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خريد و فروش اعضاي بدن انسان از منظر فقه اماميه
فریده اصغری ،سید حسن عابدیان کلخوران



(تاریخ دریافت3115/20/13 :؛ تاریخ پذیرش)3115/21/01 :

چکيده
با رشد دانش پزشكي و دست یافتن به فن آوري نوین ،بستري براي استفاده از اعضااي بادج ات درمااج ،م ياا شاد .در کشاورااي
اسالمي با تو ه به خاستگاه دیني بودج قوانين ،مشروعيت این انتقال مورد سوال واقع مي شود کاه :آیاا خریاد و فاروش اعضااي بادج
انساج ،ائز است؟ طرح این پرسش و ستجوي پاسخ آج از منظر نصوص و ادله شرعي فقه اماميه ،ب انه اي براي رقم زدج این نوشاتار
به روش توصيفي تحليلي شد .در این مساله مستحدثه ،تعدادي از فق اي اماميه ،با استناد به آیات و روایات و ا ماع دال بار بالاالج بياع
ميته و  ،...حكم تكليفي آج را حرمت و حكم وضعي این خرید و فروش را باطل دانسته اند .در مقابل ،گروه قائلين به حليت و صحت این
معامله با تمسك به عمومات و اطالقات آیات و روایات؛ ضمن نقد و بررسي قول اول ،با تو ه به ترتب منفعت محلله عقالیاي بار پيوناد
اعضا براي رسيدج به غرض عقالیي نجات اج انساج و راایي از درد و رنج بيماري؛ با استفاده از شمول عمومات ادلاه بياع بار اواز و
صحت خرید و فروش اشياي داراي منفعت و اغراض عقالیي ،نظریه واز و صحت معامله را تأکيد و تقویت نمودند.

کليدواژگان
بالالج ،خرید و فروش اعضاي بدج ،صحت ،منفعت عقالیي ،منفعت محلله.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری ،گروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
رایانامهasghari_110@yahoo.com :

 استادیارگروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران

 .............................................. 05فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال چهارم ،شماره  ،61زمستان 6312

مقدمه
اشرف مخلوقات الهي ،در مسير زندگي خود ممكن است به دالیل مختلفي مثلل ننل  ،تصلادف،
بيماری ،نارسایي یكي از اعضای حياتي بدن مثل قلب ،کليه ،کبد و  ...با نقص عضو و یا از دسلت
دادن این اعضا ،موانه شود .از این رو هميشه در صدد یافتن راه حلي برای این معضل بوده اسلت.
یكي از روش های درماني نسبتا نوبنياد ،پيوند اعضا و استفاده از اندام های افلراد دیگلر ،اسلت .بلا
گذشت زمان ،اهميت و ضرورت تهيه عضو برای درمان بيماران و افراد نيازمند ،بيشتر نمودار شلد.
عدم تكافوی استفاده از اعضای بدن مردگان مغزی و طبيعي و اهميت استفاده از اعضای بدن انسان
زنده ،او را به استفاده از قالب های فقهي و حقوقي برای خرید انلزای بلدن سلوق داده و للذا در
نظام فقهي حقوقي شيعه ،پرسش از حكم تكليفي و وضعي خرید و فروش اعضای بدن ،رخ برملي
نماید.
با تونه به مستحدثه بودن مسأله ،نمي توان پيشينه ای برای آن رصد کرد چرا که تنهلا گروهلي
از فقهای معاصر ،در قبال طرح پرسش در بخش استفتائات ،متفرقات و مستحدثات فقهلي ،نلوا
هایي را ذکر کرده اند.
لذا با تونه به تأثير گذاری اثبات و یا نفي مشروعيت خرید و فروش اعضلای بلدن بلر انسلان
مكلف متشرع ،اهميت این نوشتار آشكار مي شود.
در مساله خرید و فروش ،عالوه بر داشتن شرایط عام معامله از قبيل بلوغ ،عقلل ،مختلار بلودن
خریدار و فروشنده و دیگر شرایطي که فقها در کتا

های بيع مفصل ذکر کلرده انلدم ملا در ملورد

اعضای دارای روح و متعلق به بدن خود انسان زنده فروشنده عضو بحث مي کنيم مشلرو بلر آن
که خود به آن عضو مضطر نباشد و نداسازی آن در صورت مشروعيت ،به هالك افتلادن ،اذالل و
خطر ناني او را در پي نداشته باشدمچرا که در غير این صورت ،شرعا ،عقلال و عرفلا تردیلدی در
عدم مشروعيت این چنين بيعي نيست.
ما در این پژوهش بر آنيم که خرید و فروش اعضای بدن را از دو منظر ،حكم تكليفي و حكلم
وضعي فقه شيعه بررسي کنيم.
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خريد و فروش اعضاي بدن انسان از منظر حکم تکليفي
حكم تكليفي خرید و فروش انزای بدن را از دو دیلدگاه حرملت و حليلت آن ملي تلوان ملورد
کنكاش قرار داد.
ديدگاه نخست :حرمت خريد و فروش اعضاي بدن انسان

تعدادی از فقهای شيعه ،خرید و فروش اعضای بدن را از مصادیق مكاسب محرمه شلمرده و قائلل
به حرمت این معامله شده اند (خرازی .)933-983 /1 ،علما به دالیلي استناد کرده اند از نمله:
 )6آيات قرآن

ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْي تَةُ ( ..مائده )9:م حرام شد بر شما مردار...
ُح ِّرَم ْ
از آن نایي که متعلق احكام شرعي ،افعال مكلفين است و در آیه شریفه حرمت به ميتله تعللق
گرفته و متعلق ذکر نشده و از حذف متعلق حكم ،عموم افاده ميشودم لذا این آیه شریفه بر حرمت
مطلق داللت کرده و شامل همه انتفاعات مي شود (انصاری 39/1 ،م اشتهاردی.)449-442/2 ،
و ََل ََتْكلواْ أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِِّبلْب ِّ
اطل( ...بقره188 :م نساء .)23:اموال یكدیگر را به ناشایست نخوردید.
ْ َ َْ
َ
َ
باء حرف نر در بالباطل به معنای عوض و مقابل است و ميته به دليل نداشتن منفعت مباح ،در
شمول نهي از اکل مال به باطل قرار دارد (انصاری .)91/1 ،عضو ندا شده از بدن ،ميته است و لذا
مشمول نهي آیه شریفه است و در نتيجه ،خرید و فروش آن حرام مي باشد.
آیات دیگری نيز به همين مضامين در قرآن کریم آمده (انعام141 :م نحل .)111 :و بنا به تصریح
فقهای اماميه ظاهر این آیات عام است و هرگونه انتفاع و بهره گيری و خرید و فروش و اکتسلا
با ميته را شامل مي شودم عالمه حلي (حلي .)1008/2 ،آورده کله :وق اح تا الملم اا كاع ة عل ي ر بي
امليتة واخلم ر واخلنير ر ِبل نا واَل ا مکه همه مسلمين بر حرمت خرید فلروش ميتله و خملر و ..انملاع
دارند.
بنابراین بر اساس این آیات شریفه به انضمام حدیث نبوی« :ان هللا اذا ح ر ي ي ا ح ر ن »م (حللي،
( .)913/8 ،)1418خداوند اگر چيزی را حرام کند ،ثمن آن را هم حرام مي کنلدم خریلد و فلروش
اعضای بدن که از مصادیق ميته هستند ،باطل است.
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نقد و بررسي آيات

اول اينکه :بدیهي است که از این آیات ،حرمت مطلق انتفاع استفاده نمي شود ،زیرا نشانه های قبل
و بعد آیات حاکي از تحریم خوردن آن هاست (طباطبایي( ،بي تا) .)134/1
امللام خمينللي مللي نویسللد ...« :ام ا ايرت ان علئ راهم عيفم ا وعيم ا قبلفم ا وبم ا ،ت ع عل أن امل رامي بت ر
المناورم ير أكلفا ،منفا ذكر حلم اخلنيرر للجي بم إرامية ج وا اَلتتا ا ب م حلم ...م  ...این قلرائن در قبلل و
بعد آیات داللت بر تحریم خوردن آنهاست از نمله .1 :در این آیات ،گوشت خلوك ذکلر شلده و
یقين داریم که مقصود آیه شریفه ،نواز انتفاع از انزای دیگر خوك غير از گوشت آن و عدم نواز
در ميته نيست .2 .س

در عناوین محرمه بيان نشده ،چرا که خوردن گوشت س

متعلارف نبلوده

است .9 .استثنا کردن حالت اضطرار حاکي از نواز خوردن موارد مذکور در هنگام مخمصه اسلت.
در نتيجه فعل در مستثني منه نيز "خوردن" مي باشد .4 .قول خداوند در آیه قبل  199سلوره بقلره:
 ...كل وا م م طيب اا م ا ر قن اكم ،واي كروا هللا إن كن تم إدو تمب ون ،إمن ا ح ر عل يكم امليت ة  ..." ...از نعمتهلللای
پاکيزهای که به شما روزی دادهایم ،بخورید و شكر خدا را بجا آورید اگر او را پرستش ملي کنيلدم
خداوند ،تنها (گوشت) مردار و ...حرام کرده است" و بعد از آیه  9سوره مائده :رسألوتك ماذا احل هلم
َّ ِّ
ِّ
ِّ
اب ِّحلٌّ لَ ُك ْم َوطَ َم ُام ُك ْم " ...از تلو سلوال
قل احل لکم الطيباا :...الْيَ ْوَ أُح َّل لَ ُك ُم الطَّيِّبَ ُ
رم أُوتُوا الْكتَ َ
اا َوطَ َما ُ الذ َ
مي کنند چه چيزهایي برای آنها حالل شده است ،بگو آنجه پاکيزه است برای شما حلالل گردیلده
 ...امروز چيزهای پاکيزه برای شما حالل شده و (همچنين) طعام اهل کتا

برای شما حالل اسلت

و طعام شما برای آنها حالل  "...و هم چنين قرائن در آیه  41سوره انعام 111 ،سوره نحل و آیلات
قبل و بعد آنها ،مونب ظهور آیات شریفه در حرمت خوردن ایلن املور اسلت و آیلات در ملورد
حرمت ،حليت و دیگلر انتفاعلات ایلن مونلودات ،سلاکت اسلت (خمينلي.)91-93/1 ،)1410( ،
منفعت غالب موارد شمرده شده در آیه ،خوردن آن ها بوده به خصوص در مورد خلون و گوشلت
خوك که ظاهرا در آن زمان منفعتي به غير خوردن نداشته اند (همان93-98/1 ،م انصاری،)1411( ،
 .)93/1و خداوند بدین وسيله مي خواسته اعرا

و دیگر مخاطبان را از این عمل ناپسند بلاز دارد،

لذا این آیه شریفه به حرمت دیگر منافع ميته و خون داللت ندارد و بقيله محرملات بایلد از دليللي
دیگری فهميده شود.
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ثانيا :با فرض پذیرفتن ارسال و ضعف روایت «ان هللا اذا حر يي ا حر ن » نمي توان به استناد آن
همه انتفاعات و مطلق خرید و فروش ميته را حرام دانستم زیرا فروش ميته تنها به لحلا منفعلت
محرمه آن حرام اسلت و شلاهد ایلن مطللب سلخن فخلرالمحققين اسلت وی در ایضلاح الفوائلد
(فخرالمحققين 401/1 ،)1998( ،و  .)402مي گوید« :چيزهایي که دارای منفعلت مقصلوده هسلتند
سه دسته اند :همه منافع آن محرمه ،محلله و یا برخي از منافع آن محللله و برخلي محرمله اسلت.
قسم اول مانند این است که اصال منفعتي ندارد لذا ،بيع آن نایز نيست و اگلر همله منلافع محللله
باشد بيع آن انماعا نایز است .اما اگر منافع آن مختلف باشد این مورد از مشلكالت اسلت حلال
اگر اکثر منافع و مقصود از آن حرام باشد ...در این صورت بيع ممنوع است  ...و اگر اکثر منلافع آن
حالل باشد ،بيع آن نایز است».
بنابراین اگر شيئي مانند ميته ،دارای منفعت غالبي محلله و خرید و فروش آن برای صالح مردم
به نهت منفعت محلله آن باشد دليلي بر حرمت ثملن آن ونلود نلدارد (بحرانلي( ،بلي تلا) 9/9م
خميني.)90-23/1 ،)1410( ،
در شرع مقدس موارد فراواني داریم که بيع محرمات برای استفاده محلل و غرض عقالئي مباح
نایز دانسته شده است مثل تجویز بيع س

های شكاری و نواز بيع ناریه مغنيه و روغن متجنس

برای روشنایي .و همچنين روایات تجویز تهيه ریسمان از موی خوك ،ظاهرا داللت در نلواز بيلع
آن دارد ،زیرا بدیهي است که این عمل را برای معيشت و کسب و کار انجام مي داده انلد (هملان،
 .)90-23/1و عالوه بر همه این ها در تقریرات درس ميرازی نائيني (نجفلي خوانسلاری،)1418( ،
 .)29/1آمده که :اگر نواز انتفاع از چيزی را ثابت کردیم دیگر تحت عنلوان «ملا حلرم ا » داخلل
نمي شود تا ثمن آن حرام باشد.

و در مورد آیه و ََل ََتْكلواْ أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِِّبلْب ِّ
اط ل ...نيز الزم بله ذکلر اسلت کله در مصلباح الفقاهله
ْ َ َْ
َ
َ

(خوئي ،بلي تلا .)118-113/1 ،آملده کله :وأم ا عم و ةر ة النف ع م أك ل امل اع ِبلباط ل ،ع م ي امل لا راه

الموضني ،لكوهنا انظرة إىل بيان أس باب التج ارةم عموم آیه ناظر به نهي از اکلل ملال بله باطلل اسلت و در
صدد بيان شرایط عوضين نيست ،بلكه در مقام بيان اسبا

تجارت است.
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لذا در مبحث خرید و فروش اعضای بدن با تونه به اینكه انتفاع از اعضای بدن انسلان نهلت
پيوند به بيماران نيازمند ،الزم و ضروری است و همچنين معلوم است که در عصر حاضلر منفعلت
غالبي اعضاء انسان ،پيوند آن به بيماران نيازمند استم عالوه بر خروج اعضاء انسان از شلمول «ملا
حرم ا » ثمن آن هم حرام نخواهد بود.
 ) 2روايات

روایات دال بر حرمت و بطالن بيع دو دسته هستند ،یک دسته از آن هلا هرگونله انتفلاع از ميتله را
ممنوع مي دانندم به عنوان مثال به امام صادق (ع) عرض شلد :امليت ة رنتا منف ا با ا عئ اعَ :ل ،آیلا ملي
توان از ميته برای امری انتفاع برد؟ امام فرمود :نه (حر عاملي( ،بي تلا) 938/ 13م کلينلي،)1401( ،
213/3م طوسي .)204/2 ،)1931( ،و روایت معروف تحف العقول (حرانلي84/19 ،)1404( ،

2

ح  .)1و . ...
از این گونه روایات بر مي آید که از ميته به هيچ نحوی نملي تلوان انتفلاع بلرد .و بله ضلميمه
اشترا ونود منفعت مباح در مبيع (انصاری .)19/1 ،)1411( ،عدم نواز فروش ميته استفاده شلده
است.
و دسته دیگر روایات بر سُحت بودن ثمن ميته داللت دارند .به طور مثال سكوني از امام صادق
(ع) نقل مي کند که ایشان مي فرمایند« :الس ت م امليتة ،و م الكلب ،و م اخلم ر ،ومف ر الب  ،والري وة
احلكم ،وأجر الك انمم ثمن ميته ،ثمن س  ،ثمن شرا  ،مهریه زن زناکلار ،رشلوه در حكلم و انلرت
کاهن ،سحت است» (حر عاملي( ،بي تا) .)32/12
داللت روایت :این روایات نيز دال بر بطالن بيع ميته هسلتند زیلرا اگلر خریلد و فلروش ميتله
صحيح باشد ،دليلي بر سحت بودن ثمن آن ونود ندارد.
نقد و بررسي روايات

روایات دسته اول ظاهرا مطلق هستند و همه انتفاعات از ميتله را حلرام ملي داننلد وللي احلادیثي
مونود است که برخي موارد استفاده از ميته را نایز مي شمرد .این احادیث عبارتند از:
 .1روایتي که محمد بن ادریس در کتا

سرائر از نامع بزنطي ،از اصحا

امام رضلا (ع) نقلل
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مي کند .او مي گوید« :س ألت ع م رج ل رك ون ل ال نم رئط م م أليا ا ون أحي اا أرل لل ل أن رنتا ط ا قط ؟
قاع :تمم رذربفا ورسرج هبا ،وَل أيكلفا وَل ربيمفام از امام (ع) درباره مردی که دنبله هلای گوسلفند را ملي
برید پرسيدم آیا مي توان از آن ها استفاده کند؟ ایشان فرمودند :بله آن ها را آ

کند و در سلوخت

و برای روشنائي استفاده کند وللي حلق نلدارد آن هلا را بخلورد و بفروشلد» (مجلسلي،)1409( ،
.)99/99
در این روایت به نواز استفاده ار مردار بر روشنایي تصریح شده ،پس بلر اسلاس ایلن روایلت
مطلق انتفاعات از ميته و اعيا ن نجس حرام نيستم بلكه تنها انتفاعلاتي حلرام اسلت کله شلر آن
طهارت باشد مانند خوردن ميته .البته در این روایت از فروش ميته نيز نهي شده است کله در ادامله
مباحث ،با تونه به نقد روایات دسته دوم ،ميزان داللت آن روشن مي شود.
 .2ابو بصير از امام صادق (ع) درباره استفاده از پوستيني کله از پوسلت ميتله تهيله شلده ،نقلل
ميکند که« :امام سجاد (ع) همواره سفارش مي کرد که از عراق ،برایش پوستين ميآوردنلد و آن را
مي پوشيد .چون هنگام نماز ملي رسليد ،پوسلتين را درملي آورد و لبلاس نسلبيده بله آن را هلم
درآورده و کنار مي گذاشت .از وی در این مورد سوال کردند فرمود :مردملان علراق لباسلي کله از
پوست مردار تهيه مي شود ،حالل مي دانند و گمان مي کنند با دباغي پاك مي شود» (حلر علاملي،
(بي تا) .)81/2
در این روایت درباره استفاده از پوست مردار به صورت پوسلتين و لبلاس تصلریح شلده وللي
تاکيد شده که در نماز و اموری که شر آن طهارت است ،نمي توان از آن استفاده کرد.
بنابراین از این روایت مي توان نواز انتفاع از ميته در لباس و دیگلر املوری کله شلر آن هلا
طهارت نيست را استفاده کرد .به عالوه این خبر ،بر نواز خرید و فروش ميته برای مقاصد مذکور
نيز اشاره داردم زیرا از اینكه امام (ع) سفارش مي کرده برای ایشان پوسلتين بياورنلد در حلالي کله
علم داشته از پوست مردار تهيه مي شود و با تونه به اینكه روش متعارف برای تهيه لباس و دیگر
لوازم ،خرید و فروش آن هاست از این روایت مي توان نلواز خریلد و فلروش پوسلت ملردار را
فهميد.
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بر اساس روایات فوق مي توان نتيجه گرفت احادیث ائمه (ع) بر حرمت مطلق استفاده از ميتله
داللت ندارندم زیرا اخباری که همه انتفاعات ميته را ممنوع مي شمارند با اخبار دیگلری کله نلواز
انتفاع از ميته را در مواردی اثبات مي کنند ،متعارضند و از آنجا که روایات دال بر نلواز اخلص از
روایات دال بر عدم نواز انتفاع از ميته هستند بر آن ها مقدم مي شوند .مضلاف بلر آن ،از کلملات
نمعي از فقها ،نواز انتفاع از پوست مردار برای آبياری استفاده مي شلود (عالمله حللي،)1410( ،
119/2م (999/9 ،)1419م 229م طوسي( ،بي تا) 189م بحراني1/9 ،م خمينلي .)43/1 ،)1410( ،ایلن
امر نشان مي دهد که فقها نيز از این روایات ،ممنوعيت مطلق انتفاعات از ميته را استفاده نكرده اند.
بعالوه برخي از فقها تصریح کرده اند که این روایات بر حرمت مطلق انتفاعات از ميتله دالللت
ندارندم بلكه تنها حرمت انتفاع از ميته را در خوردن و امور دیگری که شر آن ها طهلارت اسلت،
ثابت مي کند (بحراني( ،بي تا)401/9 ،م نجفلي خوانسلاری (نجفلي23-29/1 ،)1418( ،م خمينلي،
(.)19-49/1 ،)1410
اما روایات دسته دوم که بر سحت بودن ثمن ميته داللت دارند نيز نمي توانند حرمت و بطلالن
بيع ميته را در همه موارد و نسبت به همه اشخاص ثابت کنند زیرا روایاتي ونود دارد که بيع ميتله
را در شرایطي نایز مي داند .این روایات عبارتند از:
 .1حلبي از امام صادق (ع) نقل کلرده کله فرمودنلد« :إذا اخ تل ال ذك ِبملي ت ِبع س م رس ت ل امليت ة
واكل ن م اگر ميته و مذکي با هم مخلو شد (وتمييز آن ها ممكن نبود) .آن را به کسي کله ميتله را
حالل مي داند بفروش و ثمن آن را هم استفاده کن» (حر عاملي (بي تا).)990/13 ،
به نظر مي رسد این روایت بر نواز بيع ميته و حليت ثمن آن ،با ونلود شلرایطي دالللت دارد
زیرا اگر بيع ميته و ثمن آن به طور مطلق و ذاتا حرام بود و ميته شرعا مال محسو

نمي شد بایلد

فروش آن به مستحل آن نيز نایز نباشد و ثمن آن در ملک مسلمان داخل نشلود .بنلابراین از ایلن
روایات و روایات قبلي استفاده مي شود تنها در نایي که بيع ميته به قصد استفاده از منافع محرمله،
نظير خوردن ،انجام شود حرام بوده و ثمن آن سحت است.
 .2حدیث دیگری که بر نواز بيع ميته داللت دارد روایتي است که راوی مي گویلد« :ملردی از
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امام صادق (ع) درباره مردی که عمل حمایت کردن شمشير را انجام مي داد و در همان لباس کلار
نماز مي خواند سوال پرسيد امام فرمودند :اشكالي نلدارد .ملرد گفلت :اگلر در آن کيمخلت باشلد
چطور؟ امام (ع) فرمودند کيمخت چيست؟ او گفت پوسلت حيوانلات کله برخلي تذکيله شلده و
بعضي ميته است امام فرمودند :اگر علم دارد ميته است با آن نماز نخواند» (همان.)1092/2 ،
این روایت بر نواز حمایل کردن شمشير به وسيله پوسلت ميتله دالللت دارد و فقلط از نملاز
خواندن در آن نهي مي کند از ظاهر سوال بر مي آید مردی که درباره او سوال شده شغلش حمایلل
کردن شمشير با پوست حيوانات (اعم از ميته و مذکي) بوده و از این راه املرار معلاش ملي کلرده
است .بنابراین با تونه به اینكه امام (ع) او را از کار و اکتسا

با پوست ميته نهي نكرده و تنها بلر

عدم نواز نماز خواندن در لباس کار ،در مواردی که علم به ميته بلودن دارد تاکيلد نملوده انلد در
حالي که امام در مقام بيان حكم شرعي بودهم این نتيجه بدست ملي آیلد کله اکتسلا

بلا ميتله در

مواردی که شر آن طهارت نيست اشكالي ندارد.
جمعبندي بحث

از مجموع روایات مذکور در این گفتار مي توان نتيجه گرفت :منا فساد معامله ،مجرد ميتله بلودن
نيست بلكه منشا فساد بيع ،توقف استيفاء منافع ميته بر طهارت مي باشد بنابراین اگلر فلرض شلود
که استيفاء منافع مقصوده و مهم ميته ،متوقف بر طهارت نيسلت اشلكالي در بيلع آن ونلود نلدارد
(نجفي خوانساری ( .)23/1 )1418بنابراین تعارضي بين روایات دال بر حرملت و روایلات دال بلر
نواز ونود ند ارد بلكه روایاتي که بر نواز انتفاع از ميته و نواز بيع آن داللت دارنلد بلر روایلات
حرمت ميته حكومت دارند( ،خميني ( .)14/1 ،14103و حرمت ميته را محدود به مواردی مي کنند
که انتفاع از آن مشرو به طهارت است مثل خوردن و نماز خواندنم لذا در ملواردی کله انتفلاع از
ميته مشرو به طهارت نيست دليلي از روایات بر حرمت انتفاع از ميته ونود ندارد و طبلق قاعلده
کلي که «هرچه منفعت (عقالئي محلل) داشته باشد بيع آن نایز است زیلرا منفعلت مباحله هملان
طور که استيفاء آن نایز است ،اخذ عوض در برابر آن هم نایز است» (عالمه حلي ،تذکره الفقهلا،
/1في شرایط الثمن و المثمن)م مي توان نواز بيع ميته برای منافع مقصوده عقالئي و محلله شلرعي
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را نتيجه گرفت .بنابراین ،با تونه به ادله ،بيع ميته تنهلا در نلایي حلرام اسلت و ثملن آن سلحت
محسو

مي شود که ميته منفعت محلله مقصوده نداشته باشد و مقصود از آن ،خلوردن ميتله و یلا

است فاده از ميته در مواردی باشد که انتفاع از آن نایز نيست لذا روایات حرمت بيع ميته قابل حملل
بر مواردی هستند که انتفاع از ميته مشرو به طهارت است (رك :مكلارم شليرازی990 ،)1980( ،م
خميني19/1 ،)1410( ،م نجفي خوانساری (.)23/1 ،)1418
 )3اجماع

عللدهای از فقهللا (نجفللي 11/22 ،)1938( ،حكلليم ( 499/1 ،)1931و  919و  ،998-993مكللارم
شيرازی .)418/1 ،بر بطالن بيع اعيان نجس از نمله ميته ادعای انماع نموده اند.
نقد و بررسي اجماع

اوال :با تونه به اختالف نظر فقها ،چنين انماعي ونود ندارد (اردبيللي91/8 ،)1411( ،م مجلسلي
( .)93/99 ،)1409و به نهت ونود مخالف نمي توان چنين ادعایي نمود چرا که بسياری از فقهای
معاصر بر نواز خرید و فروش اعضای بدن انسان و دریافت پول در برابر عضو ندا شلده از بلدن
فتوا داده اند (خویي ( ،423/1 ،)1410سيستاني ،413/1 ،)1412( ،مكارم شيرازی،413/1 ،)1991( ،
حسيني خامنه ای ،283 ،)1983( ،آصف محسني 182/1 )1912( ،و.)..
ثانيا :بر فرض تحقق چنين انماعي ،این انماع مدرکي بوده و مدرك ،همان آیلات و روایلاتي
است که بر عدم نواز بيع ميته و هر عين نجسي داللت دارد .بنابراین این انماع تعبلدی محلو و
کاشف از قول معصوم نبوده و لذا حجت نيست (توحيدی (39/1 ،)1999م خوانساری .)2/9
ثالثا :بر فرض که چنين انماعي تحقق داشته و مدرکي هم نباشلد فلرد متليقن از ایلن انملاع
اعيان نجسه و ميته ای است که دارای منفعت محلله متعارف نباشد (سبزواری ( .)49/13 ،)1413به
خصوص در زمان قدیم که وسایل انتفاع از اشياء در نزد مردم کم بوده و انتفاعلات مهلم و حيلات
بخشي چون پيوند اعضای انسان زنده یا مرده به ذهن مردم و فقها ،خطور نمي کرده است.
 )5نجاست اجزاي جدا شده از بدن

پر واضح است که به انماع و ضرورت مسلمانان ،ميته از اعيان نجسه شمرده مي شود .از یک سو،
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انماع ،تعدادی از آیات قرآن ،دسته ای از روایات خاص و علام از نملله روایلت تحلف العقلول
(حراني84/19 ،)1404( ،

 2ح )1م بيع اعيان نجسه را حرام مي شمرند و از سوی دیگلر ،عضلو

ندا شده از بدن نيز به استناد انماع و پاره ای از روایات (حر عاملي( ،بي تلا) 119-114/9
ح  4 ،1و 234 ،9

 2ح 993-999/29 ،1

38

 24ح  9 ،2 ،1و  .)4ميتلله و دارای نجاسللت ذاتللي

است (حكيم993/1 ،)1931( ،م حكيم213 ،)1424( ،م خویي فقه الشيعه .)938/2 ،بنابراین ،خریلد
و فروش اعضای بدن حرام مي باشدم هر چند اگر بتوان بر ایلن شليء نجلس ،منلافعي را متصلور
دانست (خرازی.)988-983/1 ،
نقد و بررسي

ادعای انماع ،بر عدم نواز بيع اعيان نجسه ،به نهت ونود مخالف (مجلسي )99/80 ،و ملدرکي
بودن ،مردود است (انصاری ،پيشين)33/1 ،م چنان که تونه به آیات مورد استناد نيز نشان مي دهلد
که حرمت و انتنا

مستفاد از این آیات ،تنها در منافع مقصود و مناسب بلا هلر یلک از نجاسلات

بيان شده ،ظهور دارد و نه در مطلق انتفاعات (همان ،38/1 ،خویي ،مصباح الفقاهه.)229/1 ،
روایات خاص حرمت و منع از بيع اعيان نجسه ،گذشته از ضعف سندی برخي از آن ها ،خلود
با دسته ای دیگر از روایات در تعارض مي باشد و روایت تحف العقول ،عالوه بر ضعف سلندی و
اعراض و عدم استناد اصحا

به آن برای افتاء به حرملت بيلع شليئي نجلس ،در پلي بيلان حكلم

حرمت ،تعليلي را ذکر مي کند که از آن به دست مي آید حرمت بيع شليئي نجلس ،تنهلا در نلائي
است که همه منافع آن شيء ،حرام باشد و اگر شي نجسي دارای منفعت محللله ای دانسلته شلود،
دليلي بر حرمت بيع آن ونود ندارد و البته حرام دانستن تمامي منافع شيئي نجس ،ادعایي بي دليلل
است (خویي ،مصباح الفقاهه .)228 ،33/1 ،افزون بر این ،در همين روایت آمده اسلت کله اگلر در
شي ای ونهي از ونوه صالح باشد ،بيع آن شيئي حالل است.
گذشته از این همه ،از تامل در روایات ،به دست مي آید که مجرد نجاسلت ،صلالحيت الزم را
برای علت بودن حرمت بيع شيئي نجس دارا نيست و این ،عدم منفعت محلله و حرملت انتفلاع از
شيئي نجس است که علت حرمت بيع شيئي نجس مي باشد (انصاری ،پيشين  .)38-33 ،99/1ایلن
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که کساني به نهت نجاست ميته ،از بيع آن منع و به حرمت آن فتوا داده اند ،در حالي که خود ،بله
استناد حليت انتفاع ،بر بيع عبد کافر و س

شكاری ،اتفاق دارند ،امری است که بلر ایلن حقيقلت

گواهي مي دهد (انصاری ،پيشين .)91/1 ،بر این اساس ،اگر در مورد شيئي نجسي ،منفعلت محللله
ای پدیدار شود ،حكم حرمت آن به حليت و نواز تغيير مي یابد (ایرواني.)92/1 ،
اما درباره انماع و روایاتي که به استناد آن ها ،شيئي ندا شده از بدن ،ميته و نجس تلقلي ملي
گردد ،نوعا و بلكه قریب به اتفاق ،درباره ميته حيوان و انزای ندا شده از بدن حيوان مي باشد ،نه
عضو ندا شده از بدن انسانم افزون بر این که از ضعف سندی و دالللي برخلي از روایلات ملورد
استناد و مدرکي بودن و ناپذیرفتني بودن تحقق انماع نيز نمي توان چشم پوشي کرد.
 )0حرمت انتفاع ميته

عضو ندا شده از بدن ،ميته و نجس شمرده مي شود و انتفاع از ميته نجس ،حرام مي باشد (حكيم،
سيد محسن993/1 ،م ایرواني .)92 ،13/1 ،و بيع ،یكي از انتفاعات استم بنابراین ،خریلد و فلروش
اعضای بدن حرام مي باشد.
آنچه موید بر حرمت انتفاع از ميته است ،گذشته از انملاع منقلول (شلهيدی121/1 ،م خلویي،
مصباح الفقاهه .)223/1 ،آیه  2سوره مبارکه مائده ميباشد که به عموم تحریم خود ،همه انتفاعلات
ميته را در بر ميگيرد (اشتهاردی444/2 ،م خویي ،مصباح الفقاهه .)229/1 ،چنان که از نهي اکل مال
به باطل نيز ميتوان همين مضمون را دریافت (انصاری91/1 ،م خویي ،مصباح الفقاهه.)118/1 ،
در کنار این دو دليل ،دو دسته روایات نيز ونود دارند:
دسته نخست ،روایات عامي مانند روایت تحف العقول (حر عاملي84/19 ،

 2ح  .)1که در

حرمت انتفاع ،صراحت دارد و روایت نبوی مشهور :ان ا اذا حرم علي قوم اکل شيء ،حرم عليهم
ثمنهم بدرستي که خداوند اگر خوردن چيزی را بر مردم حرام گرداند ثمن آن نيز بر آنان حرام ملي
باشد (نوری99/19 ،

 3ح  .)8که ثمن در این روایت ،کنایه از انتفاع است و تحریم ثمن ،یعنلي:

تحریم انتفاع (اشتهاردی ،پيشين .)411/2 ،که با لحا تالزم بين نواز انتفاع و نواز بيلع ،حرملت
انتفاع ميته ،حرمت بيع ميته را در پي دارد (خویي ،مصباح الفقاهه.)228/1 ،
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دسته دوم ،روایات خاص مربو به ميته است که از مفاد آن ها ،حرمت و عدم انتفاع ميتله بله
دست مي آیدم هم چون مكاتبه قاسم صيقل (حلر علاملي483/9 ،
مغيره (همان102/9 ،
91/24

 31ح  .)2روایت سماعه (همان 483 /

 90ح 2ف 198

 43ح  .)1روایلت عللي بلن
 43ح  .)2روایت وشاء (همان،

 92ح  .)1روایت کاهلي (همان91 / 24 ،

 90ح  .)1روایت فلتح

بن یزید نرناني (همان ،ح  4و  .)1روایت علي بن نعفر (همان ح .)3
نقد و بررسي

پيروان دیدگاه حرمت خرید و فروش اعضای بدن نمي توانند برای اثبات سخن خویش به حرملت
و عدم انتفاع ميته استدالل آورندم چه این که انماع ،در فرض تحقق آن ،متليقن الملدرك اسلت و
چنان که پيش از این گفته آمد ،تحریم بيان شده در آیه  9سوره مبارکه مائده ،تنها اکل ميته را در بر
مي گيرد که تصرف متناسب با ميته است و نه همه تصلرفات و انتفاعلات آن را (خلویي،)1999( ،
229/1م اشتهاردی (.)242/2 ،)1413
روایت تحف العقول ،دارای ضعف سندی و مورد اعراض مشهور اصحا

مي باشلد (خلویي،

( .)223/1 )1999و روایت نبوی مشهور نيز حتي با چشم پوشي از ارسال سند ،بلكه ادعای نعلل
آن (همان) .تنها به حرمت تصرفات متناسب با شيئي حرام و نه همه انتفاعات آن ،تونه دارد.
روایات خاص حرمت و منع انتفاع از ميته نيز گذشته از این که نوعا بله ضلعف سلندی مبتللي
ميباشند ،همانند روایت قاسم صيقل و وشاء ،به نهت معلي بن محمد بصلری (خلویي،)1419( ،
 .)219/18روایت کاهلي به نهت سهل بن زیاد (همان .)999-941/8 ،روایت نرناني ،به نهلت
مختار بن محمد بن مختار (همان .)109/104/18 ،ضعيف شمرده مي شوندم از چند ناحيه دیگر نيز
نسبت به اثبات ادعا ،ناتوان هستندم نخست این که :روایات مورد استناد ،درباره ميته و انزای نلدا
شده از بدن حيوان مي باشدم دیگر این که دقت در مفاد این روایات نشان مي دهلد کله حرملت و
منفع انتفاع ،تنها به انتفاع خاصي معطوف است و روایات ،بيان گر حرمت مطلق انتفاع نملي باشلند
تا از آن ،حرمت خرید و فروش اعضای بدن به دست آیدم برای نمونه ،در روایت قاسم صليقل ،از
انجام فعاليت مالي و اقتصادی و حكم نماز با لباس کاری سخن مي رود که با ایلن پوسلت هلا در
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برخورد است و سائل ،تنها از حكم نماز ،نویا است که این به نوبه خود ،مفروغ عنه بلودن نلواز
کار و فعاليت مالي و اقتصادی با پوست ميته را نشان مي دهدم چه این که انحصار سوال سلائل بله
مساله نماز و سكوت امام (ع) نسبت به کار و فعاليت مالي و پوست های ميتله ،بلا شلدت ابلتالی
سائل به آن ،اگر مشعر به نواز نباشد ،به نهت تاخير بيان از وقت حانت ،قبيح و مونب اغلرای
به نهل است (خویي.)121/1 ،)1999( ،
به دیگر سخن ،مي توان گفت که این روایات ،به موارد فاقد انتفاع محلله ،ناظر هسلتند کله بلا
ونود منفعت محلله ،حرمت انتفاع ،از بين مي رودم چه این که انتفلاع از هلر چيلز دارای منفعلت
مقصوده عقالئيله ،نلایز و حلالل اسلت (آصلف محسلني182/1 ،)1912( ،م اشلتهاردی (،)1413
 .)442/2و شكي نيست که خرید و فروش اعضای بدن ،بر منفعت مقصلوده عقالئيله اسلتوار ملي
باشد.
سوم این که حرمت مذکور در برخي از روایات ،برای مثال :روایلت وشلاء ،بله نهلت ونلود
برخي قرائن ،نه به معنای حكم تكليفي که به معنای نجاست مي باشد (خلویي ،ا (.)491/2 ،)1418
.و چهارم این که دسته ای دیگر از روایات ،همانند صحيحه ابوالقاسم صيقل (حر عاملي (بلي تلا)،
199/19

 98ح  .)4روایت بزنطي (همان38/19 ،

 31ح  .)9و موثقه سماعه (همان183/24 ،

 3ح  .)3روایت ابي بصلير (هملان102/9 ،

 94ح  .)8که بر نواز انتفلاع از ميتله تصلریح و

داللت دارند ،با روایات مورد استدالل ،معارض مي باشند که اگر از طرف روایات مشعر به حرملت
و منع انتفاع از ميته ،به نمع بين این دو دسته از روایات روی آورده شود ،مقتضلای نملع عرفلي
این است که :به نهت صراحت روایات مجوزه ،با حمل روایات مانعه بر کراهت ،از ظاهر روایلت
مانعه ،رفع ید گردد (خویي.)113/1 ،)1999( ،
تونه و التفات به پنج دليلي که پيروان دیدگاه حرمت خرید و فروش اعضای بدن ،بيان داشلته
اند ،مي رساند که همه این استدالل ها ،بر پایه تفسير توسيعي ميته نسبت به اعضلای نلدا شلده از
بدن استوار مي باشد و حقيقت این است که اعضای ندا شده از بدن را نمي توان ميته ناميدم زیلرا،
اگرچه به ظاهر شاید ميته خواندن انزای ندا شده ای از بدن ،با ذوق و دقت نظلر عقللي صلحيح
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مي نماید ،اما از آن نا که فهم عرفي با آن مساعد نيست ،نمي توان انزای ندا شده از بدن را ميته
خواندم چه این ،عرف است که معيار در مفاهيم الفا و مدار شناخت موضوع و متعلق احكام ملي
باشد .عرف ،انزایي ندا شده بدن را ميته نمي نامد .ميته در نظر عرف تنها ،پس از ندا شدن روح
از بدن ،برای مونود زنلده پيشلين ،بله کلار ملي رود (خلویي494/2 ،)1418( ،م (938/2 ،)1933م
حكيم.)991 ،919/1 ،)1931( ،
تمسک به قياس ،بر پایه این سخن که پس از بيرون رفتن روح از بدن هر مونود زنلده ای ،او
ميته شمرده مي شود و این منا زهاق روح ،بين کل و نلزء ،یعنلي :بلين خلود حيلوان و انلزای
بدنش یكسان مي باشد (خویي494/2 ،)1418( ،م ( .)938 / 2)1933تنقيح مناطي ظني است که در
نزد شيعه ،در ناپذیرفتني بودن آن تردیدی ونود ندارد (همداني (.)192 ،)1994
دستاویز ساختن آن دسته از روایات که در آن ها عنوان ميته برای نزء ندا شده از بدن به کلار
رفته است ،سخني غيرقابل اعتناء مي نمایدم زیرا ،این روایات ،درباره حيوان و ميته حيوان مي باشد
و لذا تعميم قياسي مضمون روایات مذکور به اعضای ندا شده از بدن انسان زنده ،به نهت ونود
فارق ،غيرقابل تونيه است و استناد به مرسلله ایلو

بلن نلوح (حلر علاملي234/9 ،

 2ح .)1

اگرچه درباره اعضای ندا شده از بدن انسان است ،به نهت ارسال سند ،کفایت دليلل نملي کنلدم
چنان که دست یازیدن به نظریه انجبار ،برای نبران ضلعيف سلندی آن (حكليم،919/1 ،)1931( ،
 .)499به نهت عدم اعتبار نظریه انجبار ،مردود است.
کاربرد واژه ميته در روایات ،به خود حيلوان ،و نله نلزء نلدا شلده از بلدنش ،انصلراف دارد
(همداني .)192 ،)1994( ،و در روایت ،اطالق استقاللي ميته بر نزء ندا شلده از بلدن ،اسلتعمال
مجازی و صرفا نهت انطباق برخي از احكام ميته ،بر آن نزء ندا شده از بدن ملي باشلد (هملان،
991م خویي.)990/2 ،)1933( ،
آنچه بر مجازی بودن این استعمال گواهي مي دهد ،نازل منزله ميته تلقي شدن انزای ندا شده
از بدن مونود زنده ،در روایات وارده در بلا

صليد (حلر علاملي993/29 ،

روایات قطع دنبه گوسفند زنده (همان 91-92/24

 24ح  .)9 ،2 ،1و

 90ح  .)9 ،2 ،1مي باشدم چنان که اگر نزء
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ندا شده از بدن حقيقتا ميته خوانده مي شود ،دیگر در روایت محمد بن قيس (همان 993 / 29
 24ح  .)1هيچ ونهي ونود ندارد که ميته تلقي شدن نزء ندا گردیده از بدن حيوان ،به حضرت
علي (ع) اسناد و نسبت داده شود و از اینجا ،به وضوح ،آشكار مي گردد که در نزد عرف ،تنهلا بله
خود نسد حيوان فاقد روح ،ميته گفته مي شودم نه انلزای نلدا شلده از بلدن (خلویي،)1418( ،
494-491/2م ( .)933 / 2 ،)1933بنابراین ،تفسير توسيعي ميته و اطالق آن برای انزای ندا شلده
از بدن ،شيوه ای نادرست و استعمالي فاقد وناهت و اعتبار مي باشد.
 )1ضرري بودن خريد و فروش اعضاي بدن

انجام معامله خرید و فروش اعضای بدن ،مستلزم وفای به آن است 0و وفای بله آن مسلتلزم نلدا
ساختن عضو از بدن مي باشد که خود ،مصداق ضرر و اضرار بر نفس و بلدن اسلت و بله اسلتناد
عموم نفي ضرر و ضرار ،اضرار بر نفس و بدن به هر نحوی حرام استم خواه توسط خود آدمي یا
دیگری ،خواه متلف یا غير متلف باشد (خرازی ( ،929-924/1 ،)1429آصلف محسلني.)1912( ،
 .)113/1بنابراین خرید و فروش اعضای بدن حرام مي باشد.
نقد و بررسي

با تونه به این که معامله مورد سخن ،خرید و فروش اعضای بدن است و نله نداسلازی اعضلای
بدن ،تامل در استدالل مذکور ،ضعف آن را آشكار مي سازدم زیرا ،اوال ،دقت در مفهوم ضلرر بيلان
شده در ادله قاعده الضرر ،نشان مي دهد مراد ،ضرر و اضراری است که عرف ،عادتا آن را تحملل
نمي کند و از آن ،روی گردان است (سيستاني .)191 ،)1414( ،بنابراین ،عرف ،معيار تحقلق ضلرر
مي باشد .عرف و عقالء ،صدق ضرر و اضرار را در صلورت ونلود غایلت عقالئلي نملي پلذیرد
(خرازی .)942-949/1 ،)1429( ،در مواردی که غرض عقالئي مثل پيوند عضو ،هدف ،نداسازی
عضو است ،عرف ،نقصان ظاهری عضو یلا بلدن را ضلرر نملي دانلد (آصلف محسلني،)1912( ،
 .)130/1به ویژه که در برابر آن عضو ،پول و مالي دریافت گردد و بلدیهي اسلت بلا علدم تحقلق
عرفي ضرر ،دیگر به سخن راندن از حرمت خرید و فروش اعضای بدن ،نوبت نمي رسد.
ثانيا ،تونه و بررسي ادله قاعده الضرر ،به وضوح نشان مي دهد مفاد قاعده الضلرر ،بلر ورود
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ضرر و اضرار از خارج ناظر است و نه ورود ضرر از ناحيه آدمي بلر خویشلتنم مفلاد ادلله قاعلده
الضرر مي گوید :نباید در محيط قانون ،ضرری متونه آدمي گرددم چنان که بر درگيری نيلز نلایز
نيست که بر آدمي ،ضرری وارد سازدم اما اضرار انسان بر خویشتن ،به نهت انصراف ادلله الضلرر
از آن ،از محل بحث خارج مي باشد (مومن (.)118 ،)1411
ثالثا ،حكم انقاذ نفس محترمه ،خود از اونب وانبات است و این امر ،گاهي نز با فلروش یلا
اهدای عضو تحقق نميیابدم بنابراین ،منفعت و مصلحت حاصل از فروش عضو ،بر ضرر ناشلي از
فقدان عضوی رنحان ميیابد که به هالکت صاحب عضو نميانجامد و ضلرر عملدهای متونله او
نميسازد.
در خصوص اهميت حفظ نفس عالوه بر بنای عقال مي توان به روایاتي استدالل کرد ،از نمله:
 .1احادیث دال بر نواز قسم دروغ برای حفظ نان و مال مومن (حرعلاملي ،194/13 ،ح،2 ،1
 ،14 ،3 ،8و .)19
تقریب استدالل :از این روایات به دست مي آید که حفظ نان و مال و آبرو از هر چيزی مهلم
تر است ،به نحوی که مي توان برای حفظ آن ،مرتكب حرام (قسم دروغ) شد .البته چنلين نيسلت
که این امر تنها یكي از مصادیق تقيه باشد ،و تنها مواردی را شامل شود کله حفلظ نلان در برابلر
تجاوز دشمنان مطرح باشد ،بلكه موانهه با دشمن در تجویز قسم دروغ خصوصيتي ندارد ،چنانچه
ممكن است ضررِ متونه نان برادر دیني از راه اسبا

طبيعي و تهدید بيملاری باشلدم بله عبلارت

دیگر این روایات داللت دارند که در مقام ضرورت مي توان مرتكب حرام شد ،چه اینكله قباحلت
قسم به دروغ در شرع مقدس به حدی است که نواز آن در اینگونه شرایط ،به دالللت موافقلت و
اولویت بر نواز ارتكا

محرمات دیگر در تزاحم با حفظ نان ،داللت دارد.

البته اینكه در مقام ضرورت مي توان مرتكب حرام شد ،نواز آن را مي رساند و ونلوبي از آن
به دست نمي آید ،و اصوال این روایات اطالق نداشته و شاملِ ضرری کله متونله بلرادر دینلي بله
اسبا

طبيعي گردیده ،نمي شود ،چه اینكه در مقام بيان از این نهت نيست ،و  -چنانچه در ادامله

مي آید  -خالف فهم بزرگان و متشرعه از آن است.
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 .2روایاتي که دال بر ونو

حفظ آ

به خاطر ترس از عطش است (هملان ،988/9 ،ح ،2 ،1

 9و.)4
تقریب استدالل :مفاد این احادیث چنين است که انسان در سفر مي توانلد در کسلب طهلارت،
تيمم کند و آبي را که دارد ،نهت حفظ نان خود و نلوگيری از عطش ،نگه داردم گفته نشود کله
احادیث ،مختص به حفظ نان خود است و نه غير ،و اصوال ،مربو به وانبلاتي اسلت کله دارای
بدل مي باشند مثل تيمم بدل از وضو یا غسل ،که در نلوا

ملي گلویيم ،نلوا

املام ع در ایلن

روایات «ان خاف عطشا» اطالق دارد و شامل عطش غير هم مي شود ،و دیگر اینكله ،تملام فقهلاء
اتفاق نظر دارند که نجات غریق وانب است ولو مستلزم قطع نماز یا دخول در مللک غيلر باشلدم
بنابراین ،این احتمال ،مردود بوده ،و معيار همان اهميت و ونو

حفظ نفس است ،نه دارای بلدل

بودن حكم شرعي.
عالوه بر این ها فقها فتوا داده اند که :در نایي که مادری بميرد وللي نلوزاد در شلكمش زنلده
باشلد ،بایلد شلكم مللادر را بشلكافند و بچله را نجللات دهنلد (نجفلي ،999/4 )1938( ،همللداني،
( 414/1)1994وخویي .) 913/3 ،و این به خاطر نص روایاتي اسلت کله در ایلن بلاره وارد شلده
ِّ
وا َو
ب الْ َم ْرأَو مَُ ُ
ب الْ َم ْرأَو مَُ ُ
وا َو ِّ بَطْن َف ا َولَ َ رتَ َ َّر » ،و صَِ « 203ب ُ
استم ( کلينيَِ « 111/9 )1401( ،ب ُ
ِّ
ص ِّي رتَ َ َّر ») .چنانچه محقق ثاني در ذیل این حدیث مي نویسد« :این کار برای حفظ نلان
ِّ بَطْن َفا َ
بچه است ،زیرا حرمت بچه زنده بيشتر از مادر مرده است( ».محقق کرکي (.)414/1 ،)1408
بنابراین ،به نظر مي رسد اگر منفعت محلله شرعي و قابل اعتنای عقالئي برای ميته یا هر عينلي
از اعيان نجس ثابت شود فروش آن ها به نهت آن منفعت نایز است و مانعي نلدارد کله در یلک
عصری اکتسا

یا چيزی به دليل عدم ونود منفعت عقالئي محلله ،نایز نباشلد در حلالي کله در

عصر و زمان دیگری اکتسا

با همان شي به نهت دستيابي به منفعت محلله قابل تونه عقال نایز

باشد .مانند خون که در گذشته فایده حالل و قابل اعتنائي نداشت به همين دليل انتفاع از آن و بيلع
آن حرام بود اما در عصر حاضر به نهت ونود منفعت محللله عقالئلي (مثلل تزریلق آن در بلدن
شخصي که نيازمند خون است) انتفاع از آن و بيع آن نایز استم و نصوص از این ملورد منصلرف
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هستند زیرا این امر در زمان ائمه (ع) معهود و متعارف نبوده است (خوانساری.)9-2/9 )1401( ،
بنابراین همان طور که مالحظه مي شود دليلي بر حرمت فروش اعضای بلدن از لحلا ميتله و
نجس بودن ،در صورتي که دارای منافع محلله متعارف و قابل اعتنا باشد ،ونود نداردم و رنوع بله
کلمات فقها و همچنين اخبار نشان مي دهد که صحت و بطالن بيع دائر مدار ونود و عدم منفعت
حالل و عقالئي است .مضاف بر این ،ادله بيع هر چيزی را که غرض صحيح عقالئي داشته باشد و
از نظر شرعي منهي عنه نباشد ،شامل مي شود (سبزواری.)42-41/13 ،)1413( ،
ديدگاه دوم :نظريه جواز خريد و فروش اعضاي بدن

نهت اثبات نواز خرید و فروش اعضای بدن به ادله ذیل مي توان استناد کرد:
 )6عمومات و اطالقات کتاب

با تونه به اینكه هيچ یک از ادله مخالفين بر بطالن خرید و فروش اعضای بدن داللت ندارد ،برای
تصحيح بيع اعضای بدن اطالقات ادله بيع مانند قول خداوند متعال« :اح ل هللا البي » کفایت ملي کنلد
(مومن قمي .)198 )1411( ،زیرا مقصود از بيع در این آیه شریفه ،بيع عرفي است یعني هر عمللي
را که عرف و عقالء بيع تلقي مي کنند شارع آن را حالل و صحيح قلمداد مي کند البته بله شلرطي
که از سوی شارع مود نهي قرار نگرفته باشد .در مورد اعضای بدن باید گفلت کله علرف و عقلال،
گرفتن عوض در برابر اعطای عضو را قطعا بيع تلقي مي کنند و همان طور کله در مبحلث گذشلته
ثابت شد منعي از سوی شارع مقدس وارد نشده که بر بطالن بيع اعضای بدن انسان دالللت داشلته
باشد .بنابراین مقتضي آیه «اح ل هللا البي » و سایر ادله ،صحت بيلع ایلن اسلت کله خریلد و فلروش
اعضای بدن صحيح است و عضو مذکور ملک مشتری و ثمن ملک بایع مي شود.
 )2روايات

منا صحت بيع همان طور که در نقد و بررسي ادله مخالفين بيع اعضا ،بيان کردیم ،این اسلت کله
مبيع دارای منافع محلله و مقصوده عقالئي باشد به عبارت دیگر هر شيئي که انتفلاع از آن نلایز و
مباح باشد فروش آن به نهت آن منفعت مباح ،صحيح خواهد بود .این مالك از برخي سخنان ائمه
(ع) نيز قابل استفاده است که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:
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 .1ابن شعبه حراني از امام صادق (ع) نقل مي کند ... « :عك ل م أمور ب س ا ن و ل ذاا للمب امي وق وامفم ب

أم ورنم

وج وو الل لذ ال ذي َل رئ يمفم ل مو س ا أيكل ون ورا ربون ورلبس ون ورنك ون و لك ون ورس تمملون م م

ي املناع اليت َل رئيمفم لمنا ،وكل يا ركون هلم عي الللذ مم جف ة م م ااف اا عف ذا كل ح لع بيم وي را و
وإمس اك واس تممال ونبت وعاررت ...م هر امری که در آن صلالح و منفعتلي بلرای بنلدگان باشلد و قلوام
زندگي آن ها بر این امر دارای مصلحت و منفعت متوقف باشد به طوری که چيلز دیگلری نتوانلد
نای این منفعت را بگيرد ،از نمله چيزهائي که مي خورند و مي آشامند و مي پوشند و تملک مي
کنند و مورد استفاده قرار مي دهند از چيزهائي که استعمال آن برای مردم نایز است و هلر چيلزی
که در نهتي از نهات دارای صالحي برای مردم باشد .همه این ها خرید و فروش و هدیه دادن و
عاریه دادن آن ها نایز است» (حر عاملي14/12 ،م حراني.)999 )1404( ،
 .2نعفر بن محمد (ع) مي فرماید« :احللع مم البيو كلما نو حلع مم املأكوع واملاروب ولم ذل ك س ا
نو ق وا للن ا م هر خوردني و آشاميدني و غير این ها از اموری که قوام ملردم بله آن وابسلته اسلت،
حالل باشد و انتفاع از آن برای مردم مباح باشد بيع آن هم حالل است»( .ابوحنيفله-18/2)1981( ،
.)13
گفته شده این روایات از نظر سندی ضعيف هستند اما قصور سند آن ها ضرری نمي زند زیلرا
ضعف سند آن ها با عمل اصحا

و خالي بودن از معارض نبران مي شود .از نظر داللت ،در ایلن

احادیث تصریح شده که مالك و منا صحت خرید و فلروش اشلياء ،رعایلت مصللحت ملردم و
داشتن منفعت مباح است یعني هر چيزی که صالح و قوام زندگي نوع مردم به آن وابسلته باشلد و
دارای منفعت مباح باشد خرید و فروش آن به نهت آن مصلحت و منفعت صحيح است.
و شكي نيست که اعطای اعضای بدن نهت پيوند به شخص نيازمند از اموری است که قوام و
صالح زندگي مردم وابسته به آن است و در بسياری از موارد مونلب نجلات نلان انسلان هلا یلا
رهائي آن ها از درد و رنج مي شودم و در نای خود ثابت شده کله انتفلاع از اعضلای بلدن انسلان
(زنده یا مرده) نهت پيوند به بيماران حالل و مباح مي باشد .بنابراین بر اساس این روایات خریلد
و فروش اعضای بدن نهت پيوند به شخص نيازمند صحيح است.
البته الزم به ذکر است خرید و فروش عضو در صورتي صحيح است کله نداسلازی آن عضلو
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نهت پيوند نایز باشد .بنابر این خرید و فروش اعضای انسان زنده در صورتي صحيح اسلت کله
اوال اعطای عضو مونب مرگ اعطا کننده آن نشودم ثانيا حيات یا سالمتي او را بله خطلر نينلدازدم
ثالثا اعطای عضو برای دهنده آن ضرر قابل تونهي نداشته باشد و همچنين پيوند عضو برای نجات
نفس محترمي صورت پذیرد (رك :خامنه ای (91-99 ،)1983م فاضل لنكراني312-309 )1993( ،م
مكارم شيرازی.)443-440 ،)1991( ،
خريد و فروش اعضاي بدن انسان از منظر حکم وضعي
در خصوص صحت و فساد خرید و فروش اعضای بدن ،بنابر اندیشه علدم تلالزم بلين حرملت و
فساد در معامالت ،دو دیدگاه ،قابل طرح و بحث است.
ديدگاه نخست :فساد و بطالن خريد و فروش اعضاي بدن

از منظر فقيهاني که خرید و فروش اعضای بدن را ،معامله ای باطل مي داننلد ،ملي تلوان از دالیلل
زیر ،نام برد.
 )6آيات

آیه شریفه «وَل اتکل وا ام والکم بي نکم ِبلباط ل...م و اموال یكدیكر را بله باطلل و (نلاحق) در ميلان خلود
نخورید» (بقره ،188 :نساء .)23:ارشاد به فساد معامالتي است که مصداق أکل مال به عوض باطلل
مي باشند .با تونه به شمول واژه باطل در آیه شریفه ،نسبت به باطلل عرفلي و شلرعي (ایروانلي،
( .)22/1 ،)1491و لزوم ونود منفعت مباح در مبيع ،نهت خروج از شمول نهي أکل مال به باطلل
(انصاری .)91/1 )1411( ،بي تردید ،اخذ مال در برابر عضوی که چه قبل از ندا شدن و چه پلس
از ندا شدن از بدن ،فاقد ماليت است ،أکل مال به باطل مي باشدم از ایلن رو ،در شلمول بطلالن و
فساد مستفاد از آیه مذکور قرار مي گيرد.
نقد و بررسي

با تونه به عرفي بودن مال و ونود منفعت مقصوده عقالئي در اعضای بدن مورد معاملله ،املروزه،
دیگر نمي توان مبيع را در خرید و فروش اعضای بدن ،فاقد منفعت مباح دانست ،همان گونله کله
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امروزه ،ونود اغراض شخصي ،برای تحقق ماليت مبيع و خروج از شمول نهي أکل مال بله باطلل،
کافي استم چه مبيع ،واند ،یا فاقد منفعت شایع باشد (ایرواني.)99/1 ،)1491( ،
افزون بر این ،تونه به قرینه مقابله...« :جت ارة ع م ت را م  ...مگر اینكله تجلارتي بلا رضلایت شلما
انجام گيرد » (نساء .)23:تردیدی باقي نمي گذارد که مراد از باء در واژه بالباطل ،باء سببيت است و
نه عوضم چنان که نظر داشت این دو مطلب ،خود ،این حقيقت را آشكار مي سازد که آیه شلریفه،
بر ندا ساختن اسبا

صحيح معامله از اسلبا

مذکور در آیه شریفه ،اسبا

فاسلد آن ،نلاظر اسلتم از ایلن رو ،از واژه باطلل

باطل ،مراد مي باشد و نه عوض باطلم و آیه شریفه ملورد بحلث ،بله

موضوع معامله فاقد ماليت ،هيچ ارتباطي نداردم به دیگر سخن ،این آیه شریفه ،تنهلا در مقلام بيلان
حصر اسبا

صحيح تملک اموال ،در معامالت ،همراه با تراضي طرفين مي باشد .مؤید این سلخن،

روایاتي است (حر عاملي133-139/19 ،

 91ح  .)14 ،3 ،8که در آن هلا ،بلرای اثبلات بطلالن

تملک مال دیگری با توسل به برخي از اسبا

فاسد ،به آیه شریفه مورد بحث ،استناد شلده اسلت

(خویي.)38-33/1 ،)1999( ،
 )2روايات

تونه به حرمت بيان شده برای بيع ميته ،در روایت تحف العقول (حر علاملي84/19 ،
و حرام شمردن ثمن در روایت نبوی مشهور (نوری99/19 ،
در شماری از روایات (حر عاملي39-34/19 ،

 2ح .)1

 3ح  .)8و سحت بودن ثملن ميتله

 1ح 3 ،8 ،1م نوری33/19 ،

 1ح  .)1و نهلي

و پرهيز از بيع انزای ندا شده از نسد ميته و بدن حيوان زنده ،در کنار ميته تلقي شلدن اعضلای
ندا شده از بدن و روا داشتن الغای خصوصيت و قياس اولویلت در مفلاد روایلات ملورد سلخن،
تردیدی را در فساد و بطالن خرید و فروش اعضای بدن باقي نمي گلذاردم چله ایلن کله نهلي در
معامالت ،ارشاد به فساد است (خویي .)491/2 )1933( ،همان گونه که بين حرام شمردن و سحت
دانستن با بطالن معامله ،تالزم ونود دارد (انصاری91 – 92/1 )1411( ،م ایروانلي)22/1)1491( ،م
چون نمي توان پذیرفت ثمني سحت و حرام باشد ،ولي معامله ،صحيح شمرده شود.
نقد و بررسي
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تونه به مطالبي که پيش از این ،در بخش نقد و بررسي روایات مورد استناد پيروان حرملت خریلد
و فروش اعضای بدن بيان گردید ،ضعف استدالل فوق را نمایان مي سازدم زیرا همه روایاتي که در
اینجا برای فساد و بطالن خرید و فروش اعضای بدن ،مورد استناد قرار دارند ،دارای ضعف سندی
و دارای معارضي اظهر و صحيح السند مي باشند.
مفاد روایات مورد سخن ،گذشته از انصراف و عدم اطالق ،نوعا درباره ميتله حيلوان و انلزای
ندا شده از نسد ميته و یا بدن حيوان زنده است و حال این که اعضای بدن انسلان زنلده ،محلل
بحث را سامان مي دهد .استدالل به این روایات ،بر تفسير توسيعي ميته نسبت به انزای ندا شلده
بدن انسان استوار است که پيش از این ،ناپذیرفتني بودن آن ،اشكار گردید .فساد و بطالن مستفاد از
روایت تحف العقول ،به داللت آن بر حرمت انشاء معامله و نه حرمت عنوان معامله وابسلته اسلت
(ایرواني (.)21/1 ،)1491
همان گونه که ارائه استدالل مستند به روایات سحت ،به عدم اسلتعمال ایلن واژه ،در کراهلت،
نيازمند مي باشدم چه در این صورت ،روایات نام برده ،در مقام حكم تكليفي خواهند بودم نه حكم
وضعي بطالن و فساد.
فرض الغای خصوصيت ،در صورتي پذیرفتني است که به تنقيح منا ظني وام دار نباشدم چنان
که بستر تحقق قياس اولویت به عدم فارق و محرز بودن مالك و منا  ،و قوی تر و شدیدتر بلودن
آن ،در فرع نسبت به اصل ،وابسته است که در مورد سخن ،خود ،محل بحث مي باشد.
 )3عدم ملک بودن اعضاي بدن

تونه به ادله ای که بيع را در ملک منحصر مي دارند ،این شر را برای صحت معامالت قرار ملي
دهد که باید موضوع معامله ،در ملكيت آدمي باشد و از آنجا که اعضای بدن ،چه پيش و چله پلس
از نداسازی ،در ملكيت آدمي نيستند ،از این رو ،خرید و فروش اعضای بدن ،باطلل و فاسلد ملي
باشد (خرازی.)933/1 )1429( ،

نقد و بررسي
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دقت در ادلهای که ملكيت را شر بيع بيان ميکنند و تأمل در ماهيت و معنا ملكيت ،به وضوح بلر
این حقيقت گواهي ميدهد که اعضای بدن آدمي ،در ملكيت او قرار داردم زیرا با تونله بله تعلدد
گونههای ملكيت ،آدمي بر بدن خویش ،دارای ملكيت تكلویني اسلت (خلویي21-23/1)1999( ،م
29-24 ،3-9/2م حسيني روحاني ( .)39/2 ،)1412که این ،با اطلالق ادلله بيلانگر شلر ملكيلت،
مطابق ،و برای تحقق شر ملكيت و صحت خرید و فروش اعضای بدن ،کافي ميباشد .انصلراف
اطالق ملكيت مذکور در روایات مورد استناد ،به ملكيت اعتباری و انحصار ملكيت در آن ،ملدعائي
بدون دليل است.
افزون بر این ،همان گونه که از بررسي نوع روایات به دست مي آید ،معنای ملكيلت ،سللطه و
تحت اختيار بودن مي باشد که این معنا برای آدمي نسبت به اعضای بلدن خلویش حاصلل اسلتم
چنان که با تونه به عرفي بودن معامالت ،بنای عقالء نيز به آن گواهي ملي دهلد (ملومن)1411( ،
198-182م خميني29/1 )1410( ،م خویي 23/1 ،)1999( ،و 24 ،9/2م حسليني روحلاني)1412( ،
39/2م آصف محسني.)181/)1912( 1 ،
 )5عدم ماليت اعضاي بدن

بيع ،تمليک مال در برابر عوض مي باشد و اعضای ندا شده از بدن ،یا بله نهلت فقلدان منفعلت
معتد به و یا حرمت انتفاع (حكيم .)993/1 )1931( ،و یا نریان حكم حریت بر اعضای ندا شلده
از بدن ،مال دانسته نمي شود تا موضوع عقد بيع قرار گيردم در نتيجه ،خرید و فروش اعضای بدن،
باطل و فاسد مي باشد.
نقد و بررسي

اگر از اذعان عرف و عقالی عصر کنوني نسبت به مال بودن اعضای بدن (آصف محسني (،)1912
 .)181 ،183/1غمو عين گردد ،باز استدالل فوق ،به نهات متعددی ناپلذیرفتني اسلتم نخسلت
این که ،با تونه به اطالق و شمول ادله ای همچون :تجارة عن تراض ،و اوفوا بالعقود ،دليلي بلرای
اعتبار مال يت در عقد بيع ونود نداردم چنان که در بي اعتباری ادعای انصراف ایلن ادلله بله ملوارد
مالي ،و عدم حجيت قول لغوی در تعریف بيع به مبادله مال به ملال (فيلومي .)33/1 )1328( ،نيلز
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تردیدی نيست .معيار و منا  ،تنها ،صدق عنوان معاوضه مي باشد (ایرواني93/1 )1491( ،م خویي،
( .)33-39/1 ،)1999که این خود در خرید و فروش اعضای بدن به وضوح هویدا است.
دیگر اینكه ،برای این که چيزی در عقد بيع ،معوض قرار گيرد ،به ماليت ذاتي نيلازی نيسلت و
ماليت اعتباری برای معوض بودن و صحت بيلع ،کلافي اسلت (حسليني روحلاني39/2 )1412( ،م
خرازی ( .)931/1 )1429به دیگر سخن ،در صورت پذیرش شر ماليلت در عقلد بيلع ،اغلراض
شخصي عقالئي متبایعان ،برای صلدق ملال بلودن کلافي اسلت (ایروانلي99/1 )1491( ،م خلویي،
( .)118 ،39/1 )1999و این اشكارا ،در خرید و فروش اعضای بدن مشاهده مي شود.
سوم این که ،بر فرض عدم کفایت اغراض شخصي عقالئي برای صلدق عنلوان ملال بلودن ،و
نيازمندی تحقق عنوان مال ،به اتفاق همگاني عقالء بر مال بودن چيزی ،نهایلت سلخن کله دربلاره
معامله مذکور مي توان گفت ،سفيهانه بودن آن است که حتي اگر اغراض شخصي عقالئي متبایعان،
آن را از سفيهانه بودن بيرون نسازد ،به نهت شمول ادله صحت بيع نسبت به این معامله ،دليلي بلر
بطالن آن ونود نداردم زیرا آن معامله ای که ادله شرعي بر فسلاد و بطلالن آن زبلان گشلوده انلد،
معامله فرد سفيه است و نه معامله سفيهانه افراد رشيد (خویي .)118 ،39/1 )1999( ،از ایلن دیگلر
نمي توان به استناد دليل فوق ،از عدم صحت خرید و فروش اعضای بدن سخن راند.
چهارم این که با تونه به عرفي بودن مال و تعریلف آن در علرف و لغلت ،بله چيلزی کله در
برابرش چيز دیگری بذل مي شود ،تردیدی باقي نمي ماند که ایلن تعریلف ،بلر اعضلای بلدن نيلز
صادق است (مومن198 ،)1411( ،م آصف محسلني .)183/1 ،)1912( ،از ایلن رو ،از ایلن نهلت،
ایرادی بر صحت خرید و فروش اعضای بدن وارد نمي باشد.
پنجم این که ماليت ،دائر مدار منفعت نيست و اگر مال را دائر مدار منفعت بدانيم ،نهي شارع از
منفعت و حرمت آن ،شيئي را از ماليت عرفي خارج نمي سازدم زیرا مال بر مدار مطلق منفعت دائر
است (ایرواني.)91/1)1491( ،
ششم این که ،اگر چه انسان ،مونودی آزاد و غيرمملوك است ،ولي دليلي شرعي و عرفلي بلر
نریان حكم بر بعضي از اعضای ندا شده از بدن ونود نداردم به ویژه که حریت به نفلس آدملي
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مربو است و نه بدن او (آصف محسني.)181/)1912( 1 ،
شاید بتوانيم بگویيم بهترین دليل بر ماليت داشتن اعضلا بنلای عقالسلت (آقلا بابلائي)1983( ،
 .)138همين که عقال حاضرند در مقابل بدن مالي را بپردازندم مي توان نام ملال بلر آن نهلاد .حتلي
اگر ماليت اعضا را منتفي بدانيم مالزمه ای با عدم نواز پرداخت مال در مقابل گرفتن اعضا ندارد.
ديدگاه دوم :صحت خريد و فروش اعضاي بدن

پيروان دیدگاه مذکور ،افزون بر استناد به فقدان اعتبار و عدم کفایت دالیل پيلروان بطلالن و فسلاد
خرید و فروش اعضای بدن ،به ادله زیر نيز مي توانند تمسک نویند.
 )6آيات

با تونه به عدم ورود دليلي خاص بر فساد خرید و فروش اعضای بدن ،مقتضای اطلالق و عملوم:
أحل هللا البي (بقره ،)291 :اوعوا ِبلمئومي (مائده .)1:إَل أن تکون جتارة ع م ت را

(نساء .)23 :صحت معاملله

مذکور مي باشدم چه این که موضوع در این آیات ،بيع ،تجارت و عقود عرفي است که بلي شلک،
خرید و فروش اعضای بدن نيز یكي از مصادق آن ها به شمار ملي آیلد (ایروانلي-18/1 )1491( ،
19م آصف محسني183 ،184/1 )1912( ،م خویي39/1 )1999( ،م مومن.)198 )1411( ،
 )2اصل صحت

بر پایه مباني انتهاد اصولي ،اصل در همه امور ،صحت و حليت وضعي است تا آن گاه کله دليللي
بر منع و عدم اعتبار آن به پا شودم چنان که این اصل ،محملي برای بقای شک در صحت معامالت
باقي نمي گذارد (ایرواني99/1 )1491( ،م خميني .)13/1 )1410( ،مگر ایلن کله اصلل صلحت ،از
اصول عملي مختص به شبهات موضوعي ،دانسته شود.
 )3روايت

تونه به صحيحه ابوالقاسم صيقل (حر عاملي199/19 ،

 98ح  .)4ظهور آن را در صحت خرید

و فروش اعضای بدن آشكار مي سازدم چه این که روایت مذکور ،سكوت و تقریلر املام (ع) را در
برابر پرسش از بيع و معامله مبتني بر انزاء بدن حيوان گزارش مي دهلد کله اگلر ایلن سلكوت و
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تقریر معصوم (ع) بيان گر صحت معامله دانسته نشود ،بي شک ،مصداق اغلراء بله نهلل و تلاخير
بيان از وقت حانت مي باشد .البته با تونه به الغای خصوصيت و عدم فصل ،ذکر نللود ميتله در
روایت ،اخاللي در سب نمي گردد و از این رو ،مطلو

تمام است (خویي.)121/1 ،)1999( ،

 )5بناي عقالء و وجود منفعت محلله

مقتضای قاعده اولي عقالئي ،نواز و صحت انتفاع به هر چيزی است که دارای منفعت عقالئي مي
باشد (اشتهاردی ( .)442/2 ،)1413و در عصر کنوني ،خرید و فروش اعضای بلدن دارای منفعلت
محلله مقصوده عقالئيه است و همين امر ،صحت خرید و فروش اعضای بدن را تجلویز ملي کنلد
(آصف محسني .)182/1 )1912( ،به ویژه که ادله حرمت و فساد ،به مواردی ناظر است کله فاقلد
منفعت محلله مقصوده مي باشد (مكارم شيرازی.)413/1 ،
با دقت در آنچه به عنوان مستند حرمت قطع انزا برشمردیم ,درميیابيم کله مهلمتلرین ملالك
حرمت ،اصلِ احترام و کرامت مسلمان است .در هيچ شرایطي نبایستي به ایلن اصلل خدشله وارد
آید .بي تردید قطع اعضای مردگان در روزگار گذشته آن هم در سلرزمينهلای بله دور از فرهنل
انساني بي احترامي بلكه بزرگترین اهانت به حسا

ميآمد .امّا امروز تلقي نامعه از قطع انلزا در

مراکز علمي و درماني به خاطر منافعي که این کار برای معالجه بيماران و مصدومان دارد دگرگلون
شده است و این حرکت را حرکتي انساني و انسان دوستانه ميداند.
نتيجه
فقهای ا ماميه در زمينه خرید و فروش اعضای بدن اختالف نظر دارندم برخلي قائلل بله حرملت و
بطالن و بعضي قائل به نواز و صحت شده اند.
بر حرمت و بطالن خرید و فروش ،فقها از آیات قرآن ،روایات ،انماع نام برده اند و در ضمن
نجاست اعضای ندا شده بدن ،عدم ملک بودن و ماليت اعضا ،را مطرح کرده اند.
ادله قائلين به حرمت ،ناظر به موارد خرید و فروش اعضا در غير منافع محلله مي باشد.
اعضای بدن انسان به دليل داشتن منفعت مقصوده عقالیي و محلله شرعي ،دارای ماليت عرفلي
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و شرعي است.
فقهای اماميه و قائلين نواز حليت و صحت خرید و فروش ،با استناد به عموملات و اطالقلات
کتا

و روایات ،اصالت الصحه و بنای عقال مبني بر ونود منفعت عقالیي ،مدد گرفته اند ،معاملله

بر آن اعضا را در صورتي صحيح دانسته اند که اعطلای عضلو مونلب ملرگ اعطاکننلده نشلود و
حيات و سالمتي او را به خطر نياندازد و متحمل ضرر قابل تلونهي نشلود و پيونلد بلرای نجلات
نفس محترمي صورت بپذیرد.
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 .99طوسي ،ابونعفر محمد بن الحسن ،)1931( ،تهذیب االحكام ،دارالكتب االسالميه ،تهران.
 ( ---------- .94بي تا) ،النهایه ،قدس محمدی ،قم.
 .91فاضل لنكراني ،محمد ،)1993( ،نامع المسائل ،ميثم تمار ،قم.
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 .93فخر المحققين ،محمد بن حسن ،)1998 ( ،إیضاح الفوائد ،تحقيق :تعليق :سيد حسين موسلوی
کرماني ،شيخ علي پناه اشتهاردی ،شيخ عبد الرحيم برونردی ،علميه ،قم ،چ اول.
 .99فيومي ،احمد بن محمد ،)1328( ،المصباح المنير ،مطبعه االميریه ،قاهره ،چ اول.
 .98کليني رازی ،محمد بن یعقو  ،)1401( ،الفروع من الكافي ،دارالصعب – دار التعارف ،بيروت.
 .93مجلسي ،محمد باقر ،)1409( ،بحاراالنوار ،داراحياء التراث العربي ،بيروت.
 .40محقق حلي ،نعفر بن الحسن( ،بي تا) ،شرایع االسالم في مسلائل الحلالل و الحلرام ،موسسله
اعلمي ،تهران.
 .41محقق کرکي ،علي بن حسين ،)1408( ،نامع المقاصد ،مؤسسة آل البيلت (ع) إلحيلاء التلراث،
قم ،چ اول.
 .42مكارم شيرازی ،ناصر ،)1429( ،قرائات فقهية معاصره ،الغدیر ،بيروت ،چ اول.
 ،)1991( ----------- .49مجموعه استفتائات ندید ،تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژاد ،مدرسه
االمام علي بن ابي طالب (ع) ،قم.
 ،)1980( ----------- .44بحوث فقهيه هامه ،مدرسه االمام علي بن ابي طالب (ع) ،قم.
 .41مومن قمي ،محمد ،)1411( ،کلمات سدیده في مسائل ندیدة ،موسسه النشر االسالمي ،قلم ،چ
اول.
 .43نجفي خوانساری ،موسي ،)1418( ،منية الطالب في شلرح المكاسلب ( ،تقریلر بحلث النلائيني
للخوانساری) .مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم.
 .49نجفي ،محمد حسن ،)1938( ،نواهر الكلالم ،تحقيلق :الشليخ عللي اوخونلدی ،حيلدری ،دار
الكتب اإلسالمية ،تهران ،چ نهم.

 .48همداني ،رضا ،)1994( ،کتا

الطهاره ،چاپ سنگي ،حيدری ،تهران.

