروع باشد.
ع یـ ه بک يع اشاره دارد و در مقام شمارش مواردیع اشاره و در مبحث سوم به مبیبه عقد ب یوقتـ مختلفه  

 عیـ ت نداشـتنِ مب یـ نداشـتن در عـرض مال   عقالیـی به منفعـت   یوقت، ع باطل استیث خلل در مبیاز ح
 عیـ ل بطالن بیت نداشتن آن را دلیمال، داشته باشد عقالییا چنانچه غرض یگو، ندکمی مانع اشارهعنوان به

 یست و تنها از معـامالت سـفه  یع شرط نیت در بیمالفقیهان نقل کردیم،  یاز قول برخکه . چنانداندنمی
 یباشـد و بـا غـرض شخصـ    ی مـی در مقام رد معاملـۀ سـفه   گذاریز، قانونن ماده نیدر ا. استشده  ینه

  بودن خارج است. یمبادله از تحت عنوان سفه عقالیی
ـ ، شـود مـی  ش مشـخص کمـال ، ازت آنیاست پس با حگفته نشود عضو مقطوع از بدن مال   کو مال

ت اسـت و در  کیـ عدم حصـول مل ، ه اصلکچرا، گرفته باشد یشیگران پیبر د، ازتیه در حکاست  یسک
گـر عضـو   یاز طرف د، میدار کشـ  تکیاز اسباب مل عنوان یکیـ به  ازتینجا نسبت به سبب بودن حیا

او نباشـد؛   که ملـ هرچنـد کـ   مختص بـه اوسـت  ، آنان استصحاب حقِ صاحب عضو بر یمقطوع با جر
گـر در برابـر آن   یو مال ددارد ه به صاحب عضو اختصاص کهستند  یمقطوع از بدن مال ياعضاین، بنابرا

  شود. می د و فروش دادهیدر قالب خر

  »تهيم« عيال اول: بطالن بكاش

از ی، فـ یلکبـر حرمـت ت  ، افـزون  د و فروش آنیو خر، ندکمی صدق» تهیم« عنوان بر عضو مقطوع از بدن



   ۱۲۳ واكاوي اثر سلطنت انسان بر اعضاي بدن خود در خريد و فروش عضو

 فۀیۀ شـر یـ اسـتناد بـه آ  ـ افـزون بـر اجمـاع و       حرام و باطل است؛ چنانچه بر بطالن آن زین یوضعنظر 
ـ 3: ائـده [م» حرِّمت علَیکُم الْمیتَۀُ و الدم و لَحم الْخنْزِیـرِ «  تـوان بـه  مـی  ]349ص، 15ج، ق1412ی، ] [حلّ

، 5ج، ق1407ی، نـ یلک[ شـده اسـت   یمعرف» سحت« تهیآنها ثمن من یبدر که کرد، استناد نصوص خاص 
 اسـتفاده  زیـ ن تهیم ياز آنها حرمت فروش اعضا یول ؛اختصاص دارند تهیبه م اتیروا نیا. ]2ح، 126ص
متصـل   منتهـا ؛ ستمنع شده اته یو م اخذ عوض در مقابل جسدی، ارتکاز و تفاهم عرفشود. بر اساس می

عضـو  د و فـروش  یاز خر، اتیروا یبرخ. افزون بر این، بر اساس ندارد یدخالتدر منع آن بودن به جسد 
، نیبنـابرا ]؛ 6 - 22079، ح98ص، 17ج، ق1409ی، عـامل حر [ شده است یز نهینزنده وان یحجداشده از 

در ، جـه یدر نت. سـت ین یتفـاوت  زیانسان ن ریانسان و غ نیکه بآن است ات و ادله ین روایااطالق  يمقتضا
ق، 1407ی، نـ یلک[ شده اسـت ته اطالق یات بر آن میروا یبرخدر و ، هجدا شد انسانکه از  يمقابل عضو

  .کرداخذ  یعوضد و فروش یدر قالب خر توانینم]، 4، ح212، ص 3ج
  اولاشکال جواب از 

 ياشـف از رأ کتوانـد  ـ نمـی    ت اجماع منقـول یا حجیدر فرض قبول محصل بودن آن و ـ   ل اجماعیدل
 اسـت.  کیه اجمـاع مـدر  کـ نان حاصل است یاطمو حتی احتمال دارد ؛ زیرا باشد يل معتبریا دلیمعصوم 
ه از آن کـ  يزیـ ت چیـ نها، نیبنـابرا . ته استیمراد حرمت خوردن م، اقینۀ سیقردلیل ، بهفهیۀ شریآدربارة 

  و اطالق ندارد.   خوردن آن استنظر ته از یحرمت فروش مید، آدست میبه
، 6 ج، ق1407ی، [طوسـ  ز وجود داردیته نیع میبر جواز بمبنی  یاتید گفت روایبا ات بابیروادربارة 

ن و یآنهـا و طـرح ادلـۀ مـانع     کتـ کتـ  یو داللـ  يسند یمنتها فارغ از بررس]. 221 - 1100، ح376 ص
تـه  یعِ میـ ه ادلۀ دال بر حرمـت ب آید کفقیهان چنین برمی یالم برخکاز ، آن يبندته و جمعیع مین بیمجوز

؛ شـود نمـی  شامل، و البته حالل از آن متصور باشد عقالییه منفعت مقصودة را ک يو مواردندارد اطالق 
چـرا  ، ص خـورده اسـت  یه با ادلۀ دال بر جواز انتفاعِ منفعـت حـالل از آن تخصـ   کست ین نیچنهرچند 
، ق1426ي، حـائر ؛ 33ص، 1ج، ق1415ي، [انصـار  باشـد می ن آنها عموم و خصوص من وجهینسبت ب

، ق1415ي، منتظــر؛ 21ص، 29ق ج1413ي، ســبزوار؛ 23ص، 1ج، ش 1375ي، دیشــه؛ 432ص، 1ج
  .]351ص، 1ج

  »ن نجسيع« عي: بطالن بكال دوماش

؛ 589ص، ق1413، مفیـد ك: ر.(ن نجـس باطـل اسـت    ید و فروش عیو خرعضو مقطوع از بدن نجس، 
  ).39ص، 8ق، ج1403ی، اردبیل ؛349 ص، 15جق، 1412ی، حلّ

۱۲۴        ۱۳۹۱تابستان ، سال اول، شماره سوم، بهار و  

  ال دومکجواب از اش

، ق1413ي، دیـ [توحفقیهـان   یبرخـ  گونه کههمان، عِ آنیعدم جواز ب ياستناد به نجاست عضو برادربارة 
کننـدة  بیـان ادلۀ اند، ] بیان کرده137، ص2ج، ق1408، صدر؛ 56ص، 1ج، ق1415، خمینی؛ 139ص، 1ج

و البتـه حـالل از    عقالیـی ه منفعت مقصودة کیینسبت به آنجا، ع آنیو حرمت ب، حرمت انتفاع از نجس
ن نجـس  ید و فـروش عـ  یـ تواند مستند عدم جـواز خر نمی پس نجاست. اطالق ندارند، آن متصور باشد

  ع ندارد.یدر جواز ب یث منعین حیو عضو مقطوع از ا، ردیقرار گ

  جة بحثينت
ت کیـ ال مملوکمتصل اشدر فروش عضو کند، می صدق» مال« عنوانـ   ا مقطوعیمتصل ـ   بدن يبر اعضا
 ت صـدق یـ مالشـک  یع در آن ملتزم بود، اما در عضو مقطـوع، بـی  توان به صحت بنمی و شودمی مطرح

ی از فقیهـان بـدان   ه برخکع یت در عقد بیبر عدم اعتبار مال بناکنیم، ار کاگر صدق آن را ان یند و حتکمی
خـود   يانسان بـر اعضـا  نداشتن ت کیمالست. ید و فروش عضو مقطوع نیرِ خریدر تصو یمانعمعتقدند، 

ه در اصـل  کـ نیمگر ا؛ ندکمی تیفاکع یسلطنت داشتن او بر آنها در صحت ب؛ زیرا تواند مانع باشدنمی زین
رة عقـال را مجمـل   یو سلطنت مستفاد از سي بدن خدشه وارد سازیم اعضا يسلطنت و سلطۀ او بر اهدا

ـ  میدانسـت  را مطلـق » تهیع میب« اگر حرمت. البته میبدان  ییطباطبـا ؛ 350ص، 15ج، ق1412، عالمـه ی، [حلّ
  نخواهد بود.   صحت فروش اعضا يبرا یمجال]، 60ص، 1ج، ق1428

ـ بایر آن، و غ یاتیح يعِ اعضاین بیه بکن برداشت شود یچنبسا ی، چها منع قانونیوجود دربارة  د بـه  ی
ی ـ   نظم عمـوم ی ـ با مانع قانون یمنع شرعبر ی، افزون اتیح يع اعضایه بکان ین بیقائل شد؛ با ا کیکتف
اسـت و انجـام    یمخـالف نظـم عمـوم   شـک  ، بیآنچه مخالف اخالق حسنه باشد؛ زیرا ز مواجه استین

ی، قـانون اساسـ   167اصل ین، بر اساس بر اافزون ست. یح نیصح، ات شودیه منجر به خاتمۀ حک یاعمال
عتبـر  م ايو فتـاو  یو رجوع به منابع معتبـر اسـالم  ظف به استناد ؤمیافت، ن نیم را در قوانکح یاگر قاض
 يع اعضـا یـ اما در مورد ب؛ وجود دارد یو قانون یم به عدم جواز شرعکحی، اتیح يدر مورد اعضااست. 

بـدن   يد و فـروش اعضـا  یـ م جـواز خر کـ ح، ط و نبود منـع در آن یبا توجه به دارا بودن شرای، اتیحیرغ
  است. يجار

 هگونه کـ هماني نجات جان افراد، برابسا چه و قتل نفس اطالق نداردحرمت طور که بیان شد، همان
ي بـا اهـدا   تـوان نیز مـی  اهداکرد، دربارة جان خود را فدا ی، جانهاي توان با دفاع از آنها در برابر خطرمی

و  یو مخالف نظم عمـوم ي بدن، ن اعضایبین، تفاوتی بنابرا. از مرگ نجات دادآنها را جان ی، اتیح عضو



   ۱۲۵ واكاوي اثر سلطنت انسان بر اعضاي بدن خود در خريد و فروش عضو

بـر محـدود سـاختن سـلطنت مسـتفاد از       یمبنـ ی، در ادلۀ شرع یمنع؛ زیرا نخواهد بودنیز الق حسنه اخ
  )  160ص، ق1415، (ر.ك: مومنث نخواهد بود؛ ین حیاز ایره، س

 نیو عدم اجمـال آن، چنانچـه قـائل    رهیسلطنت مستفاد از س تیالبته الزم به ذکر است، بر فرض تمام
خـود سـلطنت دارد    يکه اثبات شود پس انسان بر اعضا ستین نیچن - نمودند  حیبه سلطنت به آن تصر

 لیـ از قب یاسـالم  عتیبا توجه به ادلـۀ خـاص در شـر    نکهیتواند انجام دهد، چه ا یم یو هر گونه تصرف
خود سـلطه   يمن بر اعضا نکهیا لیاز قب یو مباحث یحجاب مرد و زن، حرمت تن فروش تیوجوب رعا

سـلطنت محـدود بـه     نیـ گفـت ا  دیـ نبـوده و با  حیکار را انجام دهم، و ... صح نیم اتوان یدارم و پس م
بـه سـلطنت    نیقـائل از فقهاء کـه   یاسالم است، منتها آنچه از گفتار و نقل کلمات برخ نیشرع مب تیرعا

و از  م،یسلطنت انسان نداشته باشـ  تیبر محدود یلیکه دل ییشود آنست که در جا یم دهیباشند، فهم یم
الزم در اعمـال   تیسـلطنت، مشـروع   نیـ ا م،یافتیـ آن ن دیبر تحد یمطلب یفوقان یِاطالقات و اصول لفظ

  سازد. یخود را محقق م يانسان بر اعضا تیوال
در مبحث اهداء عضو در خصوص ادلـۀ جـواز    )160ق، ص1415مومن،( از فقهاء یکه برخ یهنگام

اهداء کننده عضو بـه   تیاستدالل نموده و اذن و رضا شیبدن خو يآن مساله، به سلطنت انسان بر اعضا
سلطنت انسـان بـر    ،یکه اصل اول آنستداند، نشان دهندة  یم یرا در جواز آن کاف یعقالئ یهمراه غرض

 افـت ی ،ینیقیآن به طور  قییو تض دیبر تحد یاسالم عتیاز شر یلیکه دل یاست و مادام شیخو ياعضا
بـر جـواز آن عمـل اسـت؛ بـه خـالف آن دسـته از         لینشود، سلطنت او بر اعضاء در موارد مشکوك، دل

و  یرا تنهـا در اعمـال   شیخو يسلطنت انسان بر اعضا شانیالجمله دانسته اند، ا یکه سلطنت را ف یکسان
  شود.   دهیآن عمل فهم تیدانند که از خارج، جواز و مشروع یم ییجاها

  اتيبعد از زمان ح يگريوند به ديپ يبرا ب) فروش اعضا
 يجـار بنابر نظریه سلطنت انسان بر اعضاي خود، و عدم اجمال آن، این سلطنت حتی بعد از مـرگ نیـز   

ي یک از اولیـا د و هیچکن يریگمیتصمنامه ـ  یتوصـ براي مثال در قالب   آندربارة تواند فرد میاست و 
، 6ج، ق1419، حنبـل بـن  احمـد ر.ك: ( اش احترام داردمانند زندهد و مردة او ننداراو بر بدن  یحقمیت، 

، 4ق، ج1413؛ صـدوق،  348ص، 7ج، ق1407، لینـی ؛ ک45، ح238، ص1بن انس، بی تا، جکمال؛ 58ص
 يو يبـه انتقـال اعضـا   ، به دست آوردن مال ياو حق ندارند برا ياولیا یحتیگر، به عبارت د). 158ص

ه بـر اعمـالِ   کـ  ياگفته شود ادلـه بسا . چهآنها جایز نیست ينیز برا یجانانتقال مکه چنان مبادرت ورزند؛
مـن  19بـاب ، 37ص، 19ج ؛3و 2ح، 712ص، 2ج، ق1409ی، عـامل حـر  [ ت بستگان او داللت دارندیوال
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ـ ابـیش از  ه ادلـه  کـ روشـن اسـت   ؛ اما دهدمی را ین افعالیاجازة چن]، 5و 4، حأبواب قصاص النفس ن ی
 تیـ فاکقـدر  نیـز همـین  ن اطـالق  یـ ا يبـرا شود. میاطالق » یول« از بستگان یبعضه بر کداللت ندارند 

؛ یعنـی  شـود اثبـات  او  يفن و دفن و قصاص بـرا کمقدمات  یزتجهمانند من ؤاز امور م یه بعضکند کمی
  اثبات کرد.او  يز برایرا نغیر از این  يبتوان امورآنها با استناد به تا دام از ادله اطالق ندارند کچیه

  شيخو يت پس از مرگ بر انتقال اعضايال بر سلطنت مكاش

نـدارد تـا    یع بعـد از مـرگ سـلطنت   یش در قالب عقد بیخو يت بر انتقال اعضایه مکال شود کاشبسا چه
 ایـ » هیـ حـق وال « همچـون  نبـد  يسلطۀ او بر اعضـا ، گریبه عبارت د. ند آنها را بفروشندکت یبتواند وص

تـوان نسـبت بـه بعـد از     نمـی  هکطور و همانیابد می انیه با مرگ پاکاست  یاز جمله حقوق، »حق اُبوة«
افـت مـال و   یدربرابـر  در ، بـدن  يبر انتقال اعضایانه کرد، ت والیو وص ت داشتیه والیعل یمرگ بر مول

  کرد.ت یو به فروش آنها وصیفا، سلطنت اتوان ، نمیز نمیع بعد از مرگیعقد ب

  الكجواب اش

، 11ج، ق1419ی، عـامل (حـر  » ضِ امـور مـؤمن بـه خـودش    یتفـو « اتیـ داللـت روا ت یـ در فرض تمام
ن یـ آنچه از ا، باید گفت، شیخو يبر سلطنت انسان بر اعضا یمبن عقالییرة ید سیئأبر ت) 424ص12باب
اسـت کـه بـه     يباشد و منظور از آن هر چیـز یم» أمره« بلکهنیست؛ » حق«ید عنوان آمی دستات بهیروا

صـرف  بلکـه  ؛ متوقف بر احراز عنوان حقّ نیست، تطبیق این عنوانشود. به همین دلیل، یمربوط مانسان 
تـوان حکـم کـرد کـه بـه      یو مکافی است به انسان در صدق عنوان مندرج در اخبار  ياحراز ارتباط چیز

همین دلیـل بـه   به و  شودیعضو از امور انسان شمرده م ات به اهدیوص، ایني تفویض شده است. بنابرو
  او تفویض شده است.

از اینکـه  اعـم از  کند، شرع از نقل آن ممانعت  یولاش به انسان بازگردد، ي که نتیجههر چیز، بنابراین
در ، اختصاص به همـان مـورد دارد. بـر ایـن اسـاس     ، قابل انتقال باشدی یا از حقوق غیرموارد حکم شرع

به عمـوم رجـوع   ، ه از باب شک در تخصیص زاید استآنکدلیل ي که تخصیص به اثبات نرسد، بهموارد
 یتنها یک عنـوان انتزاعـ  ، »امور غیرقابل انتقال«یا » حقوق غیرقابل انتقال«یگر، عنوان شود. به عبارت دیم

. بنـابراین، ایـن   کنـد یانتـزاع مـ   از حکم شرع به عدم قبـول انتقـال  ، است که عقل آن را در موارد مربوط
بلکه آنچـه کـه خـارج از ایـن عمـوم      ؛ که محکوم به خروج استنیست  یخصصم يبرا یانتزاع عناوین

هرگـاه در خـروج مـورد    پـس  اسـت.   بـه آن  با عناوین مربـوط ، مخصوص همان موارد، شودیشمرده م
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رفـع آن بـه    يکه باید بـرا ، بر اساس شک در تخصیص زاید خواهد بود، شک وجود داشته باشد يدیگر
ست تا مراجعه به عموم در مـورد  شک در صدق عنوان مخصص نیی، کاین عموم مراجعه کرد. چنین ش

  در شبهۀ مصداقیه مخصص باشد.آن، از باب تمسک به عموم، 
ز یـ بعـد از مـرگ ن   یتوانـد حتـ  مـی  هکاست  ياگونهبهیش، خو يپس سلطنت انسان نسبت به اعضا

  .  کندت یوصـ ع یدر ضمن عقد بـ براي نمونه  نسبت به انتقال آنها در قبال عوض
و اطـالق   رة عقـال یاز سـ ي عدم اجمال سلطنت مسـتفاد  مطلب بر مبناهمۀ ه باید توجه داشت کالبته 

ي عضـو  خود را شامل مباحث اهدا يچنانچه سلطنت انسان بر اعضااست، وگرنه  ض اموریات تفویروا
  ز سلطنت نخواهد داشت.ینسبت به بعد از مرگ نشک ، بیمی... ندانو

  يريگيجهنت
بنابر قول به سلطنت، و مبناي کفایت سلطه بر مبیع و یا برمبناي ملکیت انسان بر اعضاي خود و با قبـول  

منتهـا  ؛ ندارد یث مانعین حیفروش اعضا از ا، بدن يت داشتن اعضایو مال عیع در عقد بیبودن مب كمملو
ل کث فـروش آن مشـ  یـ حن ید و از ایآمی الزم ،ریبه غ يت اعضاکیمملو، در فروش اعضا متصل به بدن

آن ا یـ و ید، ت آن تردیدر مال. اگر ستین کیت داشتن آن شیدر مال، فروش عضو مقطوع؛ اما دربارة است
فـروش  ـ  عیت آن در بیفاک يبر مبناـ   ردیصورت گ عقالیی یع با غرض شخصیچنانچه بکنیم، ار کانرا 

  حالل انصراف دارد.   عقالیینفعت ر موارد میته بر غیع میحرمت بمربوط به ندارد و ادلۀ  یآن مانع
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