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Progresses made in the medical sciences have led to the use of human body or-
gans and the byproducts thereof in treating some of the complicated and hard-to-cure 
ailments. This newly emergent phenomenon has been the cause of discussions and 
debates in Shiite jurisprudence and law. The major question raised in jurisprudence 
and law concerns the legitimacy of the human body organs trade and leasing them to 
the other human beings, especially the Muslims and that is whether such a trade can 
be deemed permissible or not? This is a qualitative research done via library mate-
rials and books and articles. The present article sets an appropriate grounding upon 
which the foresaid question is put forth and the responses thereto will be searched 
from the perspective of the canonical texts and proofs. Basing their reasons on the 
verses and Narratives and consensuses, some jurisprudents have decreed that such 
a trade should be considered among the invalid recently-arisen issues. On the con-
trary, there are other jurisprudents that based on the generalities and the denotations 
derived from verses and Narratives and according to an intellectual merit of such 
sales and also by making use of inclusions and general topics opined in favor of 
such sales, have emphasized on the permissibility and the authenticity of purchasing 
and selling of profitable objects and the intellectually good outcomes of such trades. 
Taking into consideration the advances made in the medical sciences and the Shiite 
jurisprudence’s concordance with the useful scientific progresses and also according 
to the importance that is given to the improvement of the Muslims’ health statuses 
within Islamic communities, the current research paper supports the authenticity and 
permissibility of such a trade as opined by the proponent jurisprudents.
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مقالۀ مروری

بررسی احکام فقهی-حقوقی خرید  و  فروش اعضای بدن
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از بیماری های پیچیده و صعب العالج  از اعضای بدن در درمان برخی  پیشرفت دانش پزشکی منجر به استفاده 
شده است. اين پديدۀ نوظهور در فقه و حقوق شیعه مباحث و مناقشاتی را برانگیخته است. پرسش  اساسی فقه 
و حقوق دربارۀ مشروعیت فروش و اجارۀ اعضای بدن به انسان ها به ويژه مسلمانان است که آيا اين نوع بیع جايز 
است يا خیر؟ اين مقاله در پِی جستجوی پاسخی برای اين پرسش از منظر نصوص و ادلۀ شرعی بود و در آن، با 
روش توصیفی و تحلیلی بررسی شد که برخی از فقها با استناد به آيات و روايات و اجماع، اين نوع بیع را جزء 
مسائل مستحدثۀ باطل دانسته اند. در مقابل، برخی ديگر از فقیهان با تمسک به عمومات و اطالقات آيات و روايات 
و با توجه به ترتب منفعت عقاليی بر اين نوع بیع و با استفاده از شمول و عمومات ادلۀ بیع، بر جواز و صحت بیع 
اشیای دارای منفعت و اغراض عقاليی تأکید کرده اند. گروهی از فقیهان نیز قائل به تفصیل هستند. اين مقاله با 
نظر به پیشرفت دانش پزشکی و همگام بودن فقه شیعه با پیشرفت  علمِی سودمند و نیز با نظر به اهمیت بهبود 

وضع سالمت مسلمانان در جامعۀ اسالمی، نظر صحت و جواز فقها را تقويت می کند.
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در  به ويژه  گوناگون  شاخه های  در  بشری  دانش  پیشرفت 
برای  اسالمی  فقه  در  را  مسائل جديدی  پزشکی،  رشته های 
انسان امروزی مطرح کرده و او را با چالش هايی در حوزۀ فقه، 
اخالق، اقتصاد و مسائل اجتماعی روبه رو ساخته است؛ مسائلی 
تلقیح  چون قطع و پیوند اعضا، خريدوفروش اعضای بدن و 
از اين پیشرفت ها  امثالهم. هرکدام  مصنوعی و اجارۀ رحم و 
زندگی و مناسبات زندگی فردی و اجتماعی انسان را دگرگون 
زندگی  از  را  امروزی  روزمرۀ  زندگی  چنان که  است؛  ساخته 
پیشرفت های  مهم ترين  از  يکی  است.  کرده  متمايز  ديروزی 
عرصۀ پزشکی، پیوند اعضای يک انسان به انسان ديگر است. 
مغزی  مرگ  دچار  که  می شود  کسانی  شامل  موضوع  اين 
می شوند. در اين نوع مرگ، اعضای حیاتی بدن تا زمانی بسیار 
محدود زنده می مانند و قابلیت پیوند به بدنی ديگر را دارند، 
ساختار  که  می دهد  نشان  امروزه  پزشکی،  کنونی  دانش  اما 
بدن فرد اهداکننده فاقد حیات است و امکان بازگشت زندگی 
با  پزشکان  حالت  اين  در  است.  ناممکن  تقريبا  فرد  اين  به 
کسب رضايت از ولّی شخِص مرگ مغزی شده، اعضای سالم 
او را به بدن فردی که اين عضو را نیاز دارد، پیوند می کنند و 
از اين راه زندگی دوباره ای به کسانی می دهند که مرگ را در 

پیش چشمان خود دارند.
اين وضعیت در ايران، به عنوان جامعۀ اسالمی، خاصه در 
دو دهۀ اخیر، باب شده است و دانشمندان فقه را بر آن داشته 
مرگ  مصداق  تعیین  همچون  آن،  اساسی  مسائل  که  است 
(برای فرد اهداکننده) و جدا کردن اعضا و پیوند زدن به بدن 
ديگر را بررسی کنند. يکی از پديده های مهم اين نوع از پیوند، 
خريد و فروش اعضای بدن است که شخصی به مثابه فروشنده، 
عضو خود را به قیمتی توافقی می فروشد. در فقه اسالمی اين 
جايز  بدن  اعضای  آيا خريد و فروش  که  می آيد  پیش  پرسش 
است يا خیر؟ فقیهان به مدد احکام ثانويه، مسائل مستحدثه 
و همگامی با دانش سودمند بشری اين پديده را بررسی کرده 
تا  کرده اند  ارزيابی  را  آن  حقوقی  و  فقهی  مختلف  جوانب  و 
مسلمانان و متدينین دراين باره نیز به تکلیف و وظیفۀ شرعی 

خود آشنا باشند و از حیرت و سرگردانی رهايی يابند.
 حاصل اين بررسی، مناقشات فقهی ای بوده است که عده ای 
و  انصاری)4(  شیخ  مثل  دانسته اند؛  شیعه  فقه  موافق  را  آن 
مالکانه  خويش  اعضای  با  را  انسان  رابطۀ  که  خويی  آيت اهللا 
می دانند و درنتیجه بیع آن را مجاز می شمارند )13( و امام 
به  «اضرار  سبب  مادامی که  را  بدن  اعضای  بیع  که  خمینی 
نفس» نشود، بالمانع دانسته است )15،16(. عده ای نیز مخالف 
در  نجفی  محمدحسن  مانند شیخ  بوده اند؛  بدن  اعضای  بیع 
کتاب جواهر الکالم )30( و حر عاملی در کتاب وسايل  الشیعه 
)8(. برخی نیز مانند آيات عظام آيت اهللا خويی و میرزا جواد 
تبريزی، با فرض عدم جواز بیع، گرفتن مال در قبال واگذاری 
عضو را به وسیله هبۀ معوض جايز دانسته اند )7(. در اين مقاله 
بر آنیم تا به شکل مشخص، ادلۀ اصلی مخالفان را صورت بندی 
کنیم و با نشان دادن امکان فقهی، نظريات موافق را تقويت 
کنیم. اين کار به مدد مطالعات تطبیقی موافقان و مخالفان در 

چارچوب تحقیق اسنادی امکان پذير شده است.
مفاهیم

1- تعریف بیع
الف- تعريف لغوی:

کلمه بیع (داد) در لغت به معنای دادن در مقابل ستاندن 
و  سوداگری  و  تجارت  کردن،  معامله  و  خريد و فروش  است؛ 

بازرگانی کردن (فرهنگ عمید، ذيل «داد و ستد»)
کما عن المصباح المنیر: مبادله مال به مال )4(

ب- تعريف اصطالحی:
«انتقاُل عین ِمن َشخص إلی َغیره بَِعَوض ُمقدر َعلَی وجه 
فرق   .)4( قید رضايت طرفین  با  مال به مال  مبادله  التراضی؛ 

میان تعريف لغوی و اصطالحی، همین قید «تراضی» است.
 )20( المبسوط  کتاب  در  طوسی،  چون  بزرگی  فقهای 
ارائه  بیع  از  خاصی  تعريف  شرع  که  دارند  قبول  هرچند 
عین  در  است،  کرده  واگذار  عرف  فهم  به  را  آن  و  نمی کند 
 حال در تبیین معنای عرفی بیع اختالف  نظر دارند. به نظر 
می رسد با قدری تأمل می توان گفت: «عقد بیع عقدی است 
که به موجب آن هر يک از فروشنده و خريدار، مال خود را در 
عوض مال طرف مقابل، به وی تملیک می کند»؛ و يا ايجاب و 
قبولی که بر انتقال ملک در برابر عوض معلوم داللت می کند 
)4(. امام خمینی نیز با تأکید بر عرفی بودن تعريف بیع، پس 
از نقد و بررسی تعاريف فقیهان و محققان می فرمايد: «ظاهرا 
بهترين تعاريف، آن چیزی است که از مصباح المنیر حکايت 
شده است (مبادله مال به مال)؛ يعنی بیع مبادلۀ مالی با مال 

ديگر است» )15،16(.
2- تعریف اعضای بدن

 الف- تعريف لغوی
«عضو» در لغت به معنای اندام کردن (منتهی االرب) و جدا 
ساختن (منتهی االرب؛ دهخدا) و درمجموع به معنای جزئی 

از بدن انسان است.
ب- تعريف اصطالحی

تقسیم  مرکب  و  ساده  کلی  دستۀ  دو  به  اندام  يا  اعضا   
می شوند: اندام ساده يعنی اندام هايی که اجزای تشکیل دهندۀ 
اندام های مرکب  تشکیل دهندۀ  و خودشان  است  يکسان  آن 
هستند. درواقع منظور از اعضای ساده يا مفرده آن است که 
اگر هر جزء از آن را بگیرند، در اسم و حد و نوعیت با کل 
از:  عبارت اند  بدن  مفرد  اعضای  است.  برابر  و  شريک  خود، 
استخوان غضروف، عصب، وترها، شريان ها، وريدها، غشاها و 

گوشت )23(.
تشکیل  مفرد  اندام های  از  که  بدن  مختلف  اعضای  به 
اطالق  به جزئی  مرکب  درواقع  گويند.  مرکب  اندام  شده اند، 
می شود که اگر هر جزء از آن را در نظر آوريم، با تمامیت آن 
در اسم و تعريف مشترك نباشد؛ مانند چشم و گوش و دست 

مقدمه
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و امثالهم )23(.
می شوند:  تقسیم  دسته  دو  به  کاربردی  ازنظر  اندام ها  اما 
يا رئیس هستند و يا غیر رئیس )23(؛ اعضای رئیسه، بسیار 
پراهمیت هستند و صدمه به آن ها باعث آسیب به زندگی فرد 
نیروهای  منشأ  اعضا  اين  نسل می شود.  بقای  به  آسیب  يا  و 
نخستین مغز هستند و عبارت اند از: قلب، مغز و کبد. اعضای 
غیر رئیسه نیز به دو گروه تقسیم می شوند: خادم الرئیسه که 
وريدها،  شريان ها،  يعنی  هستند؛  رئیسه  اعضای  خدمت  در 
اعصاب و مجاری منی؛ و غیر خادم الرئیسه يا مرئوسه؛ يعنی 
کلیه، معده، طحال و ريه. اندام های غیر مرئوسه نیز اندام هايی 
نمی رسد؛  نیرويی  آن ها  به  و  دارند  غريزی  قوای  که  هستند 

مانند استخوان و غضروف.
فرمان بر  عضو  و  است  فرمانده  عضو  قلب  مثال،  برای 
فرمان بر  عضو  و  است  ريه  نمونه،  برای  آن  آماده کنندۀ 
خدمت رساِن آن شريان ها هستند. کبد عضو فرمانده و عضو 
فرمان بر آماده کنندۀ آن، برای نمونه معده است و عضو فرمان بر 

رسانندۀ آن، برای نمونه وريدها هستند )23(.
3- بیع اعضای بدن

رابطۀ انسان با اعضای بدن خويش با تعابیری چون مالکیت 
ذاتی، سلطنت و حق تصرف آمده است که نشان می دهد انسان 
به نوعی بر اعضای بدن خود سیطره و سلطه دارد. با توجه به 
اينکه بنا بر مالکیِت اعتباری دانستِن آن رابطه نیز، اين معنا 
در آن وجود دارد و به عبارتی در اين مطلب مشترك اند که 
بحث  به  ورود  از  پیش  دارد،  اعضای خود سلطنت  بر  انسان 
که  کنیم  اشاره  نکته  اين  به  بايد  اعضا،  خريدوفروش  و  بیع 
گرفتن مال بدون معاوضه دو صورت دارد: نخست اينکه گاهی 
دهد  اجازه  عضو  صاحب  که  است  اين  برابر  در  مال  گرفتن 
عضو او برداشته شود؛ به عبارت ديگر با دريافت وجهی راضی 
شود که ديگری از عضو او استفاده کند؛ به گونه ای که عضو 
-چنانچه  دريافت  اين  در  شود.  گیرنده  بدن  جزء  شده  اهدا 
قائل به سلطنت بر اعضا باشیم- هیچ اشکال و منع شرعی ای  
وجود ندارد؛ زيرا اگر استفاده کننده از عضو بداند استفادۀ او 
و  می شود  راضی  آن  پرداخت  به  دارد،  هزينه  صرف  به  نیاز 
چون پرداخت اين مال غرض عقاليی دارد و در برابر تسلط 
صاحب عضو بر عضو است، امر آن به دست دهندۀ مال است؛ 
بنابراين دادن و گرفتن مال به اين منظور، خوراندن و خوردن 
مال به باطل نیست و مشمول آيۀ «َو ال تَْأُکُلوا أَْموالَُکْم بَْیَنُکْم 
بِالْباِطِل... » )1( نمی شود و پس از تملیک و تملّک، مال، ِملک 
گیرنده می شود؛ پس هیچ منع و اشکالی در اين مطلب وجود 
به  توجه  با  امروزه  نیز،  شیرازی  مکارم  آيت اهللا  ازنظر  ندارد. 
منافعی که بر استفاده از اعضای بدن مترتب است، دلیلی بر 

عدم جواز بیع آن وجود ندارد )29(.
صورت دوم اينکه گاهی گرفتن مال در برابر اين است که 
صاحب عضو از حق خود بر آن عضو اعراض کند؛ اما انسان 
نسبت به اعضای خويش و حق تصرف در آن ها اولويت دارد؛  
هرچند که مالک آن نباشد؛ بنابراين صحیح است که در برابر 
اعراض از آن حق، مالی طلب کند؛ حتی اگر جدا کردن عضو 

آن حق  که  نمی شود  باعث  اينکه  چه  باشد؛  حرام  بدنش  از 
ساقط شود )23(.

بدن  اعضای  وضعی خريد و فروش  به  حکم  فقیهان  برخی 
اشاره کرده اند؛ بعضی از ايشان قائل به جواز هستند )15،28( 
نیز حکم  به عدم آن معتقدند. گروهی ديگر  و عده ای ديگر 
تکلیفی آن را در جواز اهدا )14،25( و عدم آن )21( بیان 

کرده اند.
وجه عقالنی و انضمامی بیع اعضا

ساالنه افراد زيادی به دلیل نارسايي يکي از اعضای حیاتي 
خطر  معرض  در  امثالهم  و  کبد  و  کلیه  و  قلب  مانند  خود 
مرگ قرار می گیرند، اما امـروزه بـا پیشـرفت علـم پزشـکي 
و موفقیت های چشمگیری که در آن به وجود آمده، می توان 
جان بسیاری از اين افراد را به ياری پیونـد اعضا نجات داد. 
رشد و توانايی علوم پزشکی در درمان و برطرف سازی برخی 
از بیماری ها، معلولیت ها و نقص های بدنی به روش پیوند اعضا 
درنتیجه،  و  روش  اين  به  اقبال  و  شد  بیشتر  زمان  گذر  در 
افراد  و  بیماران  درمان  برای  عضو  تهیۀ  ضرورت  و  اهمیت 

نیازمند را کانون توجه قرار داد.
و  مغزی  مردگاِن  بدن  اعضای  از  استفاده  نبودن  کافی 
طبیعی و اهمیت استفاده از اعضای بدن انسان زنده و جوابگو 
کنار  در  عضو  اهدای  محسنانۀ  عمل  نبودِن  فراگیر  و  نبودن 
نیازها و تمايالت مالی و سودگرايانۀ بشر، او را به استفاده از 
قالب های فقهی-حقوقی، برای خريد و فروش اعضای بدن سوق 
داده است؛ به همین سبب است که در نظام فقهی و حقوقی 
شیعه، پرسش از حکم خريد و فروش اعضای بدن، خودنمايی 

می کند.
موضوع  طرح  برای  موردی  اسالمی  فقیهان  گذشته  در 
تصرفات معاملی و بیع اعضا نمی يافتند و تنها به ذکر مطالبی 
در خصوص بیع مواد استحصال شده از بدن، مانند شیر، آب 
دهان، مو و غیره می پرداختند. فقهای متقدم در مبحث شیر 
يا  اکتفا کرده و در خصوص جواز و  بیان جواز آن  به  انسان 
داير  را  ناخن، آن  و  مو  مانند  اجزای منفصله  بیع  عدم جواز 
مدار وجود و عدم منفعت حالل عقاليی می دانستند و جواز 
بیع آن ها در صورت وجود منفعت حالل عقالئی تأيید می شد 
که با توجه به فقدان منفعت عقاليی حالل در اجزای منفصله 
مانند  را حرام می دانستند؛  آن ها  زمان، خريد و فروش  آن  در 
قول شیخ طوسی: «کل ماينفصل من آدمی من شعر و مخاط 
و لعاب و ظفر و غیر ال يجوز بیعه اجماعاً النّه ال ثمن له و ال 

منفعۀ  فیه» )20(.
با مستحدثه شمرده شدن مسئلۀ  که  است  حال طبیعی 
بحث،  اين  برای  نمی توان  ديگر  بدن،  اعضای  خريدوفروش 
به تبع  گاهی  فقیهان،  از  برخی  تنها،  کرد.  رصد  پیشینه ای 
بحث دربارۀ پیوند اعضا به پرسش هايی پیرامون خريد و فروش 
پراکنده  به صورت  البته  که  می دهند  پاسخ  نیز  بدن  اعضای 
طرح  فقهی  مستحدثات  و  متفرقات  و  استفتائات  بخش  در 

می شود و با يک يا چند جمله پايان می پذيرد.
و  خريد  مشروعیت  مبانی  تنقیح  و  تأثیرگذاری  به  توجه 
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پیامدهای  و  دراين باره  قانون گذاری  بر  بدن  اعضای  فروش 
خريد و فروِش  شخصِی  قراردادهاِی  تحقِق  بر  مترتب  متعدد 
تنقیحی  و  تبیین  ارائۀ  به  آوردن  روی  اهمیت  بدن،  اعضاِی 
اعضای  خريد و فروش  فقهی  و  شرعی  مبانی  دربارۀ  مناسب 
با توجه به اهمیت و ضـرورت  بدن را نمايان می سازد. حال 
بحـث خريد و فروش اعضای بدن، بحث از ملکیت اعضای بدن 
و مالیت اين اعضا برای خريد وفروش اعضای بدن نیز زمینۀ 
طرح يافته است. از اين  رو بحث از ملکیت و صحت واگذاری 
اعضای بدن انسان در سال های اخیر در نوشته های فقیهان نیز 

به صورت اجمالی و گذرا بروز يافته است )23(.
اعضـای  خريدوفروش  آيـا  که  است  اين  اساسي  پرسش 
از  برخي  اين پرسش  به  پاسخ  است؟ در  انسان صحیح  بدن 
فقیهان قائل بـه بطـالن خريد و فروش اعضای بدن شده اند و 
بعضي ديگر بیع آن را صحیح دانسته اند. در باب خريد و فروش 

اعضای بدن چند ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اول: عدم جواز خريد و فروش اعضای بدن

الف- ادلۀ مخالفین جواز خريد و فروش اعضا: استدالل های 
اين گروه برای عدم جواز خريد و فروش اعضای بدن بدين شرح 

است: 
دلیل اول: مالکیت نداشتن انسان نسبت به اعضای بدنش

مالَِک  اللَُّهمَّ  «ُقِل  مانند  قرآن،  از  آياتی  بر اساس  برخی 
ن تَشاُء» (بگو  الُملِک تُؤتِی الُملَک َمن تَشاُء َو تَنِزُع الُملَک ِممَّ
بار الها! مالک حکومت ها تويی به هر کس بخواهی، حکومت 
ِ» (بگو  مواِت َو االرِض، ُقل ِهللاِّ می بخشی) و «ُقل لَِّمن ما فِی السَّ
از آن کیست آنچه در آسمان ها و زمین است. بگو برای خدا 
است) )1(، بر اين عقیده اند که مالک مطلق خداست و انسان 
بدون اذن مالک حقیقی، حق تصرف در جسم خود را ندارد. 
امین  انسان فقط  اين عده، مالک حقیقی خداست و  باور  به 
جسد خويش است، نه مالک آن و ازاين رو مجاز به تصرف [در 

آن] نیست )17(.1
به رسول خدا (ص) عرض  نقل می کند:  بن حزام  حکیم 
من  نزد  که  دارد  را  بیع چیزی  تقاضای  من  از  مردی  کردم 
لیس  ما  تبع  «ال  فرمود:  پیامبر  بفروشم؟  را  آن  آيا  نیست. 
بر  نداشتن  تسلط  از  روايت،  اين  در  ملکیت  عدم  عندك». 
تسلیم آن به علت عدم تملک آن حکايت می کند. برخی از 
فقیهان بر اين باورند که اين قبیل روايات بر اعتبار مالکیت 

متعاقدين بر عوضین داللت دارند )8(.
معتبر  خريد و فروش  در  را  مبیع  مملوکیت  اعتبار  برخی 
ولی  باشد  فروشنده  مملوك  بايد  مبیع  گفته اند:  و  دانسته 
را  آن ها  نمی توان  و  نمی آيد  حساب  به  ملک  انسان  اعضای 
معامله کرد و در مقابل آن پول گرفت؛ زيرا أکل مال به باطل 

است )21(.
اين استدالل از دو مقدمه تشکیل شده است: 1- اشـتراط 
ملکیـت در بیـع؛ 2- مالکیت نداشتن انسان نسبت به اعضای 

بدنش.
مقدمه اول: يکي از شرايط صحت بیع اين اسـت کـه هر 

يک از بايع و مشتری مالک عوضین باشند و بیع ازلحاظ عرفی 
متقوم به ملکیت و مالیت است و برای لزوم وجود اين شرط، 
به اجماع فقها و رواياتی که در اين زمینه وجود دارد، استناد 
کرده اند )30(. پس انسان مالک جسمش نیست بلکه جسم و 
جان انسان ملک خداوند متعال است و اعضا و جوارح انسان 
تنها امانتي در دست او محسوب می شود. بنابراين انسان حق 

فروش اعضای خود را ندارد.
دلیل دوم: عدم مالکیت اعضای بدن انسان

يکي ديگر از داليل مخالفین جواز بیع اعضای عدم، مالیت 
جواز  عدم  بر  استدالل  برای  آن ها  است.  انسان  بدن  اعضای 
بیع اعضای بدن از دو مقدمه بهره می جويند: 1- شرط مالیت 

داشتن عوضین؛ 2- عدم مالیت اعضای بدن انسان.
مقدمه اول: شرط هر يک از عوضین معامله اين است که 
مالیت داشته باشند. برخي فقها نیز اين شرط را در بیع الزم 
دانسته و بـرای اثبات آن بـه ادله ای استناد کرده اند. شروط 
اختیار  دارای  از:  است  عبارت  خالصه  به صورت  متعاقدين 
باشند؛ جنس يا عوضی را که می دهند، مالک آن يا در حکِم 
مالک باشند و محجور و ممنوع از تصّرف در اموالشان نباشند. 
و  است  باطل  ندارد،  مالیت  که  ازاين رو خريد و فروش چیزی 
می شود  محسوب  باطل  به  مال  أکل  آن  برابر  در  ثمن  اخذ 

.)16(
مقدمه دوم: جسم انسان و اعضای او مال نیستند تا اينکه 
معاملـه بـر آن ها صـحیح باشـد. شرع به دلیل کرامت انسان 
با او معاملۀ مال نمی کند و طبع و عرف در صورتی شیئی را 
مال تلقی می کند که قیمت بازاری داشته باشد و چنین امری 
دربارۀ انسان صادق نیست و ازنظر عقل نیز مال بايد خارج از 

جسم انسان باشد )18(.
دلیل،  همین  به  و  ملک  نه  و  است  مال  نه  ُحر  انسان   
بیع، هبه و معاوضۀ او در مقابِل عوض، جايز نیست و همین 
حکم در اعضای او هم جاری است )12(. همچنین فقیهان در 
مسئلۀ ربوده شدن انسان به وسیله ديگری، سارق را مشمول 
حد و تعزيری که در سرقت اموال ثابت است، نمی دانند (البته 
جايگزين فقهی و مجازات تعیین شده است) و مستند آنان 
برخی از روايات است که تصريح دارد انسان مال تلقی نمی شود 

تا احکام سرقت اموال بر آن جاری شود )30(.
دلیل سوم: حرمت و بطالن بیع میته

اين استدالل از دو مقدمه تشکیل شده است: 1- اجزای 
جدا شده از میت و يـا اجزای جدا شده از انسـان زنده، میته 

محسوب می شوند؛ 2- خريدوفروش میته باطـل اسـت.
اين استدالل از کالم شهید ثاني استنباط می شود؛ زيـرا در 
تعريـف میتـه می گويد: «اجزای جدا شده از میت و يا انسان 
زنده، میته محسوب می شود؛ زيرا مراد از میته، سلب حیات 
از چیزی است که حیات در آن حلول کرده است». بنابراين 
مفهوم میته، میت و اجزای او و اجزای جداشده از انسان زنده

1.  سنبهلی، محمد برهان الدين؛ حکم الشريعۀ. االسالمیه فی زرع االعضاء االنسانیه، 
البعث االسالمی، شمارۀ 2، ج 22، سال 7041ق.
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را هم شامل می شود؛ از طرف ديگر ايشان خريـد و فروش میته 
را باطل می داند. مشهور فقها نیز میته را حرام و خريد و فروش 
آن را باطل دانسته اند )11(. اين گروه از فقیهان برای اثبات 
حرمـت میتـه و بطـالن معاملـه بـر آن، بـه برخـي از آيـات 
و روايات و اجماع استناد کرده اند که اين گفتار گنجايش ارائۀ 

آن ادله را ندارد )10،30(.
دلیل چهارم: بطالن خريد و فروش اشیای نجس

است  حیوانی  میتۀ  نجاست  اسالمی،  فقه  ضروريات  از 
چنین  اجزای  باشد1.  سائله  نفس  و  جهنده  خون  دارای  که 
موجودی اگر در حال حیاتش هم از بدن او جدا شود، میته 
خواهد بود و انتفاع از میته حرام است؛ زيرا مقتضی نجاست 
بدن، مرگ آن است و اين علت در اجزای حیوان هم جاری 

است. پس احکام میته بر اين اجزا نیز بار خواهد شد )30(.
و بیع يکی از انتفاعات است؛ بنابراين خريد و فروش اعضای 
است،  میته  از  انتفاع  بر حرمت  مؤيد  آنچه  است.  بدن حرام 
گذشته از اجماع منقول، آيۀ دوم از سورۀ مبارکۀ مائده است 
که به عموم تحريم خود همۀ انتفاعات میته را در برمی گیرد، 
چنانکه از نهی أکل مال به باطل نیز می توان همین مضمون 

را دريافت کرد )13(.
نجاست  است،  فرموده  نیز  انصاری  شیخ  که  همان گونه   
به تنهايی مانع خريد و فروش نیست؛ زيرا عمومات موجود در 
روايات، صرف نظر از مشکل سندی آن ها، بر اين مطلب داللت 
دارند که خريد و فروش میته جايز نیست، ازآن جهت که منافع 

حالل عقاليی ندارد )4(.
دلیل پنجم: ضرری بودن خريدو فروش اعضای بدن

به  وفای  مستلزم  بدن  اعضای  معاملۀ خريد و فروش  انجام 
بدن  از  عضو  ساختن  جدا  مستلزم  آن  به  وفای  و  است  آن 
است که خود مصداق ضرر و اضرار بر نفس و بر بدن است و 
به استناد عموم نفی ضرر و ضرار، اضرار بر نفس و بدن به هر 
نحوی حرام است؛ خواه توسط خود آدمی يا ديگری و خواه 
متلف يا غیر متلف باشد؛ بنابراين خريد و فروش اعضای بدن 

حرام است.
ديدگاه دوم: جواز خريد و فروش اعضای بدن

الف- استدالل های جواز خريد و فروش اعضای بدن
بر مبنای اجتهاد اصولی و مطابق قاعدۀ اولی، همۀ اعمال 
و اشیا تا و قتی که شارع مقدس از آن ها نهی و منع و ردعی 
نکرده است به اباحه محکوم هستند. اين حقیقتی است که از 
مفاد برخی از آيات شريف قرآن کريم )1( و بسیاری از روايات 

به دست می آيد )11(.
چنانکه مفاد قاعده و اصل حلیت و اطالق ادلۀ آن جواز و 
حلیت اعمال و اموری است که در حکم تکلیفی آن ها سخن و 
ترديدی رفته است. اگرچه حقايق مذکور در کنار عدم کفايِت 
داليِل پیرواِن حرمِت خريد و فروِش اعضای بدن ما را از ارائۀ 
بی نیاز  بدن  اعضای  خريد و فروش  جواز  و  حلیت  برای  دلیل 
اثبات حلیت و جواز خريد و فروش  اما می توان برای  می  کند، 

اعضای بدن به داليل زير استناد جست:

دلیل اول: آيات (عمومات و اطالقات کتاب)
الف- دلیل عام

برای جواز بیع اعضای بدن، تأمل در ظاهر آيات شريفی 
کفايت  )1( البیَع»  اُهللا  «اََحلَّ  و  بِالُعُقوِد»   «اَوُفوا   همانند 

اعضای  بر حلیت و جواز خريد و فروش  به وضوح   می کند که 
را  به عقد  وفای  زمانی می توان  اينکه  بدن گواهی دهد؛ چه 
الزم دانست که ارتکاب عقد خود عملی جايز و حالل باشد. 
ازاين رو از آيه های شريفۀ مذکور، حکم جواز و حلیت عقد به 
دست می آيد؛ همان گونه که اين حلیت تکلیفی از اطالق احل 
در «احل اهللا البیع» نمايان است زيرا مقصود از بیع و عقد در 
اين آيات شريفه، بیع و عقد عرفي است يعني هر عملي را که 
عرف و عقال بیع و عقد تلقي می کنند، شارع آن را حالل و 
صحیح قلمداد می کند؛ البته به شرطي که از سوی شارع از آن 

نهی نشده باشد )15(.
گرفتن  عقال،  و  عرف  که  گفت  بايد  بدن  اعضای  دربارۀ 
عوض در برابر اعطای عضو را قطعا بیع تلقي می کنند و منعي 
از سوی شارع مقدس وارد نشده که بر بطالن بیع اعضای بدن 
ادلۀ  و ساير  آيه  بنابراين مقتضي  باشد؛  داشته  انسان داللت 
صحیح  بدن  اعضای  خريد و فروش  که  است  اين  بیع  صحت 
است و عضو مذکور، ملک مشتری و ثمن ملک بايع می شود 

.)29(
البته گفتنی است که در صورتی که صاحب عضو زنده باشد، 
ثمن ملک صاحب عضو می شود، اما درصورتی که مرده باشد، 
ثمن مال میت است و بايد در ادای ديون يا در راه اعمال خیر 
برای میت صرف شود و اين ثمن به ورثه متوفي نمی رسد؛ زيرا 
ورثه تنها اموالي را از میت به ارث می برند که جزء ترکه میت 
باشد، اما بديهی است که اعضای میت جزء ترکۀ او به شمار 
نمی آيند؛ بنابراين ثمني هم که در قبال اعضا گرفته می شود، 

وارد ترکه میت نمی شود و به ورثه نمی رسد )28(.
ب- دلیل خاص

ِمَن  اشَتَری  اهللاَ  «اِنَّ  می فرمايد:  کريم  قرآن  در  خداوند 
از  (خداوند  الَجَنَه»  لَُهُم  بِاَنَّ  اَموالَُهم  َو  اَنُفَسُهم  الُمؤِمنِیَن 
مؤمنان جان ها و مال هايشان را خريد تا بهشت از آنان باشد) 
(1). عده ای با استناد به اين آيۀ شريفه بر اين باورند که انسان 
مالک خويش است و با اذن خدايی که مالک حقیقی است، 

در آن تصرف می کند.
دلیل دوم: روايات

 مناط صحت بیع اين است که مبیع دارای منافع محلله 
و مقصودۀ عقالئی باشد؛ به عبارت  ديگر هر شیئي که انتفاع 
از آن جايز و مباح باشد، فروش آن برای آن منفعت، مباح و 
صحیح خواهد بود. اين مالك را میتوان از برخي سخنان ائمه 
(علیهم السالم) نیز برداشت کرد که در اينجا به بعضی از آن ها 

اشاره می کنیم:

1. در فقه، خونی است که  موقع بريدن رگ از حیوانی با قوت و شدت خارج شود.
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ابن شعبۀ حراني از امام صادق (علیه السالم) نقل می کند: 
«هر امری که در آن صـالح و منفعتي برای بندگان باشد و 
قوام زندگي آن ها بر اين امر، دارای مصلحت و منفعت متوقف 
باشد، به طوری که چیز ديگری نتواند جای اين منفعت را بگیرد، 
و  و می پوشند  و می آشامند  ازجمله چیزهايی که می خورند 
تملک می کنند و استفاده می کنند، از چیزهايی که استعمال 
آن برای مردم جايز است و هر چیزی که در جهتی از جهات 
دارای صالحي برای مردم باشـد، همۀ اين ها، خريد و فروش و 

هديه دادن و عاريه دادن آن ها جايز است» )8(.
آشامیدني  و  خوردني  «هر  می فرمايد:  محمد  بن  جعفر 
است،  وابسته  آن  به  مردم  قوام  که  اموری  از  اين ها  غیر  و 
باشـد. بیع آن  از آن برای مـردم مباح  انتفاع  باشد و  حالل 
هم حالل است» )8(. گفته شده است که اين روايات ازنظر 
سندی ضعیف هستند، اما قصور سند آن ها ضرری نمی زند؛ 
زيرا ضعف سند آن ها با عمل اصحاب و خالی بودن از معارض 

جبران می شود.
ازنظر داللت در اين احاديث تصريح شده که مالك و مناط 
داشتن  و  مردم  مصلحت  رعايت  اشیا،  خريد و فروش  صحت 
منفعت مباح است؛ يعني هر چیزی کـه صالح و قوام زندگِي 
باشد،  مباح  منفعت  دارای  و  باشد  وابسته  آن  به  مردم  نوع 
خريد و فروش آن به موجِب آن مصلحت و منفعت صحیح است. 
به شخص  پیوند  برای  بدن  اعضای  اعطای  که  نیست  شکي 
نیازمند از اموری است که قوام و صالح زندگي مردم وابسته به 
آن است و در بسیاری از موارد موجب نجات جان انسان ها يا 
رهايی آنان از درد و رنج می شود بنابراين بر اساس اين روايات، 
نیازمند  شخص  به  پیوند  برای  بدن  اعضای  خريد و فروش 

صحیح است.
شايان  ذکر است که خريد و فروش عضو در صورتي صحیح 
است کـه جداسازی آن عضو برای پیوند جايز باشد؛ بنابراين 
است  صحیح  صورتي  در  زنده  انسان  اعضای  خريد و فروش 
ثانیا،  کهاوال، اعطای عضو موجب مرگ اعطاکنندۀ آن نشود 
اعطای  ثالثا،  نیندازد؛  خطر  بـه  را  او  سـالمتي  يـا  حیـات 
و  باشد  نداشته  قابل توجه ای  ضرر  آن  دهندۀ  برای  عضو 
همچنین پیوند عضو برای نجات نفس محترمي صورت پذيرد 

.)14،25،28(
دلیل سوم: استناد به اصل عملی

بر پايۀ مبانی اجتهاد اصولی، اصل در همۀ امور، صحت و 
حلیت است تا آنگاه که دلیلی بر منع و عدم اعتبار آن به پا 
بقای شک در صحت  برای  اين اصل محملی  شود؛ چنان که 
اصول  از  صحت  اصل  اينکه  مگر  نمی گذارد،  باقی  معامالت 

عملی مختص به شبهات موضوعی دانسته شود )28(.
«اصالۀ  عملی  اصل  به  استناد  با  دلیل،  اين  به  معتقدين 
الحلیت»، به صحت به جواز خريد و فروش اعضای بدن معتقد 
شد ه اند. مستند اين گروه صحیحۀ  عبداهللا بن سنان است که 
در آن امام (علیه السالم) می فرمايد: «کل ما کان فیه حالل و 
حرام فهو لک حالل ابداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» 

.)8(

وجه استدالل: چون انسان می تواند از اعضای خود بهره مند 
شود و نمی دانیم آيا فروش آن حرام است يا نه، طبق مفاد 
حديث می گويیم چون حرمت چنین فعلی ثابت نشده است، 

پس حالل است و انسان می تواند آن را به فروش برساند.
دلیل چهارم: بنای عقال و وجود منفعت محلله

خود  اموال  و  تن  بر  مردم  که  است  اين  بر  عقال  بنای 
فی الجمله مسلط اند و همین مقدار، ملکیت شخص بر اجزای 
قطع شده از بدنش را اثبات می کند؛ درنتیجه می تواند آن را 
فروخته يا هبه کند و مادامی که منعی شرعی به اثبات نرسد 
امضا  را  عقال  بنای  شارع  که  برمی آيد  چنین  منع  عدم  از  و 
انسان  اعضای  حاضر،  عصر  در  به بیان ديگر   .)2( است  کرده 
از بانفع ترين اشیا نزد عقال به حساب می آيند و برای دريافت 
مثال يک کلیه گاه عقال حاضرند مبلغ زيادی پول در عوض آن 
بپردازند و چنین امری حکايت از مالیت دارد و طبق اطالقات 
خداوند بیع را حالل کرده و ربا را حرام کرده: «اََحلَّ اُهللا الَبیَع 

با» و «اِّال أَن تَُکوَن تَِجاَرًه َعن تََراٍض» )1(. َم الرِّ َو َحرَّ
ديدگاه سوم: قابلیت فروش بر مبنای حق تصرف

ولی  نمی داند  مال  را  انسان  اعضای  هرچند  ديدگاه  اين 
می شمارد.  مجاز  را  اعضا  واگذاری  مقابل  در  عوض  گرفتن 
قابل  نصوص شرعی  انسان گرچه طبق  گروه،  اين  اعتقاد  به 
تملک نیست و نمی توان او را مال تلقی کرد، اما رابطۀ انسان 
حق  باب  از  می تواند  که  است  به گونه ای  خويش  اعضای  با 
اختصاص يا حق اولويت در آن تصرف مالکانه کند؛ به عبارت  
برابر آن داده  اين اعضا مالی هستند که مال ديگر در  ديگر 
می شود و اختیارش با صاحب عضو است؛ يا می تواند مجانی 
اهدا کند و يا می تواند در برابر منتقل کردن آن به ديگری، 

عوض دريافت کند )27(.
مقابل  در  مال  گرفتن  که  گفت  می توان  نگارنده  باور  به 
اهدای عضو از چند جهت منع شرعی ندارد؛ طبق برخی ادله 
و مستنداتی که پیش تر گفته شد، انسان مالک اعضای خويش 
است و در مقابل واگذاری و برفرض غیر قابل واگذاری بودن، 

در صورت اسقاط آن، می تواند مطالبۀ مال کند.

چند نکته دربارۀ مالیت بر اعضای بدن
1- برفرِض نپذيرفتن مالیت داشتن اعضا در زمان حیات، 
و  حیات  زمان  در  شدن  قطع  از  پس  اعضا  گفت  می توان 
به طورکلی پس از مرگ، مالیت پیدا می کنند؛ چون مرغوبیت 
دارند و برای نیازمندی های انسان سودمند بوده و عقال حاضر 

به پرداخت وجه در قبال آن هستند.
 2- در تحقق بیع، مالیت الزم نیست؛ چون طبق برخی 

از تعاريف، بیع عبارت است از «تملیک عین بالعوض» )6(.
3- برفرض عدم صدق بیع می توان آن را از مصاديق «تجارۀ 
عن تراض» برشمرد؛ چنان که در سورۀ نساء می خوانیم: «يا 
أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تَْأُکُلوا أَْموالَُکْم بَْیَنُکْم بِالْباِطِل إِالَّ أَْن تَُکوَن 
بُِکْم  کاَن   َ اهللاَّ إِنَّ  أَنُْفَسُکْم  تَْقُتُلوا  َو ال  ِمْنُکْم  تَراٍض  َعْن  تِجاَرًۀ 

َرحیماً» )1(.
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ندانیم، می توان  4- چنانچه آن را مشمول بیع و تجارت 
 )1( بالعقود»  «اوفوا  اطالق  و  است  مستقلی  عقد  که  گفت 

شامل آن می شود.
5- برخی هم با فرض عدم جواز بیع، گرفتن مال در مقابل 

واگذاری عضو را به وسیله هبۀ معوض جايز دانسته اند )7(.
اموال خود  اين است که مردم بر تن و  بر  6- بنای عقال 
بر  ملکیت شخص  مقدار،  و همین  فی الجمله مسلط هستند 
اجزای قطع شده از بدنش را اثبات می کند؛ درنتیجه می تواند 
آن را بفروشد يا هبه کند و مادامی که منع شرعی به اثبات 
نرسد از عدم منع چنین برمی آيد که شارع بنای عقال را امضا 

کرده است.

نتیجه گیری
قرارداد  مردم،  میان  مالی  قرارداد  شايع ترين  و  مهم ترين 
بیع و داد و ستد است که دين اسالم به آن توجه بسیاری کرده 
بزرگ  فقیهان  است.  کرده  تعیین  آن ضوابطی  برای  و  است 
هرچند قبول دارند که شرع علی رغم آنکه تعريف خاصی از 
بیع دارد، آن را به فهم عرف واگذار کرده است، درعین حال 
در تبیین معنای عرفی بیع اختالف نظر دارند. به نظر می رسد 
که  است  عقدی  بیع،  عقد  که  گفت  می توان  تأمل  قدری  با 
را در  از فروشنده و خريدار، مال خود  به موجب آن هر يک 
و  ايجاب  يا  و  او تملیک می کند  به  ماِل طرف مقابل،  عوض 

برابر عوض معلوم داللت  انتقال ملک در  بر  قبولی است که 
دست  به  مال  آن  از  که  عملی  هر  به عبارت  ديگر  می کند؛ 
اهمیت و ضرورت  به  با توجه  نامیده می شود. پس  بیع  آيد، 
اعضا  اين  مالیت  و  بدن  اعضای  ملکیت  از  بحث  بحث،  اين 
برای خريد و فروش اعضای بدن نیز طرح يافته است. ازاين روی 
در  انسان  بدن  اعضای  واگذاری  صحت  و  ملکیت  از  بحث 
سال های اخیر در کلمات فقیهان نیز به صورت اجمالی و گذرا 
به سه بخش  فقیهان  نظر  میان  اين  در  است که  يافته  بروز 

تقسیم می شود:
1- جواز خريد و فروش اعضای بدن؛

2- عدم جواز خريد و فروش؛
 3- قابلیت فروش بر مبنای اولويت و اختصاص.

سپاسگزاری
بدين وسیله از تمام کسانی که ما را در انجام اين پژوهش 

ياری کردند، تشکر و قدردانی می کنیم.
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