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خرید و فروش خون از منظر فقه امامیه


معصومه مطلبی ،سید محمد شفیعی مازندرانی (دارابی)
(تاریخ دریافت6315/61/61 :؛ تاریخ پذیرش)6315/60/66 :

چکیده
خون یکی از نجاسات یازده گانه است که در شرع مقدس اسالم نجس بوده و استفاده ازآن نیز حرمت دارد .ضمن اینکه در گذشته بررا
خون نه تنها هیچگونه فایده ا متصور نمی شد بلکه موجب تنفرنیز بوده است .اما امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و استفاده گوناگون از
خون بویژه خون انسان و فرآورده ها آن جایگاه ویژه حیاتی یافته است .بدون بهره بردار از خون و فرآورده هرا آن گردونره یمری
درمان نمی چرخد و بسیار از جراحی ها با مشکل مواجه خواهدشد .لذا دراین مقاله درنمر است این موضوع ثابت شود کره خرون دارا
منفعت محلله معقد بهاء است .و فواید کثیره ا دارد و حیات بشر امروزه شدیداً به آن نیازمنرد اسرت و درررورت ضررورت و اضر رار
میتوان ازآن استفاده و بهره بردار نمود.

کلیدواژگان
اکل خون ،بیع ،حرمت خون ،خون ،منفعت محلله.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهm.motallebi2016@gmail.com :

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
بسیاری از فقها خرید و فروش و هرنوع بهره برداری از خون را حرام میدانند .ایشاان باه کتاا
سنت تملک جسته اند این نظریه ازآنجا ناشی شده که درگذشته دور بویژه درمیان اعرا

و

هیچگونه

استفاده ای از خون بجز آشامیدن رایج نبوده است .ازاینرو نیازی ندیده اند که بردامنه بحث بیفزایند
و به جستجو بپردازند و به همین مقدارکه خون را در ردیف محرمات و نجاسات آورده اناد ،اکتفاا
کرده اند درمورد خون انسان نه از حلیت سخنی دارند و از حرمت  .زیرا فایده و منفعت عقالیی و
مفید و کارساز برای خون انسان متصور نبوده است که فقها آنرا به بحاث بگذارناد کاه آیاا ناان
استفاده ای از خون رواست یا ناروا.
ازآنجاکه امروزه منافع زیادی برای خون بویژه خون انسان کشف شده این بحث مطرح میشاود
که مفاد ادله حرمت استفاده یست .آیا مطلق بهره برداری و دادوستد حرام است یاافق آشاامیدن
آن و خرید و فروش در راستای منافع حرام ؟آیا ادله ای که فقها اقاماه کارده اناد برحرمات خاون
انسان که امروزه در پزشکی و معالجه ازآن استفاده میشود ،دربرمیگیرد یا خیر به هرحال ماا درایان
مقاله فرض را برآن میگذاریم.
فتوای فقها درحرمت خرید و فروش و هرنوع بهره برداری از خون طبق معیاری که آنان بارآن
تکیه کرده اند  ،خون انسان را نیز دربرمیگیرد.
فقها خرید و فروش خون و هرگونه استفاده ای از آنرا حرام و از مصادیق اکا ماال باه باطا
میدانند و نوعاً برحرمت مطلق خون تاکید کرده اند .و فرقی بین خوردن و سایر مناافعی کاه خاون
دارد ،نگذاشته اند .آنان برای اثبات نظر خویش به دالیلی تملک جسته اند که ماورد بررسای قارار
میگیرد.
مفهوم لغوی خون
خون مایعی سرخ رنگ ،جاری درقلب ورگ ها میباشد( .هاشمی7831 ،ش ،ج.)388 ،8

خرید و فروش خون از منظر فقه امامیه 203  ................................................................... ..........................................

احکام خون
خون در طهارت

خون انسان و هرحیوانی که دارای خون جهنده میباشد ( با بریادن رگ ،خاون باا جهاش و فشاار
بیرون میزند) نجس و خون حیوانی که خون جهنده ندارد ،پاک است( .بی تاا ،نجفای ،ج  833/3و
 )833و خونی که پس از تذکیه و خروج آن درحد معمول ،دربدن حیوان حالل گوشت میماناد ،از
خون نجس استثنا شده و پاک است ( همان  .)868/3در پاک بودن خون باقی مانده فرقی بین انواع
تذکیه ذبح ،نحرو شکار نیست ،لیکن طهارت خون جنینی که تذکیه آن به تذکیه مادرش تحقق مای
یابد مح اشکال واقع شده است (حکیم  7376ق ،ج  .)833/7در طهارت خون باقی مانده در بدن
حیوان حرام گوشت پس از تزکیه به آن اختالف است  .همچنین طهاارت نطفاه ای کاه باه علقاه
تبدی شده (خون بسته شده ) اختالفی است  .بسیاری ازآنارا نجاس دانساته اناد ( هماان- 837 /
 )833بلکه برآن ادعای اجماع شده اسات( .طوسای 7373-73ق ،ج  ( )397/7بحرانای  / 7868ج
 )37 - 35/3طهارت خون طحال ( غروی تبریازی  7371 /ق ج  )533/8و نیاز خاون موجاود در
تخم مرغ یا تخم سایر پرندگان اختالفی است .بسیاری آن را نجس دانستهاند (میرزای قمی7353 /
ق /ج  )898/7البته خونی که گاه در شیر یافت میشاود ،نجاس اسات و شایر را نجاس مایکناد.
(حکیم 7376 /ق  /ج  )833/7انتقال خون نجس ،مانند خون انسان یا حیوان به بادن حیاوانی کاه
خونش پاک است مانند پشه موجب پاک شدن آن میشود (نجفی /بی تا ج  )598/6جایی که خون
بودن آن مشکوک و یا خون بودنش معلوم لیکن نجس بودن آن مشکوک است مانناد خاون ماار و
تمساح که جهنده بودنش معلوم نیست یا خون موجود در لباسی که معلوم نیست خون پشه اسات
یا خون بدن و دیگر مصادیق شک درموضوع بناابر تصاریح جمعای از فقهاا محکاوم باه طهاارت
است.دراین موارد شک در حکم مانند خون علقه مجرای اص طهارت است یا اصا نجاسات کاه
اختالف است (حکیم  7376ق -ج  )58 -56 -5اگر خون حیض /نفاس یا استحاضه در ااه آ
بریزد ،کشیدن تمامی آ
آ

آن نزد مشهور فقها واجب و نزد مشهور متاخران که آ

اه را هم ون

جاری با مالقات نجاست ،نجس نمیدانند ،مستحب است (نجفی /بی تاا /ج )575 /7در ساایر
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خون ها اگر زیاد باشد ،مانند خون گوسفند ذبح شده ،بنابر مشهور پنجاه دلو و اگر کم باشد ده دلاو
کشیده شود( .همان ،ج )589 /7
خون در صالة

از شرای بدن و لباس نمازگزار طهارت است ،ازاین رو نماز در بدن یا لبااس خاون آلاود صاحیح
نیست .لیکن خون جراحت و خون کمتر از یک درهم بغلی -جز خون حیض ،نفاس و استحاضاه
معفّو و نماز با آن صحیح نیست( .همان /ج  )731 /6برخی خون نفاس و استحاضاه را نیاز معفّاو
دانستهاند (بحرانی /7331 /ج  )856 -853 /3دراینکه بر بخشودگی شام خون نجس العین /مانناد
سگ ،خوک ،کافر ،بلکه هرحیوان حرام گوشتی میشود یا نه اختالف است .مشهور قول اول است.
(نجفی /بی تا /ج  )757 -753/6که برخی نیز گفتهاند :عفو تنها شام خون خود انسان و حیواناتی
که ذبحشان متعارف است و میشود و شام خون انسانی دیگر و نیز حیواناتی که ذبحشان متعارف
نیست ،نمیشود( .بحرانی /7331 /ج  )853 /3درمقدار وسعت درهم بغلی سه نظر اسات :نزدیاک
به وسعت گودی کف دست ،بند باالیی انگشت شصت و بند باالیی انگشت میانی (نجفی /بی تا ج
)773 -779 /6
خون در صوم

خون گرفتن به حجامت و مانند آن برای روزه دار در صورتی که موجب ضعف وی گردد مکاروه
است (یزدی 7339 /ق /ج )333 /8
خون در حج

در حرمت خون گرفتن به حجامت و مانند آن در حال احرام در غیر حال ضرورت ،اختالف اسات
(نجفی /بی تا /ج )331 -373 /73
خون در تجارت

بنا به مشهور بلکه به ادعای اجماع اکتسا

با عین نجس مانند فروختن خون ،اجااره دادن و غیاره

است ،حرام و معامله باط است .برخی معاصران با وجود منفعت حاالل و عقالیای مانناد تزریاق
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خون به دیگری که امروزه رایج است و خرید و فروش آن را جایز دانستهاند( .خوانساری-7353 /
 7838ق ج ( )5 -8 /8قمی 7811 ،ق ج )38 -36 /7
خون در صید و زباحه

از ش رای حالل شدن حیوان به تذکیه ،حرکت بیانگر زنده بودن حیوان پی از دنج یا نحرات .عالوه
بر حرکت ،خارج شدن خون به قدر متعارف الزم است .یا یکی از آن دو کفایت میکناد ،اخاتالف
است( .نجفی ،بی تا .ج )753 -787 ،86
خون در اطعمه و اشربه

خوردن خون حرام است ولیکن در خوردن مقدار خونی که در بدن حیوان حاالل گوشات بعاد از
تذکیه و خروج خون به مقدار متعارف باقی میماند ،اختالف است .آیا مطلقا حالل اسات یاا تنهاا
مقدار که جزو گوشت به شماره میرود( .امام خمینی ،7818 .ج )771 /7
خوردن خون حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده ندارند ،حرام اسات .در حیواناات حاالل
گوشت همچون ماهی و ملخ مسئله اختالفی است ( .نراقی – /7373-87ج.)789/73
برخی برحلیت خوردن ماهی با خاون آنارا ادعاای اجمااع کارده اناد ( .داوری 7387 ،ق  /ج
.)355/7
دلیل اول :آیات قرآني

ازجمله ادله بر حرمت دادوستد خون آیاتی است که دراین باره وارد شاده .باه ناد نموناه ازایان
آیات اشاره میکنیم.
 .1اِمنا َام لکام ا مل اَمُا ا د اَا حَل رخلامل ارِو مام د لا اِ ااَ هللاِاض َِ راض ِ
ر ریااب ِغ اِریادم فاض ِثم دل لا ِ ا اِ لکمااض اِ رن
ر
ر رر ر
ر
ر
ر
رر ففور رَممل (سوره نح آیه )773
خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه راکه نام غیرخدا به هنگام ذباح بارآن گفتاه
شود برشما حرام کرده است .اما هرکس درحال ضرورت و نا اری و بدون تجاوز از حد و عدوان
(ازآنها تناول کند) گناهی براو نیست .به یقین خداوند آمرزگارو مهربان است.
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 .2اَ ِملت لکم مل اَمات رداَا حَل ا رد رخل اامل ارو مراض رد لا ا حاَ َِ را ِضر هللااض د اَُر رقُوااض رد اَوذااوَ رد اَا ر ِل د اَوردمر اَاض رد لا
ا
ا
ر
اَسبع ال ل َر رکمُامل( سوره مائده  ،آیه )8
ار رک رَ ا
برای شما مومنان گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آن ذبیحه ای که بنام غیرخدا کشتند،
همه حرام شد و نیز هر حیوانی که به خفه کردن و یا به وبه زدن و یا از بلندی افکندن یا به شاخ
زدن ،هم بمیرد و نیز خورده درندگان جزآنکه آنرا قبال تذکیه کرده باشند ،حرام است.
 .8ذاَ ل ِاج اَل ماب ا ِ
دَ راَ اَاَ ارملا َ رلکاَ ا لمل مرد ااباضا اِل ارن مر ا او رن رلمُرا اررد رلا َ رلسا افوَ َ ادخلامل ِنو مام رِ راضا ارِجا
َممل (سوره انعام آیه )733
ادِسُ ا ِ رَ َِ رضر هللاض ر رابغ اریداام فض ٍ
ِثم ردلل ٍ رِ رن ررهللار ر
ک رف افور رر ا
بگو ای پیغمبر در احکامی که به من وحی شده من یزی کاه بارای خورنادگان حارام باشاد
نمییابم از روی فسق ذبح کنند و هرگاه کسی به خوردن آنها مضطر گردید ،درصورتی که از روی
ستم و از راه این مضمون درآیه سه سوره مائده و آیه  733سوره انعام و آیاه  773ساوره نحا باا
تفاوتهایی آمده است .در دو آیه بصورت حصر و با کلمه «امنا َملات لکام مل» بیان شده است و در دو
آیه بدون «حصر» ظاهرآیات عام است و هرگونه انتفاع و بهره گیری و خرید و فاروش و تحصای
درآمد با آنرا در برمیگیرد .ولی با توجه به جمله ادر لا َ لسافوَ َ (سوره مائده ،آیه  )8روشن میشاودکه
منظور از حرمت خوردن دراین آیات خونی است که درهنگام ذبح ازحیوان بیرون می آید .بنابراین
اساسی روشن میشودکه خونی که پس از ذبح در رگها و عروق در البه الی گوشتهای حیوان بااقی
میماند از شمول این حکم خاارج اسات .و حرمات شاام آن نمیشاود (عااملی /7893ج)798 ،5
روشن است که ازاین آیات نمیتوان حرمت مطلق اساتفاده کارد زیارا از ظاهرآیاات کاه حلیات و
حرمت «اکاَ» را بیان میکند( .امام خمینی  / 7818ج ( )86 /7صاابونی  .بای تاا /ج  )763/7آمادن
حرمت خوردن در ردیف حرمت استفاده از گوشت خاوک یاا گوشات حیاوانی کاه ناام غیرخادا
درهنگام ذبح آن برده شده استثنای «لضدم» ازاین حکم آیات قب که به «اکاَ مبا » توصیه میکنناد
و همچنین به آیات بعد استفاده میشود .کاه منظاور از حرمات خاوردن و اساتفاده و تغذیاه ای از
خوردن است .نه هرگونه استفاده و یاا خریاد و فاروش آن بعباارت دیگار حرمات درایان آیاات
منصرف به اک است( .امام خمینی  7818ج ( )83/7مرتضاوی لنگارودی 73 /7 -ق  /ج)733 / 7
عالوه براین از منابع اسالمی استفاده میشود که خوردن خون درمیان اعرا

«پیش از اسالم» متداول
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بوده است و عربهای جاهلی از خوردن نه به شکلهای گوناگون در تغذیه استفاده میکردند و آیاات
شریفه در مقام نهی آنان ازاین کارهستند.
فاض مقداد در ذی آیه شریفه «َملات لکام مل اَمُا د اَاَل » مینویسد این آیه اشاره دارد به تحاریم
یزهایی که اعرا

جاهلی آنها را حرام نمی دانستند و به گونه های مختلف خاون را میخوردناد.

ازجمله «علهز» همانطور که امیرالمومنین (ع) دریکی از سخنانش درمقام مذمت و سرزنش اعارا
جاهلی و یادآوری نعمتهای خداوند بر آنان به وسیله تحریم پلیدها فرمود :علهز میخوردند« .علهاز»
غذایی بود که از خون و پشم شتر تهیه میشده است.
عبدالرحمان سیوطی ،در ذی این آیه از قول ابی امامة نق میکنند:
«هللا ثوااَ رلااو ر (ص) اَااَ ذااولَ ا لااو مل اَااَ ر د رل اوَض د الاامر لکاام مل ت ا م الل ا

ا مُ مل بمواب ا ااغ

د اجُاب اوا لکم ا ککووا ذا َوا :کاامل یاَللک اَک ذکاات :د حی امل امنا ا مااُ مل لاغ لوااَل
کالَک اَجا وا هللاُةا
لغ حیم لکم مل لا د ا ر لکمض ذ َوا :د لا َا  .ذا ُ :کاو لکام مل ال اَ ما َ :ملات لکام مل اَمُا داَاَل د خلامل
د ارو مم (سیوطی  7333ق/ج.)536/5
پیامبر (ص) مرابه میان عشیره ام فرستاد تا آنان را به اسالم دعوت کنم .وقتی رفتم کاسه ای پار
از خون آوردند و همه به دور آن گرد آمدند و شروع به خوردن کردند .ازمن نیاز خواساتند  :از آن
غذا بخورم :گفتم :وای برشما ،من از جانب کسی می آیم که ایان غاذا مارا برشاما حارام کارده و
خداوند آیه ای بر او فروفرستاده است .گفتند :آن آیه یست؟ من این آیه را برآنان تاالوت کاردم.
«َملت لکم مل اَمُ د اََل ».
امثال این تعابیر درباره اعرا

جاهلی فراوان وجود دارد .ازاین جا به دست می آید حرمات در

آیات مزبور به «اکَ» انصراف دارد.
خداوند بدین وسیله میخواستند اعرا

و دیگر مخاطبان را از این عم ناپسند بازدارد( .عالماه

طباطبایی  7ق /ج)356 /7
بعبارت دیگر آیات در مقام نهی مطلق استفاده ازخون و نیز نهی از خرید و فاروش آن نیساتند.
نمیتوان به استناد این آیات به حرمت هرگونه استفاده از خون و دادوستد و مبادله آن فتوا داد.
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دلیل دوم :سنت

به دو دسته از روایات برای حرمت خرید و فروش خون و نیز بهره وری از آن استدالل شده است.
الف) عمومات و اطالعاتی که به طور کلی از خریاد و فاروش و بهاره وری از «نجاس» نهای
میکنند .مث این حدیث :اِ حن ر اَا اَم تاما َام هواض» (نجفی /بی تا ،ج  -83/55شیخ طوسی7833 ،
ق ج  733/8و  )33و روایت مرسله تحف العقول (ابن شعبه حرّانی  7836ش )533 /
بیشتر فقها برای حرمت اعیان نجسه ازجمله :خاون و خریاد و فاروش آنهاا باه ایان روایاات
استدالل میکنند که جای تام دارد زیرا :سند این روایات ضعیف و روایت تحاف العقاول مرساله
است و به عبارت دیگر «ان ر َم تما َ َم مثواض» در منابع روایی شایعه وجاود نادارد .و در حادیث
بودن آن تردید است.
عالوه بر داللت آنها بر حرمت جمیع انتفاعات و مطلق خرید و فروش نیز روشن نیست ،زیارا
احتمال دارد و نهی از آنها به اعتبار حرمت «اکاَ» باشد .یا بهره گیری از آنها در اموری که طهارت
شرط است منع شده باشد .بنابراین به استناد این عمومات و اطالقات نمیشود هرگونه استفاده و یا
خرید و فروش خون را حرام دانست (امام خمینی/7818 /ج ( )83 /7محمد علی توحیادی /7375
ق /ج)33 /7
) روایاتی که در «َهللامَض  ...ند یز را حرام دانستهاند ازجمله خون را»
مرحوم صاحب وسائ روایات زیادی را به این مضمون آورده است کاه باه دو نموناه از آنهاا
اشاره میکنیم.
 .7امام موسی بن جعفر علیه السالم میفرماید:
«َاام لااغ اَسا لااب اتاام  -اَااَل د ارةاامُ ن د اَُضاامث د اَث ااض د اَ ااَل د اَدَا د اَ امار » (شاایخ حاار
عاملی  /7897ق/ج .)839 /76
هفت یز از گوسفند حرام است :خون /دنبالن ،پی ،بول دادن ،سپرز ،زهره دادن و غدد.
 .5یا نق میکنند حضرت امیرالمومنین علی (ع) از بازار قصابان عبور میکرد « و ا لاو مل لاغ هللاماع
لب التم ء لغ اَس و مل لغ هللامع اَ َّل د اَ َل د آَان اَفوا د اَدَ د اَوق ع د ارةَ د اَُضمث»
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حضرت امیرالمومنین علیه السالم از بازار قصابان عبور میکرد .آنان را از خرید و فروش هفت
یز گوسفند نهی فرمود :خون ،غدد ،گوشههای دل سپرز ،نخاع ،حرام مغز ،دنبالن و پی.
این مضمون در روایات دیگری شیخ حر عاملی  7897ق ج  839/76روایات 7 :و  8و  3و  3و
 9و  77و 75و  73نیز آمده است که سند و داللت هیچکدام بهتر ازاین روایات نیست .دو روایات
فوق از نظر سند اشکال دارند .سند اولی ضعیف و دومی مرفوعه است و نمایتاوان باه آن اعتمااد
کرد(.شیخ جواد تبریزی 7376ق 7813ش ج )557 / 7
گفتهاند :حضرت امیر (ع) قصا ها را از خرید و فروش خون ،نهای فرمودناد کاه ایان نشاان
می دهد که خرید و فروش خون مطلقا حرام است .آنچه از روایات استفاده میشاود حرمات بهاره
برداری از خون به طور مطلق است و به صورت عام استفاده از خون حرام میباشد .ایان اساتدالل
تمام نیست زیرا :از ظاهر روایت به دست می آیاد فاروختن خاون نجسای کاه در هنگاام ذباح از
حیوانات خارج میشود ،حرام است نه مطلق خون .بنابراین دلیا اخصای از مرعاسات( .آیات ا
خویی 7375 /ق ج )33 .7
افزون بر این با توجه به اینکه سپرز دنبالن و  ...در روایت آمده و آنها مصرفی بجز خوردن باه
نداشته اند .برمی آید که خون نیز از آنجا که در روایت اشیاء فوق آمده خوردن آن حرام است.
دلیل سوم :اجماع

از دالیلی که برحرمت خرید و فروشی خون اقامه کرده اند ،اجماع اسات  .بسایاری از فقیهاان بار
حرمت خرید و فروش خون "به اجماع" و "عدم خالف" استناد کرده اند.
عالمه مینویسد هللاماع اَاَل د تاماء َاما اً لا َ َو لاُض د لاَل ال ُفا ع هللااض (عالماه حلای  7373 /ق/ج5
( .)368آیتی/7839 /ج )79/7خرید و فروش خون به اجماع فوق بخااطر نجاسات و عادم امکاان
بهره گیری حرام است .نظیر این سخن را از فخرالمخففین در شرح ارشاد و فاض مقداد در تنفایح
و دیگران هم نق کرده اند .شیخ انصاری ضمن نقا اجمااع از عالماه و فخارالمحققین و فاضا
مقداد ،تصریح به عدم خالف میکند و میگوید «حیام اَ دریاض لکاَ اَاَل هللاا نا عک هللااَ لاغ اَو ماض د تام
ارت فماََلمغ د اَُوُام الًا ع لکماض» درحرمت خرید و فروش خاون خالفای نیسات .بلکاه در نهایاه
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عالمه و شرح ارشاد فخرالمحققین و تنقیح فاض مقداد ادعای اجمااع بارآن شاده اسات ( .عزیاز
اللهی .)73/7898 /
بر استدالل به اجماع ،اشکال وارد است و نمیتوان به آن تمسک کرد .زیرا:
 .7برفرض تحقق نین اجماعی روشن است که اجماع تعبدی کاشف از قول معصاوم نیسات،
بلکه مدرکی است و مدرک آن برخی از روایاتی است که برای حرمت بیع مطلق نجاساات
به آنها استدالل میشود .اشاره کردیم که آن روایات از نظار ساند و ازنظار داللات نارساایی
دارند ( .شیخ جواد تبریزی 7813 /شمسی 7376 /ق/ج.)57/7
 .5از آنجاکه حرمت خون مذکور در آیات و روایات انصراف به خوردن دارد ،اجماعی است را
هم اقامه شده نین است ،منصرف به خوردن دارد( .امام خمینی 7818/ج)83 /7
 .8از اینکه عالمه بعداز ادعای اجماع «به نداشتن منفعت» اساتفاده کارده اسات ( عالماه حلای
 7373ق/ج )368/3و فخرالمحققین و فاض مقداد نیز در اجماع بر حرمت خرید و فروش
خون ،به «نداشتن منفعت» تعلی کرده اناد (حساینی عااملی 7357-83 ،ق/ج )78/3معلاوم
میشود اجماع بر حرمت درحقیقت در اثر نداشتن منفعات حاالل اسات ،زیارا درآن زماان،
خون غیراز خوردن هیچ منفعتی نداشته و خوردن هم به نص آیاات حارام اسات .بناابراین
درصورتیکه خون منافعی حاللی داشته باشد طبعاً حرمت بیع آن موردی ندارد.
دلیل چهارم نداشتن مالیت

ازجمله شرای خرید وفروش مالیت است .یزی که هایچ فایاده عقالنای و حاللای نادارد قابا
خریدوفروش نیست .دادوستد و کاسبی با آن اک مال به باط است.
امام خمینی در این باره مینویسد:
«د اَظ ا م لااغ تااُ ککاب ا

اَفُ ا ء امض ا َ دران َملاات اَُ سااث ِثَو ل ا

لااَلار لااَل ج اوا ال ُف ا ع» ...

(امام خمینی /7818 /ج.)81 /7
از ظاهر عبارات پراکنده فقها برمی آیدکه حرام بودن کاسبی به وسیله نجاسات دائر مدار جاایز
نبودن بهره گیری اسات .بلاه ،بارای بسایاری از "نجاساات" از جملاه "خاون" در ادوار گذشاته
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هیچگونه منفعت حالل عقالنی نمی شناخته اند .از اینرو ،فقها ،بارای بحاث از خریاد و فاروش و
طرح فروعات وجهی نمی دیده اند .تا جاییکه شیخ انصاری با آن ذهن موشاکاف و جاولال "رناگ
آمیزی" را بعنوان بهره حاللی که میشود از خون برد ذکر کرده است ( .شیخ انصاری7573-7837 ،
ه/.جلد )38/73
اما امروزه با پیشرفت دانش و استفاده های گوناگون از خون به ویژه خون انسان و فراوردههای
آن ،این ماده نقش و جایگاه ویژه و حیاتی یافته است.
امروزه بدون بهره وری از خون و فراورده های آن گردونه عظیم درمان نمی رخد و بسایاری
از جراحی ها ناقص خواهدبود .از اینرو ،خرید و فروش آن و نیز کاسبی باا آن ،از مصاادیق "اکا
مال به باط " نخواهد بود .ه ثمره و منفعتی باالتر از اینکه جان مصدومی که بر اثر خاون ریازی
شدید درحال مرگ است با تزریق ند سی سی خون نجات می یابد و اساسااً داشاتن یاا نداشاتن
مالیت و منفعت عقالیی و حالل بستگی به شرای زمانی و مکانی دارد .اه بساا یازی در زماان
یامکانی مالیت نداشته باشد ،ولی در زمان و مکان دیگر مالیت داشته باشد .و بخاطر وجاود هماین
منافع مهم و حیاتی است که فقهای معاصر و مراجع عظام تقلید به حلیات خریاد و فاروش خاون
فتوا میدهند و دالی حرمت بیع خون را مخدوش و نارسا میدانند.
امام خمینی درمورد جواز خرید و فروش خون می نویسد:
و «الظ ام ماض جاوا ال ُفا ع هللااض لااغ فاض الکااَ د جاوا هللام اض َاالَک ا ن لا در

ماض لاغ الما د اَمداما ل ااَل

لکَ َملت ال ُف ع لدکق  ...لع ا ض مل م اغ لاغ کاک اللةا ر َکاَل فاع فضالکاَ ا ََُما لوةامع اَماض» ( اماام
خمینی /7818 /ج)733 /7
ظاهرترین قول جواز هم بهره وری از خون و خرید و فروش آن است درغیر خوردن .زیارا آن
ه در روایات و آیه شریفه آمده است داللتی بر حرمت مطلق استفاده از خون ندارد ..بعالوه در آن
زمان ،برای خوردن و غیر از خوردن استیفاء نبوده است .بنابراین ،حرمت درآیه و روایات منصارف
به همان حرمت اک را می باشد( .دولت آبادی اصفهانی  7373 /ق/ج).36/7
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بهره برداری از خون مطلقاً حرام نیست

آیات هارگانه بار مطلق حرمت بهره برداری و خرید و فروش و تحصی درآمد باآنرا دربرمیگیرد.
قبول نداریم .و بلکه می گوییم نمیتوان حرمت مطلق استفاده کرد به ند دلی اول:
دلیل اول :مناقشه به آیات قرآني

الف) ظاهر آیات که حلیت و حرمت اک را بیان میکنند آمادن حرمات خاون در ردیاف حرمات
استفاده از گوشت خوک و گوشتهای حیوانی که نام غیر خدا در هنگام ذبح آن برده شاده اساتثنای
مضطر از این احکام و آیات قب که به اک طیبات توصیه میکند و همچنین به آیاات بعاد اساتفاده
میشودکه منظور حرمت خوردن و استفاده تغذیه ای از خون است نه هرگونه استفاده و یا خریاد و
فروش و از عبارت دیگر حرمت دراین آیات منصرف به اک است (فاض هرندی/7811/ج.)11/7
) از منابع اسالمی استفاده میشود که خوردن خون در میان اعرا

پیش از اسالم متداول بوده

است و عر ها از خون به شک های گوناگون در تغذیه استفاده میکردهاند .و آیات شریفه در مقام
نهی آنان ازاین کار هستند.
فاض مقداد در ذی آیه شریفه َملات لکام مل اَمُا د اَاَل لَ ومساَل اتا ر اَ ال ااماض اَاَ یاما اتام ء

ک ت اجل کمض لیمل  ...د ک وا ککون ا وال لغ الکَ لو اَ ک اَُ کممل کاب ذا

اَ هللا اال کا

ُمم ا َک ام

د هللام ن اَو ابض ر لکم مل هللاُوَض اتککون اَ ک (فاض مقدار  7833ق 7838 -ش ج )8335
این آیه اشاره دارد به تحریم یزهایی کاه اعارا

جااهلی آنهاا را حارام نمایدانساتند .و باه

گونههای مختلف خون را میخوردند ازجمله علهز که علهز غذایی بوده که از خاون و پشام شاتر
تهیه میشده است بدین گونه که خون را با پشم در میآویختند و بریان میکردند و میخوردند.
دکتر یوسف قرضاوی مایگویاد« :کا ن ا اَ اجل کما اَ جا ع اَاَل مل نال تام راَلد ا لاغ لظامل د او
مُةَل هللاض هللا مَل ادَموا ض – م ابع ل خیمجض لوض لغ اََل مسم هللاض» (قرضاوی  7339-7939ق /ص )31
در دوران جاهلیت هرگاه یکی از مردمان گرسنه میشد ابزار تیز و برندهای از استخوان و مانناد
آن را به بدن شتر و یا حیوانی فرو میبرد .خونی که خارج میشد ،جمع میکرد و مینوشید.
ابن اثیر ماینویساد وتاَ مُقلد اض د اَ لاول اج لاض خیکداون اَاَل ِثدِثر اَاَلهللاَ مساو ض ِثَوا ر د ککو اض
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علهز نام غذایی بوده و فراهم آمده از خون و کرک شتر بدین نحو که در سالهای قحطی آنهاا را باا
هم مخلوط میکردند و روی آتش بریان میکردند و میخوردند( .ابن اثیر 7569ق /ج )598/8
نتیجه استدالل به آیات شریفه این شد که حرمت در آیات مزبور به اک انصراف داد .و خداوند
بدین وسیله میخواستند اعرا

و دیگر مخاطبان را از بین عم ناپسند باز دارند.

عالمه طباطبایی (ره) میگوید« :استفاده از خون و بهرهبرداری از آن در غیر اک جاایز اسات و
در زمان گذشته برای خوردن بهره ای جز خوردن تصور نمیکردند .ولی اکنون که برای خون منافع
زیادی ذکر میکنند قطعا قاب بهرهبرداری است .و اشاکال هام نادارد و خریاد و فاروش آن هام
بالمانع خواهد بود.و حرمت فق شام خوردن و به آن انصراف دارد»( .محمد طباطبایی  7839ق/
ج .)356 /7
دلیل دوم :مناقشه به استدالل روایت

در قب از روایات متعدد استفاده کردیم بر حرمت مطلق بهره بردار از خون و گفته شد که عمومات
و اطالقاتی داریم که به طور کلی از خرید و فروش و بهره بردار از نجاسات نهی میکنناد .اماا ماا
این استدالل را قبول نداریم .و به آن اشکال وارد است که قضیح میرسیم.
 .7عبارت (ان ر اَا َام تاما َام مثواض) در منابع روایی شیعه وجود ناداد و در حادیث باودن آن
تردید است.
 .5داللت روایات بر حرمت جمیع انتفاعات و مطلق خرید و فروش نیاز روشان نیسات ،زیارا
احتمال دارد نهی از آنها به اعتبار حرمت اک باشد.
 .8بهره برداری از روایات در اموری که طهارت شرط است ،منع شده اسات و در اماوری کاه
طهارت شرط نیست بله اشکال خواهد بود.
 .3حضرت امیر علیه السالم قصا ها را از خرید و فاروش ناد یاز از بادن گوسافند نهای
فرموده از جمله خون ،این نشان می دهد که خرید و فروش خون مطلقا حرام است .اما این
استدالل تمام نیست زیرا از ظاهر روایت به دست می آید که خون نجسی که در هنگام ذبح
از حیوان خارج می شود ،حرام است نه مطلق خون و عالوه بر این با توجه به اینکاه ساپرز
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دنبالن در روایت آمده و آنها مصرفی به جز خوردن نداشته است .و خون نیز از آنجا که در
ردیف اشیاء خون آمده خوردن آن حرام است.
امام خمینی (ره) دراین باره مینویسد« :از آنچه گفتیم ،معلوم شد که نهای از خریاد و فاروش
هفت یز است و از جمله خون منصرف باه خاوردن اسات زیارا در آن سارزمین و در آن زماان
(دوران جاهلیت) خوردن خون متداول بوده است»( .موسوی خمینی /7818ج)83 /7
شیخ انصاری مینویساد :د الا لم ولا اَوالادَ اَُضاابو راَلدر الضاَاولول (ع) ِثَُةا هللال د واممل لاغ هللاماع
لب ض هللامع اََل د اَ َل َ ...ظ م لمَمل اَبمع د الکَ د لتک لو رمل ال ُف ع لمةاع هللام اض (حسینی /ساید
محمد جواد  88ق /7357 /ج)78/3
اما اجماع شرح ارشاد و تنقیح گفته اند ،خرید و فروش اعیان نجسه از آن جهت حرام است که
منفعت محرمه باشد و یزی که منافع آن حرام باشد ،معامله آن صحیح نیست .و معلاوم مایشاود
اجماع بر حرمت حقیقت دراثر نداشتن منفعت حالل است .زیرا درآن زمان خاون غیار از خاوردن
هیچ منفعتی نداشته ،بنابراین درصورتی که خون منافع حاللی داشاته باشاد ،طبعاا حرمات بیاع آن
موردی نداشته است .ه بسا در زمان ما که خون دارای فوائد کثیر و متعددهای است که قطعا بهره
برداری از آن بال اشکال خواهد بود .بنابراین اجماع اختصاصی به موضوع بحاث ماا نادارد .بلکاه
همان اجماعی است که بر حرمت هر نجاسات ادعا شده و مدرک آن هم ،همان وجودی است کاه
بر حرمت خرید و فروش آن مورد استناد واقع شده است .مانند روایاات عاماه و غیار آن .وگرناه
اجماع تعبدی که کاشف از قول معصوم باشد دراین جا وجود ندارد.
دلیل سوم :مناقشه به مالیت

یکی از استدالالت به حرمت مطلق بهره برداری از خون نداشتن مالیت بود و نین بیاان شاد کاه
یزی که هیچ فایدهای ندارد ،قاب خرید و فروش نیست .و بیع آن و کاسابی باا آن اکا ماال باه
باط است و خون ازاین مصادیق بوده و بهره برداری از آن باط و اک مال به باط خواهد بود .و
در دوران گذشته برای خون هیچگونه بهره حاللی ذکر نمایکردناد تاا جاایی کاه شایخ انصااری
میگوید ( :الا اَاَل اَدا م اَا مریات َاض لوف ا رککاض ک یابا َاو ذکوا جاوا فاَ جاوا هللام اض د ج ا ن اذوم ابا اجلاوا
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لو لل ا م موُفاع ا لوف ا رککاض) (ابوالقاسم ،خونی ،ج  )33 ،7خون پاک ،اگر دارای منفعت حاللی
باشد مانند رنگ آمیزی که اگر قائ به جواز آن باشیم در خرید و فروش آن دو قول است که اقوی
آن ،جایز بودن بیع است به خاطر اینکه خون طاهر عینی است که دارای منفعت حالل میباشد.
دلیل چهارم :مناقشه به استدالل اجماع

در استدالل به اجماع گفته شد که خرید و فروش و هرگونه بهره برداری به طور مطلق حرام است.
به اجماع فقها ند اشکال وارد است.
 .7از آنجا که حرمت خون مذکور در آیات و روایات انصراف به خوردن دارد .اجماعی که هم
اقامه شده ،نین است و انصراف به خوردن دارد.
امام خمینی (ره) در همین باره میفرماید :ظاهر قول جاواز بهاره بارداری از خاون و خریاد و
فروش آن در غیر خوردن است و همچنین امام خمینی (ره) در توضیح المساائ مسااله 53 53 68
مینویسد انتفاع بردن به خون در غیر خوردن و فروختن آن برای انتفاع بردن حاالل ،جاایز اسات.
(روح ا امام خمینی ،7818 /ج )83 ،7
 .5بر فرض تحقق نین اجماعی روشن است که اجماع تعبادی کاشاف از قاول معصاوم (ع)
نیست بلکه مدرکی و مدرک آن برخی از روایاتی است که برای حرمت بیع مطلق نجاسات به آنهاا
استدالل میشود.
حضرت آیت ا تبریزی میگوید« :و خون انسان که آن را به دیگری تزریاق مایکنناد ،جاایز
است» (سید محمد حسن /هاشمی خمینی /بی تا ،ج )538 /5
 .8از این که عالمه بعد از ادعای اجماع به نداشتن منفعت استناد کرده اسات و فرماوده :خاون
منفعت محرمه دارد و یزی که منفعت حرامی داشته باشد ،معامله آن صحیح نیست( .حلی ،جمال
الدین حسن ،بی تا ،ج  )368 /5فخر المحققین و فاض مقداد نیز در اجمااع بار حرمات خریاد و
فروش خون به نداشتن منفعت تعلی کردهاند و نوشتهاند ،د ال اً ع تام اللثا د اَُوُام ُاَل ذا ل اَ
هللام ن َمل هللامع اللم ن اَو سض امن حیم هللام اب  .اجماع شرح ارشاد .و تنقیح گفته اند خرید و فروش اعیاان
نجسه از آن جهت حرام است که منفعت محرمه دارد.

 ............................................. 221فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال ششم ،شماره  ،12زمستان 2312

دلیل پنجم :مناقشه به نداشتن مالیت

یکی از مطالبی که باید به آن توجه داشت ،مالیت است .مالیت یک مفهوم عقالنی اسات و یازی
نیست که شارع مقدس برای آن یک معنای خاص و اصطالح خاصای داشاته باشاد ،بلکاه گااهی
شارع مقدس در مصادیق این مفهوم تصرف میکند .ما ،در مفهوم و معناای مالیات بایاد باه عقاال
مراجعه بکنیم .ببینیم عقال مالیت را ه یزی میدانند ،مالیت یک اعتباار عقالنای اسات یعنای از
یزهایی نیست که در خارج ما به ازاء داشته باشد یک اعتباار عقلای و ذهنای اسات و منشاا ایان
اعتبار این است که در شی یک نفعی وجود داشته باشد ،بشود ازاین شی انتفاعی برد این نفع باعث
میشود که عقال به آن رغبت پیدا کنند و به خاطر رغبتی که دارند در قبال آن عوضای بدهناد و آن
را بگیرد یا برای تحصی آن تالش کنند .مث آن جایی که در اختیار و تصرف کسای نیسات .پاس
مالک مالیت مقابله به عوض نیست .مالک مالیت عبارت است از رغبت انساان باه یازی کاه آن
مرغو

فیه است .و آن رغبت موجب می شود که آن شخص راغب به این شیء یک مبادله به مث

کند یعنی حاضر باشد در مقاب آن مالی بدهد یا سعی کند که آن را به دست بیاورد .بنابراین ماالک

ل َمت اَمفبض اََ اَسَ به خاطر یک منفعت است و این رغبت به ساوی یازی و وجاود منفعات در
شی به حسب ازمنه وامکنه متفاوت است .یک شی ممکن است در زمانی هیچ مورد رغبات نباشاد
ون یا نفعی ندارد یا نفع آن شناخته شده نیست .لذا رغبتی وجود ندارد .فرض کنید زمانی بود که
نفت از اههای نفت بیرون میزد ،خاک را سیاه میکرد بوناک میکرد کسی نفت را نمایشاناخت،
رغبتی به آن نداشت پس در آن زمان نه کسی حاضر بود در مقاب آن پول بدهد ناه کسای حاضار
بود برای تحصی آن تالش بکند .شاید اگر در ک زراعی یک کسی هم پیدا میشد با اناواع حیا
سعی می کرد که آن را از بین ببرد برای اینکه مکر زراعیاش خارا

نشاود پاس یاک روز مالیات

نداشت! ما همین نفت روز دیگر تبدی به یکی از گران قیمتترین و نفیستارین متااع عاالم شاد.
پس به حسب ازمنه مالیت متفاوت است .گاهی دریک مکان یک جنسی دارای ارزش اسات بارای
آن رغبت است .حاضرند برای تحصی آن مال تالش کنند بخاطر اینکه این شای را بارای مصارف
غذایی مثال دوست دارند .درجایی دیگر دوست ندارند ،گاهی حتی از آن نفرت هم دارند .این شی
دراینجا مالیت ندارد .هذا لیس بمال در این عرف دراین محای ولای در آن محای  ،محای دیگار
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همین شی مالیت پیدا میکند .گاهی یک یزی برای یک کسی ارزش دارد .برای او ماال و نسابت
به او مال محسو

شود اما برای دیگری هیچ ارزشی ندارد نسبت به او مال محسو

نمیشود .اگر

دستش بیفتد در سط خاکروبه میاندازد اصال اعتنایی ندارد اماا بارای آن دیگاری خیلای اهمیات
دارد .فرض کنید یک ورق کهنه به اندازه کف دست رویش یک یادگاری از صد سال قب از فاالن
شخص نوشته است ،یکی از نوادگان این شخص که به اجداد و نیاکاان خاود ،تااریخ و گذشاتهی
خود عالقمند است ،اگر این ورق را پیدا کند ،حاضر است پول زیاد در مقابلش بدهاد و آن را باه
دست بیاورد .هیچ مصرف دیگری هم ندارد .این را فق نگاه مایدارد اون بارای او ارزش دارد.
نمیشود گفت این مالیت ندارد .این شی برای این شخص مالیت دارد درحالی که بارای غیار از او
هیچ مالیتی ندارد پس بنابراین مالیت امر متغیر است بر حسب زمان و به حسب مکان و به حساب
اشخاص مالیت یک اعتبار عقالنی است ،حسب تابع رغبت لزوما عقالنای عماومی نیسات .گااهی
رغبت شخصی است یک فردی به دلی خاصی شخصا به یک شی رغبت دارد ایان شای بارای او
مالیت پیدا میکند .حاضر است در مقابلش پولهای کاالن بدهاد و آن را باه دسات آورد .معناای
مالیت همین است که برای او ارزش دارد .و هیچ لزومی ندارد که ایان رغبات عماومی و عقالنای
باشد .پس اگر عقال یک شی را که می دانند بارای کسای مرغاو

اسات ،ایان رغبات را تصادیق

میکنند نه اینکه لزوما خودشان هم به آن رغبت داشته باشند .اگر نانچه عقال تصدیق کردناد کاه
در مقاب این رغبت میشود مالی گرفت این میشود عقالنی ،تعلق گرفتن مالیت به رغبت یک امار
عقالنی است و بنابراین فرق نمیکند که این رغبتی که موجب مالیت شی عند العقال میشاود یاک
رغبت شخصی محض باشد یا رغبت عمومی باشد یا رغبتی باشد که عقال هام آن را بپساندند .یاا
بگویند جنس باارزشی است و رغبت به آنجاست .پس ما اینکه میگوییم مالیت یاک امار عقالنای
است ،الزمه اش این نیست که آن متضاد مالیت که رغبت است آن هم عقالنی باشد .درسات اسات
که مالیت یک امر عقالنی است به معنای مرغو

فی بودن یک شی یک امر عقالنی است .اماا آیاا

متوقف است بر اینکه آن رغبتی هم که دراین شخص وجود دارد آن هم عقالنی باشد یعنای عقاال
هم به آن شی رغبت داشته باشند .این دو را مالزم هم نمی دانیم منشاء مالیت را کاه رغبات اسات
مصداقا الزم نیست عقال قبول داشته باشند و اعتراف کنند به این رغبت .گاهی عقال به این رغبات
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اعتراف ندارند اما انکار هم نمیکنند .که ممکن است برای کسی مرغو

باشد .لذا مایبینایم شایخ

انصاری (ره) در آن زمان تنها منفعت حاللی که برای خون ذکر میکند ،همان رنگ آمیزی اسات و
منفعت دیگری را ذکر نکرده است و بعضی دیگر از فقها هم فق منفعت حاللای کاه بارای خاون
ذکر کردهاند صبغ و رنگ آمیزی میباشد .و جایز بودن و نبودن خرید و فروش بساتگی باه باود و
نبود منفعت حالل عقالنی دارد .بنابراین براین باوریم از زمان صدور روایات خرید و فروش خاون
جایز نبوده زیرا در آن زمان منفعت حاللی نداشته است ولی اکنون جایز است زیرا مناافع حاالل و
عقالنی دارد بخاطر وجود همین منافع حالل و عقالنی و معتد بها است که فقهای عظیم الشاان باه
حالل بودن خرید و فروش خون فتوا میدهند (مرتضوی لنگرودی 7377 /ق ج )33 /7
حرمت خون نجس

بسیاری از فقها در فتوای به حرمت استفاده از خون و خرید و فاروش آن باه تفضای باین خاون
نجس و پاک نداره اند که به طور مطلق ،به حرمت آن نظر داده اند.
عالمه می نویسد:

«د اََل ککاض سا ک ا مةا هللام اض د کالا لا َم هللااو

لواض کاَل فاض َل اَاوف اَسا کضک اََللاُقب ض (حلای،

7373ق ،ج )363 ،7تذکره الفقه»
خون ،همه آن ،نجس است و خرید و فروش آن صحیح نیست .و همین طور ،خون هاای غیار
نجس ،مانند :خون حیوانی که خون جهنده ندارد ،به خاطر خباثت.
در این سخن ،عالمه فرقی بین خون پاک و نجس نگاذارده و خریاد و فاروش هماه را حارام
شمرده است .اگر ه به باور او ،ملک در حرمت آن دو تفاوت دارد :در خون نجاس «نجاسات» و
در خون پاک «خباثت»
ولی به نظر شیخ انصاری«نجاست» موضوعیت ندارد .صرف نجاسات نمای تواناد ماانع جاواز
خرید و فروش و استفاده از آن باشد .با این حاال ،شایخ در مسااله خریاد و فاروش خاون ،فارق
میگذارد بین خون پاک و نجس:

«د ال ا اَ ااَل اَد ا مک اَا مریاات َ ااض لوف ااض رکک اض ک َة اابا د َ ااو ذض ا اوا ف ااَ ج اوا هللام ااض د ج ا نک اذوم اب ا

اجلوا »(انصاری7359 ،ق ،7375 ،ج)3 ،73
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و اما خون پاک ،اگر برای آن فایده حاللی هم ون رنگ آمیازی بتاوان فارض کارد ،و ناین
استفاده ای را مجاز بدانیم ،در حیاتی بودن خرید فروش آن ،دو وجه است ،وجه قوی تر ،جواز آن
است.
شیخ در این عبارت ،این وجه را تقویت می کند که خون پاک ،بر خاالف خاون نجاس دارای
ارزش مبادله و مالیت است و امکان دارد در امور مباحی هم ون رنگ آمیازی لبااس و پار اه و
اشیای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
روشن است که این تفاوت ،به اعتبار داشتن منفعت حالل و مالیت است ناه عادم نجاسات ،از
این رو وی برای اثبات نظر خویش ،بر مساله «مالیت» وجود منافع حالل عقیدتی تکیه کرده اسات
و خون پاک دارای منافعی می داند.
این که شیخ انصاری حکم به جواز بیع را منحصر به خون پاک کرده است ،به هماان گماان از
آن جا نشات می گیرد که برای خون نجس ،هیچ گونه فایده قصدی تصاور نکارده اسات «محقاق
ایروانی» در تایید نظر شیخ ،ابراز می دارد :حق صاحت خریاد و فاروش خاون پااک اسات .زیارا
اهداف شخصی در صحت آن کفایت می کند و همین مقدار منفعت ،آن را از تحات اکا ماال باه
باط خارج می کند .مانع اصلی در حرمت بیاع و دادوساتد ناین کاالهاایی ،نداشاتن «مالیات» و
منفعت حالل است .از این روی ،وقتی فایده ای حالل به آن مترتب باوده دیگار خریاد و فاروش
خون آن منعی ندارد «اک مال به باط » نیست .برخی به این سخن شیخ انصاری ،خرده گرفتاهاناد
اگر مالک و معیار در صحت و یا عدم صحت بیع ،داشتن مالیت منفعت حالل و عقالیی مای باود،
ه فرقی می کند که خون نجس باشد یا پاک ،اگر بتوان از خون ،ه پاک ه نجس ،استفاده هاای
حالل و عقالیی کرد ،خرید و فروش آن جایز خواهد بود وگرناه ،جاایز نخواهاد باود( .محسانی،
 7359ق)783 ،7 ،
آیه ا خویی ،در رد نظر شیخ ابراز می دارد :این سخن اشکال است وجهی ندارد و بین خاون
پاک و نجس تفکیک کنیم ،به این که هر دو مشترکند در حرمت خون و جواز بهره برداری حاالل،
مث گود و رنگ آمیزی و اما نجاست ،نانکه باری گفته ایم ،موضوعیتی ندارناد و حارف نجاس
بودن نمی تواند ،مانع جواز خرید و فروش باشد .روایت گذشته ،نیز عالوه بر آن که از نظار ساند
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ضعیف بودند ،هم خون نجس را در بر می گیرند و هم خون پاک را .اگر داللت آن ها تمام باشاد،
به حرمت خرید و فروش داللت می کنند وگرنه ،نه.
نتیجه
ازمجموع بحث های گذشته نین میتوان نتیجه گرفت که:
 .1خریدوفروش خون ،برای « خوردن » حرام است و درآن تردیدی نیست.
 .2تحریم مطلق بیع خون ،ظاهراً دلیلی ندارد ،زیرا حرمت درآیات و روایات با توجه به قارائن
موجود به اعتبار « خوردن است» نه هرنوع استفاده و بهره وری ازآن  ،اجماع نیاز ،برفارض
تحقق مدرکی است و نمیتواند کارساز باشد.
 .3ازظاهر مرفوعه ابن یحیی واسطی برمی آیدکه خریدو فروش خون بطور مطلق حرام اسات.
سند این روایت ضعیف است .افزون براین ناظر به خرید و فروش برای خوردن میباشد.
 .4مساله « نداشتن مالیت » نمیتواند علت حرمت خریدوفروش خاون باشاد ،زیراگر اه درآن
زمان غیراز خوردن منفعتی نداشته است .ولی اکنون دارای منافع حالل مهم و عقالنی است.
 .5اگر گفتیم خریدوفروش خون ،مطلقاً حرام است ،فرقی بین خون پاک و خون نجس نیست.
 .6درزمان ما که خون دارای منافع حالل بسیاری است ،ظاهراً خریدوفروش آن اشکالی نادارد
از مصادیق اک مال به باط نیست.
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