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Abstract
Progresses made in the medical sciences have led to the use of human body organs 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 materials 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 contrary, 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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چکیده
پیشرفت دانﺶ پزشکی منجر به استﻔاده از اعﻀای بدن در درمان برخی از بیماریهای پیﭽیده و صعﺐالعالج
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 انسانها بهويژه مسلمانان است که آيا اين نوع بیﻊ جايز
پی جستجوی پاسخی برای اين پرسﺶ از منظر نصوص و ادلۀ شرعی بود و در آن ،با
است يا خیر؟ اين مقاله در ِ
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 دانستهاند .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 کردهاند .گروهی از فقیهان نیز قاﺋل به تﻔصیل هستند .اين مقاله با
نظر به پیشرفت دانﺶ پزشکی و همﮕام بودن فقه شیعه با پیشرفت
علمی سودمند و نیز با نظر به اهمیت بهبود
ِ
وضﻊ سالمت مسلمانان در جامعۀ اسالمی ،نظر صحت و جواز فقها را تقويت میکند.
کلید واژه ها :فقه اسالمی ،حکم ،تﻔصیل ،فروش اعﻀا.
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مقدمه

پیشرفت دانﺶ بشری در شاخ ههای گوناگون بهويژه در
رشتههای پزشکی ،مساﺋل جديدی را در فقه اسالمی برای
انسان امروزی مطرح کرده و او را با چالﺶهايی در حوزۀ فقه،
اخالق ،اقتصاد و مساﺋل اجتماعی روبهرو ساخته است؛ مساﺋلی
چون قطﻊ و پیوند اعﻀا ،خريدوفروش اعﻀای بدن و تلقیﺢ
مصنوعی و اجارۀ رحم و امﺜالهم .هرکدام از اين پیشرفتها
زندگی و مناسبات زندگی فردی و اجتماعی انسان را دگرگون
ساخته است؛ چنانکه زندگی روزمرۀ امروزی را از زندگی
ديروزی متمايز کرده است .يکی از مهمترين پیشرفتهای
عرصۀ پزشکی ،پیوند اعﻀای يک انسان به انسان ديﮕر است.
اين موضوع شامل کسانی میشود که دچار مرگ مغزی
میشوند .در اين نوع مرگ ،اعﻀای حیاتی بدن تا زمانی بسیار
محدود زنده میمانند و قابلیت پیوند به بدنی ديﮕر را دارند،
اما دانﺶ کنونی پزشکی ،امروزه نشان میدهد که ساختار
بدن فرد اهداکننده فاقد حیات است و امکان بازگشت زندگی
به اين فرد تقريبا ناممکن است .در اين حالت پزشکان با
شخﺺ مرگ مغزی شده ،اعﻀای سالم
ولی
ِ
کسﺐ رضايت از ّ

او را به بدن فردی که اين عﻀو را نیاز دارد ،پیوند میکنند و
از اين راه زندگی دوبارهای به کسانی میدهند که مرگ را در
پیﺶ چشمان خود دارند.
اين وضعیت در ايران ،بهعنوان جامعۀ اسالمی ،خاصه در
دو دهۀ اخیر ،باب شده است و دانشمندان فقه را بر آن داشته
است که مساﺋل اساسی آن ،همﭽون تعیین مصداق مرگ
)برای فرد اهداکننده( و جدا کردن اعﻀا و پیوند زدن به بدن
ديﮕر را بررسی کنند .يکی از پديدههای مهم اين نوع از پیوند،
خريدوفروش اعﻀای بدن است که شخصی بهمﺜابه فروشنده،
عﻀو خود را به قیمتی توافقی میفروشد .در فقه اسالمی اين
پرسﺶ پیﺶ میآيد که آيا خريدوفروش اعﻀای بدن جايز
است يا خیر؟ فقیهان به مدد احکام ﺛانويه ،مساﺋل مستحدﺛه
و همﮕامی با دانﺶ سودمند بشری اين پديده را بررسی کرده
و جوانﺐ مختلﻒ فقهی و حقوقی آن را ارزيابی کردهاند تا
مسلمانان و متدينین دراينباره نیز به تکلیﻒ و وﻇیﻔۀ شرعی
خود آشنا باشند و از حیرت و سرگردانی رهايی يابند.
حاصل اين بررسی ،مناقشات فقهیای بوده است که عدهای
آن را موافﻖ فقه شیعه دانستهاند؛ مﺜل شیخ انصاری( )4و
آيتاﷲ خويی که رابطۀ انسان را با اعﻀای خويﺶ مالکانه
میدانند و درنتیجه بیﻊ آن را مجاز میشمارند ( )13و امام
خمینی که بیﻊ اعﻀای بدن را مادامیکه سبﺐ »اضرار به
نﻔﺲ« نشود ،بالمانﻊ دانسته است ( .)15،16عدهای نیز مخالﻒ
بیﻊ اعﻀای بدن بودهاند؛ مانند شیخ محمدحسن نجﻔی در
کتاب جواهرالکالم ( )30و حر عاملی در کتاب وسايل الشیعه
( .)8برخی نیز مانند آيات عظام آيتاﷲ خويی و میرزا جواد
تبريزی ،با فرض عدم جواز بیﻊ ،گرفتن مال در قبال واگذاری
عﻀو را بهوسیله هبۀ معوض جايز دانستهاند ( .)7در اين مقاله
بر آنیم تا بهشکل مشخﺺ ،ادلۀ اصلی مخالﻔان را صورتبندی
کنیم و با نشان دادن امکان فقهی ،نظريات موافﻖ را تقويت
کنیم .اين کار به مدد مطالعات تطبیقی موافقان و مخالﻔان در
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

چارچوب تحقیﻖ اسنادی امکانپذير شده است.
مفاهیم

 -1تعریف بیع
الﻒ -تعريﻒ لغوی:
کلمه بیﻊ )داد( در لغت به معنای دادن در مقابل ستاندن
است؛ خريدوفروش و معامله کردن ،تجارت و سوداگری و
بازرگانی کردن )فرهنﮓ عمید ،ذيل »دادوستد«(
کما عن المصباح المنیر :مبادله مالبهمال ()4

ب -تعريﻒ اصطالحی:
ُ
»انتقال عین مِن شَ خﺺ إلی َﻏیره ب ِ َع َوض ُمقدر َعلَی وجه
التراضی؛ مبادله مالبهمال با قید رضايت طرفین ( .)4فرق
میان تعريﻒ لغوی و اصطالحی ،همین قید »تراضی« است.

فقهای بزرگی چون طوسی ،در کتاب المبسوط ()20
هرچند قبول دارند که شرع تعريﻒ خاصی از بیﻊ اراﺋه
نمیکند و آن را به فهم عرف واگذار کرده است ،در عین
حال در تبیین معنای عرفی بیﻊ اختالف نظر دارند .به نظر
میرسد با قدری تﺄمل میتوان گﻔت» :عقد بیﻊ عقدی است
که بهموجﺐ آن هر يک از فروشنده و خريدار ،مال خود را در
عوض مال طرف مقابل ،به وی تملیک میکند«؛ و يا ايجاب و
قبولی که بر انتقال ملک در برابر عوض معلوم دﻻلت میکند
( .)4امام خمینی نیز با تﺄکید بر عرفی بودن تعريﻒ بیﻊ ،پﺲ
از نقد و بررسی تعاريﻒ فقیهان و محققان میفرمايد» :ﻇاهرا
بهترين تعاريﻒ ،آن چیزی است که از مصباح المنیر حکايت
شده است )مبادله مالبهمال(؛ يعنی بیﻊ مبادلۀ مالی با مال
ديﮕر است« (.)15،16
 -2تعریف اعضای بدن
الﻒ -تعريﻒ لغوی
»عﻀو« در لغت بهمعنای اندام کردن )منتهیاﻻرب( و جدا
ساختن )منتهیاﻻرب؛ دهخدا( و درمجموع به معنای جزﺋی
از بدن انسان است.
ب -تعريﻒ اصطالحی
اعﻀا يا اندام به دو دستۀ کلی ساده و مرکﺐ تقسیم
میشوند :اندام ساده يعنی اندامهايی که اجزای تشکیلدهندۀ
آن يکسان است و خودشان تشکیلدهندۀ اندامهای مرکﺐ
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
خود ،شريک و برابر است .اعﻀای مﻔرد بدن عبارتاند از:
استخوان ﻏﻀروف ،عصﺐ ،وترها ،شريانها ،وريدها ،ﻏشاها و
گوشت (.)23
به اعﻀای مختلﻒ بدن که از اندامهای مﻔرد تشکیل
شدهاند ،اندام مرکﺐ گويند .درواقﻊ مرکﺐ به جزﺋی اطالق
میشود 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
دورۀ  23شمارۀ  - 4زمستان1396
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و امﺜالهم (.)23
اما اندامها ازنظر کاربردی به دو دسته تقسیم میشوند:
يا رﺋیﺲ هستند و يا ﻏیر رﺋیﺲ ()23؛ اعﻀای رﺋیسه ،بسیار
پراهمیت هستند و صدمه به آنها باعﺚ آسیﺐ به زندگی فرد
و يا آسیﺐ به بقای نسل میشود .اين اعﻀا منشﺄ نیروهای
نخستین مغز هستند و عبارتاند از :قلﺐ ،مغز و کبد .اعﻀای
ﻏیر رﺋیسه نیز به دو گروه تقسیم میشوند :خادمالرﺋیسه که
در خدمت اعﻀای رﺋیسه هستند؛ يعنی شريانها ،وريدها،
اعصاب و مجاری منی؛ و ﻏیر خادمالرﺋیسه يا مرﺋوسه؛ يعنی
کلیه ،معده ،طحال و ريه .اندامهای ﻏیر مرﺋوسه نیز اندامهايی
هستند که قوای ﻏريزی دارند و به آنها نیرويی نمیرسد؛
مانند استخوان و ﻏﻀروف.
برای مﺜال ،قلﺐ عﻀو فرمانده است و عﻀو فرمانبر
آمادهکنندۀ آن برای نمونه ،ريه است و عﻀو فرمانبر
رسان آن شريانها هستند .کبد عﻀو فرمانده و عﻀو
خدمت ِ
فرمانبر آمادهکنندۀ آن ،برای نمونه معده است و عﻀو فرمانبر
رسانندۀ آن ،برای نمونه وريدها هستند (.)23
 -3بیع اعضای بدن

رابطۀ انسان با اعﻀای بدن خويﺶ با تعابیری چون مالکیت
ذاتی ،سلطنت و حﻖ تصرف آمده است که نشان میدهد انسان
بهنوعی بر اعﻀای بدن خود سیطره و سلطه دارد .با توجه به
ِ
دانستن آن رابطه نیز ،اين معنا
مالکیت اعتباری
اينکه بنا بر
ِ
در آن وجود دارد و به عبارتی در اين مطلﺐ مشتركاند که
انسان بر اعﻀای خود سلطنت دارد ،پیﺶ از ورود به بحﺚ
بیﻊ و خريدوفروش اعﻀا ،بايد به اين نکته اشاره کنیم که
گرفتن مال بدون معاوضه دو صورت دارد :نخست اينکه گاهی
گرفتن مال در برابر اين است که صاحﺐ عﻀو اجازه دهد
عﻀو او برداشته شود؛ بهعبارتديﮕر با دريافت وجهی راضی
شود که ديﮕری از عﻀو او استﻔاده کند؛ بهگونهای که عﻀو
اهدا شده جزء بدن گیرنده شود .در اين دريافت -چنانﭽه
قاﺋل به سلطنت بر اعﻀا باشیم -هیﭻ اشکال و منﻊ شرعیای
وجود ندارد؛ زيرا اگر استﻔادهکننده از عﻀو بداند استﻔادۀ او
نیاز به صرف هزينه دارد ،به پرداخت آن راضی میشود و
چون پرداخت اين مال ﻏرض عقاليی دارد و در برابر تسلﻂ
صاحﺐ عﻀو بر عﻀو است ،امر آن به دستدهندۀ مال است؛
بنابراين دادن و گرفتن مال به اين منظور ،خوراندن و خوردن
مال به باطل نیست و مشمول آيۀ » َو ﻻ ت َْﺄ ُک ُلوا أَ ْموال َ ُک ْم ب َ ْی َن ُک ْم
ِل )1( « ...نمیشود و پﺲ از تملیک و تملّک ،مال ،مِلک
ب ِالْباط ِ
گیرنده میشود؛ پﺲ هیﭻ منﻊ و اشکالی در اين مطلﺐ وجود
ندارد .ازنظر آيتاﷲ مکارم شیرازی نیز ،امروزه با توجه به
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 آنها 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
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

از بدنﺶ حرام باشد؛ چه اينکه باعﺚ نمیشود که آن حﻖ
ساقﻂ شود (.)23
برخی فقیهان به حکم وضعی خريدوفروش اعﻀای بدن
اشاره کردهاند؛ بعﻀی از ايشان قاﺋل به جواز هستند ()15،28
و عدهای ديﮕر به عدم آن معتقدند .گروهی ديﮕر نیز حکم
تکلیﻔی آن را در جواز اهدا ( )14،25و عدم آن ( )21بیان
کردهاند.
وجه عقالنی و انضمامی بیع اعضا

ساﻻنه افراد زيادی بهدلیل نارسايي يکي از اعﻀای حیاتي
خود مانند قلﺐ و کلیه و کبد و امﺜالهم در معرض خطر
مرگ قرار میگیرند ،اما امـروزه بـا پیشـرفت علـم پزشـکي
و موفقیتهای چشمﮕیری که در آن به وجود آمده ،میتوان
جان بسیاری از اين افراد را به ياری پیونـد اعﻀا نجات داد.
رشد و توانايی علوم پزشکی در درمان و برطرفسازی برخی
از بیماریها ،معلولیتها و نقﺺهای بدنی به روش پیوند اعﻀا
در گذر زمان بیشتر شد و اقبال به اين روش و درنتیجه،
اهمیت و ضرورت تهیۀ عﻀو برای درمان بیماران و افراد
نیازمند را کانون توجه قرار داد.
مردگان مغزی و
کافی نبودن استﻔاده از اعﻀای بدن
ِ
طبیعی و اهمیت استﻔاده از اعﻀای بدن انسان زنده و جوابﮕو
نبودن عمل محسنانۀ اهدای عﻀو در کنار
نبودن و فراگیر
ِ
نیازها و تمايالت مالی و سودگرايانۀ بشر ،او را به استﻔاده از
قالﺐهای فقهی-حقوقی ،برای خريدوفروش اعﻀای بدن سوق
داده است؛ به همین سبﺐ است که در نظام فقهی و حقوقی
شیعه ،پرسﺶ از حکم خريدوفروش اعﻀای بدن ،خودنمايی
میکند.
در گذشته فقیهان اسالمی موردی برای طرح موضوع
تصرفات معاملی و بیﻊ اعﻀا نمیيافتند و تنها به ذکر مطالبی
در خصوص بیﻊ مواد استحصالشده از بدن ،مانند شیر ،آب
دهان ،مو و ﻏیره میپرداختند .فقهای متقدم در مبحﺚ شیر
انسان به بیان جواز آن اکتﻔا کرده و در خصوص جواز و يا
عدم جواز بیﻊ اجزای منﻔصله مانند مو و ناخن ،آن را داير
مدار وجود و عدم منﻔعت حالل عقاليی میدانستند و جواز
بیﻊ آنها در صورت وجود منﻔعت حالل عقالﺋی تﺄيید میشد
که با توجه به فقدان منﻔعت عقاليی حالل در اجزای منﻔصله
در آن زمان ،خريدوفروش آنها را حرام میدانستند؛ مانند
قول شیخ طوسی» :کل ماينﻔصل من آدمی من شعر و مخاط
و لعاب و ﻇﻔر و ﻏیر ﻻ يجوز بیعه اجماعاً ﻻن ّه ﻻ ﺛمن له و ﻻ
منﻔعۀ فیه« (.)20
حال طبیعی است که با مستحدﺛه شمرده شدن مسئلۀ
خريدوفروش اعﻀای بدن ،ديﮕر نمیتوان برای اين بحﺚ،
پیشینهای رصد کرد .تنها ،برخی از فقیهان ،گاهی بهتبﻊ
بحﺚ دربارۀ پیوند اعﻀا به پرسﺶهايی پیرامون خريدوفروش
اعﻀای بدن نیز پاسخ میدهند که البته بهصورت پراکنده
در بخﺶ استﻔتاﺋات و متﻔرقات و مستحدﺛات فقهی طرح
میشود و با يک يا چند جمله پايان میپذيرد.
توجه به تﺄﺛیرگذاری و تنقیﺢ مبانی مشروعیت خريد و
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فروش اعﻀای بدن بر قانونگذاری دراينباره و پیامدهای
فروش
شخصی خريدو
متعدد مترتﺐ بر
تحقﻖ قراردادهایِ
ِ
ِ
ِ
اعﻀایِ بدن ،اهمیت روی آوردن به اراﺋۀ تبیین و تنقیحی
مناسﺐ دربارۀ مبانی شرعی و فقهی خريدوفروش اعﻀای
بدن را نمايان میسازد .حال با توجه به اهمیت و ضـرورت
بحـﺚ خريدوفروش اعﻀای بدن ،بحﺚ از ملکیت اعﻀای بدن
و مالیت اين اعﻀا برای خريدوفروش اعﻀای بدن نیز زمینۀ
طرح يافته است .از اين رو بحﺚ از ملکیت و صحت واگذاری
اعﻀای بدن انسان در سالهای اخیر در نوشتههای فقیهان نیز
بهصورت اجمالی و گذرا بروز يافته است (.)23
پرسﺶ اساسي اين است که آيـا خريدوفروش اعﻀـای
بدن انسان صحیﺢ است؟ در پاسخ به اين پرسﺶ برخي از
فقیهان قاﺋل بـه بطـالن خريدوفروش اعﻀای بدن شدهاند و
بعﻀي ديﮕر بیﻊ آن را صحیﺢ دانستهاند .در باب خريدوفروش
اعﻀای بدن چند ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اول :عدم جواز خريدوفروش اعﻀای بدن
الﻒ -ادلۀ مخالﻔین جواز خريدوفروش اعﻀا :استدﻻلهای
اين گروه برای عدم جواز خريدوفروش اعﻀای بدن بدين شرح
است:
دلیل اول :مالکیت نداشتن انسان نسبت به اعﻀای بدنﺶ
برخی براساس آياتی از قرآن ،مانند » ُق ِل اللﱠ ُه ﱠم مال َِک
الم َ
الم َ
الم ِ
لک ِم ﱠمن تَشا ُء« )بﮕو
لک َمن تَشا ُء َو تَن ِز ُع ُ
لک تُﺆت ِی ُ
ُ
بار الها! مالک حکومتها تويی به هر کﺲ بخواهی ،حکومت
اﻻرضُ ،قل ِ ﱢﷲ ِ« )بﮕو
السمواتِ َو
ِ
میبخشی( و » ُقل ل ّ ِ َمن ما فِی ﱠ
از آن کیست آنﭽه در آسمانها و زمین است .بﮕو برای خدا
است( ( ،)1بر اين عقیدهاند که مالک مطلﻖ خداست و انسان
بدون اذن مالک حقیقی ،حﻖ تصرف در جسم خود را ندارد.
به باور اين عده ،مالک حقیقی خداست و انسان فقﻂ امین
جسد خويﺶ است ،نه مالک آن و ازاينرو مجاز به تصرف ]در
1
آن[ نیست (.)17
حکیم بن حزام نقل م 
یکند :به رسول خدا )ص( عرض
کردم مردی از من تقاضای بیﻊ چیزی را دارد که نزد من
نیست .آيا آن را بﻔروشم؟ پیامبر فرمود» :ﻻ تبﻊ ما لیﺲ
عندك« .عدم ملکیت در اين روايت ،از تسلﻂ نداشتن بر
تسلیم آن به علت عدم تملک آن حکايت میکند .برخی از
فقیهان بر اين باورند که اين قبیل روايات بر اعتبار مالکیت
متعاقدين بر عوضین دﻻلت دارند (.)8
برخی اعتبار مملوکیت مبیﻊ را در خريدوفروش معتبر
دانسته و گﻔتهاند :مبیﻊ بايد مملوك فروشنده باشد ولی
اعﻀای انسان ملک به حساب نمیآيد و نمیتوان آنها را
معامله کرد و در مقابل آن پول گرفت؛ زيرا أکل مال به باطل
است (.)21
اين استدﻻل از دو مقدمه تشکیل شده است -1 :اشـتراط
ملکیـت در بیـﻊ؛  -2مالکیت نداشتن انسان نسبت به اعﻀای
بدنﺶ.
مقدمه اول :يکي از شرايﻂ صحت بیﻊ اين اسـت کـه هر
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

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
کردهاند ( .)30پﺲ انسان مالک جسمﺶ نیست بلکه جسم و
جان انسان ملک خداوند متعال است و اعﻀا و جوارح انسان
تنها امانتي در دست او محسوب میشود .بنابراين انسان حﻖ
فروش اعﻀای خود را ندارد.
دلیل دوم :عدم مالکیت اعﻀای بدن انسان
يکي ديﮕر از دﻻيل مخالﻔین جواز بیﻊ اعﻀای عدم ،مالیت
اعﻀای بدن انسان است .آنها برای استدﻻل بر عدم جواز
بیﻊ اعﻀای بدن از دو مقدمه بهره میجويند -1 :شرط مالیت
داشتن عوضین؛  -2عدم 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 ﻻزم
دانسته و بـرای اﺛبات آن بـه ادلهای استناد کردهاند .شروط
متعاقدين بهصورت خالصه عبارت است از :دارای اختیار
حکم
باشند؛ جنﺲ يا عوضی را که میدهند ،مالک آن يا در
ِ
تصرف در اموالشان نباشند.
مالک باشند و محجور و ممنوع از ّ
ازاينرو خريدوفروش چیزی که مالیت ندارد ،باطل است و
اخذ ﺛمن در برابر آن أکل مال به باطل محسوب میشود
(.)16
مقدمه دوم :جسم انسان و اعﻀای او مال نیستند تا اينکه
معاملـه بـر آنها صـحیﺢ باشـد .شرع بهدلیل کرامت انسان
با او معاملۀ مال نمیکند و طبﻊ و عرف در صورتی شیئی را
مال تلقی میکند که قیمت بازاری داشته باشد و چنین امری
دربارۀ انسان صادق نیست و ازنظر عقل نیز مال بايد خارج از
جسم انسان باشد (.)18
انسان ُحر نه مال است و نه ملک و به همین دلیل،
مقابل عوض ،جايز نیست و همین
بیﻊ ،هبه و معاوضۀ او در
ِ
حکم در اعﻀای او هم جاری است ( .)12همﭽنین فقیهان در
مسئلۀ ربوده شدن انسان بهوسیله ديﮕری ،سارق را مشمول
حدوتعزيری که در سرقت اموال ﺛابت است ،نمیدانند )البته
جايﮕزين فقهی و مجازات تعیین شده است( و مستند آنان
برخی از روايات است که تصريﺢ دارد انسان مال تلقی نمیشود
تا احکام سرقت اموال بر آن جاری شود (.)30
دلیل سوم :حرمت و بطالن بیﻊ میته
اين استدﻻل از دو مقدمه تشکیل شده است -1 :اجزای
جدا شده از میت و يـا اجزای جدا شده از انسـان زنده ،میته
محسوب میشوند؛  -2خريدوفروش میته باطـل اسـت.
اين استدﻻل از کالم شهید ﺛاني استنباط میشود؛ زيـرا در
تعريـﻒ میتـه میگويد» :اجزای جدا شده از میت و يا انسان
زنده ،میته محسوب میشود؛ 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
 .1سنبهلی ،محمد برهان الدين؛ حکم الشريعۀ .اﻻسالمیه فی زرع اﻻعﻀاء اﻻنسانیه،
البعﺚ اﻻسالمی ،شمارۀ  ،2ج  ،22سال 7041ق.
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را هم شامل میشود؛ از طرف ديﮕر ايشان خريـدوفروش میته
را باطل میداند .مشهور فقها نیز میته را حرام و خريدوفروش
آن را باطل دانستهاند ( .)11اين گروه از فقیهان برای اﺛبات
حرمـت میتـه و بطـالن معاملـه بـر آن ،بـه برخـي از آيـات
و روايات و اجماع استناد کردهاند که اين گﻔتار گنجايﺶ اراﺋۀ
آن ادله را ندارد (.)10،30
دلیل چهارم :بطالن خريدوفروش اشیای نجﺲ
از ضروريات فقه اسالمی ،نجاست میتۀ حیوانی است
که دارای خون جهنده و نﻔﺲ ساﺋله باشد .1اجزای چنین
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 خريدوفروش اعﻀای
بدن حرام است .آنﭽه مﺆيد بر حرمت انتﻔاع از میته است،
گذشته از اجماع منقول ،آيۀ دوم از سورۀ مبارکۀ ماﺋده است
که به عموم تحريم خود همۀ انتﻔاعات میته را در برمیگیرد،
چنانکه از نهی أکل مال به باطل نیز میتوان همین مﻀمون
را دريافت کرد (.)13
همانگونه که شیخ انصاری نیز فرموده است ،نجاست
بهتنهايی مانﻊ خريدوفروش نیست؛ زيرا عمومات موجود در
روايات ،صرفنظر از مشکل سندی آنها ،بر اين مطلﺐ دﻻلت
دارند که خريدوفروش میته جايز نیست ،ازآنجهت که منافﻊ
حالل عقاليی ندارد (.)4
دلیل پنجم :ضرری بودن خريدوفروش اعﻀای بدن
انجام معاملۀ خريدوفروش اعﻀای بدن مستلزم وفای به
آن است و وفای به آن مستلزم جدا ساختن عﻀو از بدن
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 -استدﻻلهای جواز خريد و فروش اعﻀای بدن
بر مبنای اجتهاد اصولی و مطابﻖ قاعدۀ اولی ،همۀ اعمال
و اشیا تا وقتی که شارع مقدس از آنها نهی و منﻊ و ردعی
نکرده است به اباحه محکوم هستند .اين حقیقتی است که از
مﻔاد برخی از آيات شريﻒ قرآن کريم ( )1و بسیاری از روايات
به دست میآيد (.)11
چنانکه مﻔاد قاعده و اصل حلیت و اطالق ادلۀ آن جواز و
حلیت اعمال و اموری است که در حکم تکلیﻔی آنها سخن و
ِ
کﻔايت
ترديدی رفته است .اگرچه حقايﻖ مذکور در کنار عدم
ِ
فروش اعﻀای بدن ما را از اراﺋۀ
حرمت خريدو
پیروان
دﻻيل
ِ
ِ
ِ
دلیل برای حلیت و جواز خريدوفروش اعﻀای بدن بینیاز
میکند ،اما میتوان برای اﺛبات حلیت و جواز خريدوفروش
اعﻀای بدن به دﻻيل زير استناد جست:
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

دلیل اول :آيات )عمومات و اطالقات کتاب(
الﻒ -دلیل عام
برای جواز بیﻊ اعﻀای بدن ،تﺄمل در ﻇاهر آيات شريﻔی
همانند »اَو ُفوا ب ِال ُعقُودِ« و »ا َ َح ﱠل ا ُ
البیﻊ« ( )1کﻔايت
ﷲ
َ
میکند که بهوضوح بر حلیت و جواز خريدوفروش اعﻀای
بدن گواهی دهد؛ چه اينکه زمانی میتوان وفای به عقد را
ﻻزم دانست که ارتکاب عقد خود عملی جايز و حالل باشد.
ازاينرو از آيههای شريﻔۀ مذکور ،حکم جواز و حلیت عقد به
دست میآيد؛ همانگونه که اين حلیت تکلیﻔی از اطالق احل
در »احل اﷲ 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 میکنند ،شارع آن را حالل و
صحیﺢ قلمداد میکند؛ البته بهشرطي که از سوی شارع از آن
نهی نشده باشد (.)15
دربارۀ اعﻀای بدن بايد گﻔت که عرف و عقال ،گرفتن
عوض در برابر اعطای عﻀو را قطعا بیﻊ تلقي میکنند و منعي
از سوی شارع مقدس وارد نشده که بر بطالن بیﻊ اعﻀای بدن
انسان دﻻلت داشته باشد؛ بنابراين مقتﻀي آيه و ساير ادلۀ
صحت بیﻊ اين است که خريدوفروش اعﻀای بدن صحیﺢ
است و عﻀو مذکور ،ملک مشتری و ﺛمن ملک بايﻊ میشود
(.)29
البته گﻔتنی است که در صورتیکه صاحﺐ عﻀو زنده باشد،
ﺛمن ملک صاحﺐ عﻀو میشود ،اما درصورتیکه 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 نمیرسد؛ زيرا
ورﺛه تنها اموالي را از میت به ارث میبرند که جزء ترکه میت
باشد ،اما بديهی است که اعﻀای میت جزء ترکۀ او به شمار
نمیآيند؛ بنابراين ﺛمني هم که در قبال اعﻀا گرفته میشود،
وارد ترکه میت نمیشود و به ورﺛه نمیرسد (.)28
ب -دلیل خاص
خداوند در قرآن کريم میفرمايد» :ا ﱠِن اﷲَ اش َت َری م َِن
الج َن َه« )خداوند از
المﺆمِنی َِن اَن ُﻔ َس ُهم َو اَموال َ ُهم بِاَ ﱠن ل َ ُه ُم َ
ُ
مﺆمنان جانها و مالهايشان را خريد تا بهشت از آنان باشد(
) .(1عدهای 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 میکند.
دلیل دوم :روايات
مناط صحت بیﻊ اين است که مبیﻊ دارای منافﻊ محلله
و مقصودۀ عقالﺋی باشد؛ بهعبارت 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
)علیهمالسالم( نیز برداشت کرد که در اينجا به بعﻀی از آنها
اشاره میکنیم:

 .1در 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 )علیهالسالم( نقل میکند:
»هر امری که در آن صـالح و منﻔعتي برای بندگان باشد و
قوام زندگي آنها بر اين امر ،دارای مصلحت و منﻔعت متوقﻒ
باشد ،بهطوریکه چیز ديﮕری نتواند جای اين منﻔعت را بﮕیرد،
ازجمله چیزهايی که میخورند و میآشامند و میپوشند و
تملک میکنند و استﻔاده میکنند ،از چیزهايی که استعمال
آن برای مردم جايز است و هر چیزی که در جهتی از جهات
دارای صالحي برای مردم باشـد ،همۀ اينها ،خريدوفروش و
هديه دادن و عاريه دادن آنها جايز است« (.)8
جعﻔر بن محمد میفرمايد» :هر خوردني و آشامیدني
و ﻏیر اينها از اموری که قوام مردم به آن وابسته است،
حالل باشد و انتﻔاع از آن برای مـردم مباح باشـد .بیﻊ آن
هم حالل است« ( .)8گﻔته شده است که اين روايات ازنظر
سندی ضعیﻒ هستند ،اما قصور سند آنها ضرری نمیزند؛
زيرا ضعﻒ سند آنها با عمل اصحاب و خالی بودن از معارض
جبران میشود.
ازنظر دﻻلت در اين احاديﺚ تصريﺢ شده که مالك و مناط
صحت خريدوفروش اشیا ،رعايت مصلحت مردم و داشتن
زندگي
منﻔعت مباح است؛ يعني هر چیزی کـه صالح و قوام
ِ
نوع مردم به آن وابسته باشد و دارای منﻔعت مباح باشد،
موجﺐ آن مصلحتومنﻔعت صحیﺢ است.
خريدوفروش آن به
ِ
شکي نیست که اعطای اعﻀای بدن برای پیوند به شخﺺ
نیازمند از اموری است که قوام و صالح زندگي مردم وابسته به
آن است و در بسیاری از موارد موجﺐ نجات جان انسانها يا
رهايی آنان از دردورنﺞ میشود بنابراين بر اساس اين روايات،
خريدوفروش اعﻀای بدن برای پیوند به شخﺺ نیازمند
صحیﺢ است.
شايان ذکر است که خريدوفروش عﻀو در صورتي صحیﺢ
است کـه جداسازی آن عﻀو برای پیوند جايز باشد؛ بنابراين
خريدوفروش اعﻀای انسان زنده در صورتي صحیﺢ است
کهاوﻻ ،اعطای عﻀو موجﺐ مرگ اعطاکنندۀ آن نشود ﺛانیا،
حیـات يـا سـالمتي او را بـه خطر نیندازد؛ ﺛالﺜا ،اعطای
عﻀو برای دهندۀ آن ضرر قابلتوجهای نداشته باشد و
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 آنﮕاهکه دلیلی بر منﻊ و عدم اعتبار آن به پا
شود؛ چنانکه اين اصل محملی برای بقای شک در صحت
معامالت باقی نمیگذارد ،مﮕر اينکه اصل صحت از اصول
عملی مختﺺ به شبهات موضوعی دانسته شود (.)28
معتقدين به اين دلیل ،با استناد به اصل عملی »اصالۀ
الحلیت« ،به صحت به جواز خريدوفروش اعﻀای بدن معتقد
شدهاند .مستند اين گروه صحیحۀ عبداﷲ بن سنان است که
در آن امام )علیهالسالم( میفرمايد» :کل ما کان فیه حالل و
حرام فهو لک حالل ابدا ً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه«
(.)8
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

وجه استدﻻل :چون انسان میتواند از اعﻀای خود بهرهمند
شود و نمیدانیم آيا فروش آن حرام است يا نه ،طبﻖ مﻔاد
حديﺚ میگويیم چون حرمت چنین فعلی ﺛابت نشده است،
پﺲ حالل است و انسان میتواند آن را به فروش برساند.
دلیل چهارم :بنای عقال و وجود منﻔعت محلله
بنای عقال بر اين است که مردم بر تن و اموال خود
فیالجمله مسلﻂاند و همین مقدار ،ملکیت شخﺺ بر اجزای
قطﻊشده از بدنﺶ را اﺛبات میکند؛ درنتیجه میتواند آن را
فروخته يا هبه کند و مادامیکه منعی شرعی به اﺛبات نرسد
و از عدم منﻊ چنین برمیآيد که شارع بنای عقال را امﻀا
کرده است ( .)2بهبیانديﮕر در عصر حاضر ،اعﻀای انسان
از بانﻔﻊترين اشیا نزد عقال به حساب میآيند 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» :ا َ َح ﱠل ا ُ
یﻊ
الب َ
ﷲ َ
اض« (.)1
ار ًه َعن ت ََر ٍ
َو َح ﱠر َم ال ﱢربا« و »ا ِّﻻ أَن تَ ُک َ
ون ت َِج َ
ديدگاه سوم :قابلیت فروش بر مبنای حﻖ تصرف
اين ديدگاه هرچند اعﻀای انسان را مال نمیداند ولی
گرفتن عوض در مقابل واگذاری اعﻀا را مجاز میشمارد.
به اعتقاد اين گروه ،انسان گرچه طبﻖ نصوص شرعی قابل
تملک نیست و نمیتوان او را مال تلقی کرد ،اما رابطۀ انسان
با اعﻀای خويﺶ بهگونهای است که میتواند از باب حﻖ
اختصاص يا حﻖ اولويت در آن تصرف مالکانه کند؛ بهعبارت
ديﮕر اين اعﻀا مالی هستند که مال ديﮕر در برابر آن داده
میشود و اختیارش با صاحﺐ عﻀو است؛ يا میتواند مجانی
اهدا کند و يا میتواند در برابر منتقل کردن آن به ديﮕری،
عوض دريافت کند (.)27
به باور نﮕارنده میتوان گﻔت که گرفتن مال در مقابل
اهدای عﻀو از چند جهت منﻊ شرعی ندارد؛ طبﻖ برخی ادله
و مستنداتی که پیﺶتر گﻔته شد ،انسان مالک اعﻀای خويﺶ
است و در مقابل واگذاری و برفرض ﻏیر قابل واگذاری بودن،
در صورت اسقاط آن ،میتواند مطالبۀ مال کند.
چند نکته دربارۀ مالیت بر اعﻀای بدن
برفرض نﭙذيرفتن مالیت داشتن اعﻀا در زمان حیات،
-1
ِ
میتوان گﻔت اعﻀا پﺲ از قطﻊ شدن در زمان حیات و
بهطورکلی پﺲ از مرگ ،مالیت پیدا میکنند؛ چون مرﻏوبیت
دارند و برای نیازمندیهای انسان سودمند بوده و عقال حاضر
به پرداخت وجه در قبال آن هستند.
 -2در تحقﻖ بیﻊ ،مالیت ﻻزم نیست؛ چون طبﻖ برخی
از تعاريﻒ ،بیﻊ عبارت است از »تملیک عین بالعوض« (.)6
 -3برفرض عدم صدق بیﻊ میتوان آن را از مصاديﻖ »تجارۀ
عن تراض« برشمرد؛ چنانکه در سورۀ نساء میخوانیم» :يا
ون
ذين آ َم ُنوا ﻻ ت َْﺄ ُک ُلوا أَ ْموال َ ُک ْم ب َ ْی َن ُک ْم ب ِالْباط ِ
ِل إِﻻﱠ أَ ْن ت َُک َ
أَي ﱡ َها ال ﱠ َ
َ
ﱠ
کان ب ُِک ْم
ِجار ًۀ َع ْن ت ٍ
َراض ِم ْن ُک ْم َو ﻻ تَ ْق ُت ُلوا أن ْ ُﻔ َس ُک ْم إ ِ ﱠن اﷲَ َ
ت َ
ً
()1
َرحیما« .
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 -4چنانﭽه آن را مشمول بیﻊ و تجارت ندانیم ،میتوان
گﻔت که عقد مستقلی است و اطالق »اوفوا بالعقود« ()1
شامل آن میشود.
 -5برخی هم با فرض عدم جواز بیﻊ ،گرفتن مال در مقابل
واگذاری عﻀو را بهوسیله هبۀ معوض جايز دانستهاند (.)7
 -6بنای عقال بر اين است که مردم بر تن و اموال خود
فیالجمله مسلﻂ هستند و همین مقدار ،ملکیت شخﺺ بر
اجزای قطﻊشده از بدنﺶ را اﺛبات میکند؛ درنتیجه میتواند
آن را بﻔروشد يا هبه کند و مادامیکه منﻊ شرعی به اﺛبات
نرسد از عدم منﻊ چنین برمیآيد که شارع بنای عقال را امﻀا
کرده است.
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قبولی است که بر انتقال ملک در برابر عوض معلوم دﻻلت
میکند؛ بهعبارت ديﮕر هر عملی که از آن مال به دست
آيد ،بیﻊ نامیده میشود .پﺲ با توجه به اهمیت و ضرورت
اين بحﺚ ،بحﺚ از ملکیت اعﻀای بدن و مالیت اين اعﻀا
برای خريدوفروش اعﻀای بدن نیز طرح يافته است .ازاينروی
بحﺚ از ملکیت و صحت واگذاری اعﻀای بدن انسان در
سالهای اخیر در کلمات فقیهان نیز بهصورت اجمالی و گذرا
بروز يافته است که در اين میان نظر فقیهان به سه بخﺶ
تقسیم میشود:
 -1جواز خريدوفروش اعﻀای بدن؛
 -2عدم جواز خريدوفروش؛
 -3قابلیت فروش بر مبنای اولويت و اختصاص.
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