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چکیده
اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقھی است که فقیھان امامیه در پاسـخ  و فروشمسئله خرید 

ن مفاد بطالن بیع میته ده ای از آنان به استناد روایات متضمد. عانبه این مسئله دو نظریه را اختیار نموده
اعضـای بـدن را بطـالن و حکـم تکلیفـی آن را حرمـت       و فروشحکم وضعی خرید ،  و اجماع بر آن

و فـروش این خرید ،  آیات و روایاتو اطالقاتگروھی دیگر به استناد عمومات ،  ر مقابلد. داندانسته
به حرمت و بطـالن  نیقائل ی ادله ضمن نقد و بررس،  ر این نوشتارد. دانرا حالل و صحیح تلقی نموده

اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقالئی بر پیوند اعضاء از جملـه نجـات   و فروشخرید 
و بـا توجـه بـه شـمول     ،  جان انسان یا رھایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقالئـی اسـت  

،  رای منافع و اغراض عقالئـی ھسـتند  اشیائی که داو فروشعمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید 
بر نظریه جواز و صحت تأکید شده است.

منفعت عقالئی.،  بطالن،  صحت،  اعضای بدن،  خرید و فروش:ھادواژهیکل

.٠٣/٠٥/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٥/٠٣/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
نویسنده مسئول.١
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مقدمه

.. .کبد و،  کلیه،  یکی از اعضای حیاتی خود مانند قلبیینارساساالنه افراد زیادی به دلیل 
ھـای  اما امـروزه بـا پیشـرفت علـم پزشـکی و موفقیـت      ،  دگیرندر معرض خطر مرگ قرار می

جان بسیاری از این افراد را از طریق پیونـد عضـو   توانیمچشمگیری که در آن به وجود آمده 
نجات داد.

ھای گذشته بیشتر پیوندھا و اھـدای اعضـاء از سـوی افـراد آشـنا و یـا       چه در دھهالبته اگر
ا امروزه سوداگری و فشارھای اقتصادی سبب شده تا م؛ اگرفتخیرخواه صورت مییھاانسان

ھای گونـاگون اقـدام بـه    ق بگیرد و افراد مختلف با انگیزهبازار خرید و فروش اعضای بدن رون
فروش اعضای بدن خود کنند. حال با توجه به این مطلب اھمیت و ضـرورت بحـث خریـد و    

آیـا خریـد و فـروش اعضـای     گردد. سؤال اساسی این است کهروشن می،  فروش اعضای بدن
و فـروش برخی از فقیھان قائل بـه بطـالن خریـد    ،  انسان صحیح است؟ در پاسخ به این سؤال

ر این نوشتار ادلـه ھـر یـک از    د. داندیگر بیع آن را صحیح دانستهیو بعضاند اعضای بدن شده
است.  این دو نظریه با روش اجتھادی مورد بررسی قرار گرفته

الن خرید و فروش اعضای بدن و نقد و بررسی آننظریه بط-۱
،  انـد دانند به بطالن بیع میته استناد کـرده فقیھانی که خرید و فروش اعضای بدن را باطل می

عرب زبان نیز برای اثبات بطالن این بیع به عدم مالکیت انسان نسـبت  دانانحقوقمنتھی برخی 
جھـت تکمیـل   اند. بنابراین در این قسـمت دهبه اعضای بدنش وعدم مالیت اعضاء استدالل نمو

ھـا پاسـخ   کنیم و با توجه به نظر فقھای امامیه بـه آن را ذکر میدانانحقوقابتدا ادله این ،  بحث
پس دلیل فقھای امامیه بر بطالن را خواھیم آورد و مورد نقد و بررسی قرار خـواھیم  م. سدھیمی
داد.

اعضای بدنشدلیل اول: عدم مالکیت انسان نسبت به 
ـ باشـتراط ملکیـت در   -۱این استدالل از دو مقدمه تشکیل شده است.  عـدم مالکیـت   -۲عی

) ۲۲۸،  البارش. (انسان نسبت به اعضای بدن
مالـک  ،  مقدمه اول: یکی از شرایط صحت بیع این اسـت کـه ھـر یـک از بـایع و مشـتری      

انـد و  در بیـع الزم دانسـته  برخی فقھای امامیه نیـز ایـن شـرط را    ).۲۲۸،  (ھموعوضین باشند
، بزواری؛ سـ ۳/۸۸، خوانسـاری ت. (اند بیع از لحاظ عرفی متقوم بـه ملکیـت و مالیـت اسـ    گفته
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و روایـاتی کـه در   ) ۲۲/۳۴۳،نجفـی برای لزوم وجود این شرط به اجماع فقھـاء ( ؛ و )۱۶/۲۱۰

یز تـواتر یـا حـداقل    برخی فقھاء نو) ۳/۸۸، خوانسارید. (اناین زمینه وجود دارد استناد نموده
ھا بدین شـرح  بعضی از این روایت).۸/۲۲۰،  طباطبایید. (اناستفاضه این احادیث را ادعا نموده

است:
عرض کردم مـردی از مـن تقاضـای    ) به رسول خدا (ص،  کندحکیم بن حزام نقل می-۱

بـع مـا لـیس    الت«فرمـود:  ) بیع چیزی را دارد که نزد من نیست آیا آن را بفروشم؟ پیـامبر (ص 
) .۵۲۹،  ۳/۴۹۱،  ؛ احمد بن حنبل۲/۷۳۷،  قزوینی».(عندک

عدم حضور در این روایت کنایه از عـدم تسـلط بـر تسـلیم آن بـه علـت عـدم تملـک آن         
) ۱/۳۷۳، نصارید. (اباشمی

لیس علی الرجل طالق : «استنقل کرده) عمربن شعیب پدرش از جدش از پیامبر (ص-۲
)  ۷/۳۱۸،  (بیھقی». فیما الیملک و العتق فیما الیملکفیما الیملک و البیع 

د. برخی از فقھا معتقدند این قبیل روایات بر اعتبار مالکیت متعاقدین بر عوضین داللت دارن
)  ۳/۸۸،  خوانساری(

ملـک خداونـد متعـال    ،  مقدمه دوم: انسان مالک جسمش نیست بلکه جسم و جـان انسـان  
شوند بنـابراین انسـان حـق    ا امانتی در دست او محسوب میاست و اعضاء و جوارح انسان تنھ

)  ۱۶،  ؛ آقابابائی۲۲۸،البارد. (فروش اعضای خود را ندار
نقد و بررسی این استدالل

اوالً: مالکیت خدا بر انسان منافاتی با مالکیت انسان نسبت بـه اعضـایش نـدارد و مالکیـت     
د. وضیح مطلب این که ملکیت چھار مرتبه دارانسان در طول مالکیت خداوند متعال قرار دارد. ت

. این نوع مالکیت و سـلطنت مخصـوص   باشدیممالکیت حقیقی که به معنی سلطنت تامه -۱«
این امـور بـه   ،  اشذمهمالکیت انسان نسبت به نفس و اعضاء و افعال و -۲خداوند متعال است.

انـی  «) :عاز زبان حضرت موسـی ( اضافه ذاتیه اولیه مملوک انسان ھستند و قول خداوند متعال 
یک شکی نیست که این مرتبه از مالکیت تحت ھیچ؛ و از ھمین قبیل است،  »ال أملک االّ نفسی

شود و عبارت از سـلطنت ذاتـی و تکـوینی شـخص بـر افعـالش       از مقوالت عرضی داخل نمی
سـیله جسـم   مالکیت مقوله خارجیه که عبارت از ھیئت حاصل از احاطه جسم به و-۳باشد.می

) ،  محمـد علـی توحیـدی (تقریـرات درس آقـای خـوئی      (».مالکیت اعتبـاری... -۴دیگر است.
۲/۳۱۵.(
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مالکیـت  نیـ و اکه مالحظه شد انسان مالکیت ذاتی و تکـوینی بـر نفسـش دارد    طورھمان

چیزی جز سلطنت انسان بر تصرف در نفس و شـئوناتش نیسـت زیـرا وجـدان و ضـرورت و      
مقـدس  و شارعت بر این که ھر انسانی مسلط بر عمل و نفس خود باشد سیره عقالء حاکم اس

گـردد  است و انسان را از تصرفاتی که به نفسش بر مینیز این سیره عقالء را ردع و منع ننموده
).۳۰۳-۲/۳۰۲،  ھموت. (نھی نکرده اس

صـحت بیـع   مالکیت از مقومات ماھیت بیع نیست و از شرایط،  ثانیاً: بنا بر نظر برخی فقھا
؛ ۳/۱۲،  کتاب البیـع ،  خمینید. (باطل باش،  شود تا در صورت فقدان ملکیت بیعمحسوب نمی

؛ ۲/۳۱۸) ،  ؛ توحیـدی (تقریـرات درس آقـای خـوئی    ۱۵/۲۸۹، قه الصـادق ف،  حسینی روحانی
در صـورت وجـود   ،  شاھد بر مطلب مذکور این است که بیع وقف عام) ۲۴۰، غروی اصفھانی

ملک کسی نیست بلکـه فـک و رھـا سـاختن     ،  حیح است در حالی که وقفص،  شرایط خاص
و لـذا صـدر آیـه    ،  ملک است. ھمچنین سھم سبیل اهللا از زکات ملک شخص خاصـی نیسـت  

ولی بـا وجـود ایـن بیـع سـھم      ،  شروع شده که ظاھر در موارد مصرف آن است» فی«زکات با 
؛ توحیدی(تقریرات ۳/۱۲، کتاب البیع،  خمینیت. (مزبور و صرف ثمن آن در راه خدا جایز اس

) ۳۱۸/ ۲، )درس آقای خوئی
تحـت  ،  داننـد الزم به ذکر است برخی از این فقھائی که ملکیت را شرط صحت بیـع نمـی  

؛ ۲۴۰،غروی اصـفھانی د. (داننسلطه بودن مبیع و سلطنت بایع بر آن را در صحت بیع معتبر می
بینند بلکه تنھا قدرت بایع بر تسـلیم  را ھم الزم نمیما بعضی دیگر این شرط ا) ۳۳۷، اصفھانی

.)۳/۱۳، کتاب البیع،  مینی(خدانند. مبیع را کافی می
ملکیت عوضین را شـرط صـحت   رسدیمبا دقت در عبارت برخی فقھا که در آغاز به نظر 

بـرای  نیز صرف سلطنت بر مبیع و اجازه تصرف در آن را ھاآنشود که معلوم می،  دانندیمبیع 
: گویـد ه عنوان نمونه شیخ انصاری در بحث شـرایط متعاقـدین مـی   د. بداننصحت بیع کافی می

یکی از شرایط متعاقدین این است که مالک یا مأذون از جانـب مالـک و یـا مـأذون از طـرف      «
آید که وی صرف اذن شـارع  ز این عبارت شیخ انصاری بر میا) ۱/۳۶۵، انصاری».(شارع باشد

کنـد. اذن  داند و اذن شارع را قائم مقام مالکیت بر مبیـع تلقـی مـی   بیع کافی میرا برای صحت
باشد.شارع عبارت دیگری از اعطای سلطنت شرعی بر مبیع و حق تصرف در آن می

التبـع  «ثالثاً: احادیث مذکور بر اشتراط ملکیت در عوضین داللت ندارد. زیرا معنای حدیث 
بفروشد بعـد نـزد مالـک آن    ،  یئی را که ملک او نیستاین است که شخصی ش» ما لیس عندک
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) ۲/۲۷۷، حریـر االحکـام  ت،  المـه حلـی  د. (عبرود تا آن را از او بخرد و به مشتری تحویل دھـ 

این سخن را در جواب حکـیم بـن حـزام    ) شاھد بر این مطلب این است که رسول اکرم (ص
) ۱/۳۷۴ید. (انصارفرمودند که چنین سؤالی پرسیده بو

-۲نھی از بیع آنچه مملوک متبـایعین نیسـت   -۱این در روایت دو احتمال وجود دارد: نابرب
نباشـد شـکی   تـر یقـو نھی از بیع آنچه قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد. حال اگر احتمـال دوم  

در نتیجـه ایـن حـدیث    ).۱۵/۴۴۶، فقـه الصـادق  ،  وحـانی ت. (رنیست که اولی ھم اقرب نیس
ط مالکیت بر عوضین داللت داشته باشد.تواند بر اشترانمی

داللت ندارد زیـرا  ،  نیز بر اشتراط مالکیت متعاقدین بر عوضین» البیع فیما الیملک«روایت 
بنـابراین بـر   .عتق و وفاء به نذر ذکر شـده اسـت  ،  در روایت منقول از احمد بیع در کنار طالق

؛ و ه عبـارات امـر واحـدی باشـد    در ھمـ » ما الیملک«اساس وحدت سیاق عبارت باید مراد از 
ملکیت مصطلح نیست بلکه به این معنی است که امـر  ،  واضح است که ملکیت معتبر در طالق

که مقصود از ملک در طالق ایـن اسـت کـه امـر     طورھماناین نابرت. بمطلقه به دست زوج اس
ن اسـت کـه   مراد از ملک در بیع ھم ای،  زوجه در طالق به صورت بالفعل در دست زوج باشد

امر بیع به طور بالفعل در دست بایع باشد یعنی اکنون بتواند در آن ھرگونه تصرف مثـل بیـع و   
)  ۱۸۱-۱۸۰، ؤمن قمید. (مدیگر تصرفات را انجام دھ

این است که مبیـع در اختیـار   ) به عبارت دیگر مراد از ملکیت در فرمایش پیامبر اکرم (ص
ھرگونه تصرفی در آن بنماید و ایـن معنـی بـرای انسـان     بایع و تحت سلطنت او باشد و بتواند 

نسبت به اعضایش وجود دارد.
که به عنوان حدیث نبـوی مـورد اسـتناد فقھـاء قـرار      » ال بیع االّ فی ملک«اما در مورد قول 

یـا  ) باید گفت با توجه به جستجوھای انجام شده روایتی با این مضمون از پیامبر (ص،  گرفته
) ۳۸۷، ؛ خرازی۱۷۹، موت. (ھدر کتب روایی مسلمانان موجود نیس) دیگر ائمه (ع

دخالتی در صـحت بیـع نـدارد    ،  یابیم که ملکیت مبیعمذکور در میدر مطالببا امعان نظر 
مالک تصـرف در مبیـع باشـد لـذا مبیـع تحـت یـد و        ،  بیع کافی است که بایعدر صحتبلکه 

دارد اگرچه مالک آن نباشد.سلطنت اوست و حق تصرف در آن را از طرف شارع 
، جفـي ت. (ناجماع نیز از ادله اي است که براشتراط ملکیت ذکر شده اس،  عالوه بر روایات

انیـاً:  ت. ثمخدوش است زیرا اوالً: تحقق چنین اجماعی معلـوم نیسـ  ،  اما این اجماع) ۲۲/۳۴۳
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زیرا مستند آن روایات مذکور و مانند آن است.١اجماع مدرکی است

این دلیلی بر اشتراط مالکیت متعاقدین بر عوضین وجود ندارد و تنھا امری کـه از ادلـه   بنابر
شرط شده اختیار مبیع در دست بـایع و وی مالـک   ،  آید این است که در صحت بیعبدست می

تصرف در آن باشد؛ بدین معنا که بایع بر مبیع سلطنت و حق تصرف در آن و قدرت بر تسـلیم  
و این معنا در ارتباط با بیع اعضای انسان محقق است.آن را داشته باشد 

دلیل دوم: عدم مالیت اعضاء
ھـا آنت. عدم مالیت اعضای بدن انسان اسـ ،  یکی دیگر از دالیل مخالفین جواز بیع اعضاء

شرط مالیت داشتن -۱جویند. برای استدالل بر عدم جواز بیع اعضای بدن از دو مقدمه بھره می
) ۱۸۵،  عایدالدیاتن. (لیت اعضای بدن انساعدم ما-۲عوضین 

) ھمـان ) مقدمه اول: شرط ھر یک از عوضین معامله این اسـت کـه مالیـت داشـته باشـند.     
برخی فقھای امامیه نیز این شرط را در بیع الزم دانسـته و بـرای اثبـات آن بـه ادلـه ای اسـتناد       

؛ ۲/۱۷،  باطبـائی حکـیم  ت. (طبه مـال اسـ  بیع از لحاظ لغوی به معنی مبادله مال ،اند؛ اوالًنموده
خرید و فروش چیزی که مالیت ندارد باطل است و اخـذ  ،ثانیاً) ۴/۱۲، ؛ کرکی۲/۵۴،  انصاری

) ۲/۵۵، ؛ انصاری۱۳/۸،  سینی عاملید. (حشوثمن در برابر آن اکل مال به باطل محسوب می
د. صـحیح باشـ  ھـا آنلـه بـر   مقدمه دوم: جسم انسان و اعضای او مال نیستند تا اینکـه معام 

)  ۱۸۵، عایدالدیات(
نقد و بررسی این استدالل

به نظر نگارنده ھر دو مقدمه این استدالل قابل خدشه است زیرا:
،  وحـانی د. (راوال: دلیلی از عرف یا شرع در مورد اعتبار مالیت در عوضین بیع وجـود نـدار  

،  و حقیقت بیـع ) ۲/۳۱۸) ، ی خوئی؛ توحیدی (تقریرات درس آقا۲۰۸-۱۵/۱۹۷، فقه الصادق
دادن شیئی در برابر شیء دیگری است و در صدق بیع بیش از این معتبر نیسـت کـه عـوض و    

) ۱۵/۲۰۸، فقـه الصـادق  ، وحانید. (رشومعوض از چیزھایی باشند که در ازاء آن شیئی داده می
شود زیـرا ایـن   محسوب نمیاینکه بیع مبادله مال به مال است دلیلی بر اشتراط مالیت در مبیعو

ای که در مورد آن دلیلی از کتاب وسنت یا اصل یا دلیل عقلی وجود اجماع مدرکی عبارتست از  اتفاق علما در مسئله-١
یا اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند.اجماع مدرکی دارد. و علم یا احتمال ھست که اجماع کنندگان به آن دلیل

فاقد ارزش و اعتبار است زیرا از آن نمی توان رأی معصوم را بدست آورد. و حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنی 
؛۲۰۱و۲۱۹، ر.ک: جناتیباید به اصل مدرک ومستند حکم مراجعه گردد و در صورت اعتبار مدرک بر اساس آن عمل نمود.(

) ۱۴۸، صدر
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صاحب مصباح برای بیع بیان نموده است و قول او حجت نیست و فقھائی که بیع را ا تعریف ر

ـ اند ظاھراً این تعریف را از صـاحب مصـباح گرفتـه   نی مبادله مال به مال تعریف کردهبه مع ؛دان
ین دو شیء گاھی بـه  بنابراین مبادله ب) ۲/۳۱۹) ، ھمان؛ توحیدی (تقریرات درس آقای خوئی(

و گاھی بـه دلیـل غـرض    ) (که ھمین مورد بین مردم رایج و شایع استھاستآندلیل مالیت 
یا برای انسان (مثـل  ) دیگری است. مثالً اگر فرض کنیم وجود حیواناتی برای زرع (مثل موش

،  ازدرا جمع کـرده و نـابود سـ   ھاآنمضر ھستند و صاحب زرع یا خانواده ای بخواھد ) عقرب
به دلیـل انگیـزه ای   ،  خرمیملذا اگر این شخص اعالم کند ھر موش یا عقربی را به فالن مبلغ 

عنوان بیع بـر  ،  را خریده و نابود سازدھاآنسپس ،  داردھاآنکه در جمع آوری و نابود سازی 
شود اگر چه غرض آن کند و این عمل خرید و فروش عقالئی محسوب میاین عمل صدق می

).۸-۳/۷، کتاب البیع،  (خمینیشودلیت بیع نبوده و مبیع مال محسوب نمیما
واه نزد عقـالء مـال محسـوب    (خبر این اساس اگر شیئی مورد غرض عقالیی مشتری باشد

مفھـوم بیـع بـر ایـن     ،  و مشتری آن را با ثمن زیـادی بخـرد  ) شود و خواه مال محسوب نشود
ن این معامله وجود ندارد؛ زیرا ادله صـحت بیـع آن را در   دلیلی بر بطال؛ و کندمعامله صدق می

)  ۲/۳۱۹، )گیرد. (ھمانجا؛ توحیدی (تقریرات درس آقای خوئیبر می
التـأکلوا امـوالکم بیـنکم    «ثانیاً: خرید و فروش اشیائی که عرفاً مالیت ندارند در عمـوم آیـه   

وض نیسـت بلکـه بـه معنـای     در این آیه شریفه بـه معنـای عـ   » باء«داخل نیست؛ زیرا » بالباطل
و ھمچنـین بـه   » باطل«سببیت بر سر » باء«آیه شریفه به قرینه داخل شدن نیبنابراسببیت است. 

) اسـباب اسـت  ،  (شکی نیست که مراد از تجارت» تجاره عن تراض«قرینه مقابله این آیه با آیه 
اسـاس مقصـود از   ناظر به جدا کردن اسباب صحیح معامله از اسباب باطل آن اسـت. بـر ایـن    

نفی تملک اموال غیر به اسباب باطل مثـل  ،  اسباب باطل است لذا مراد از این آیه شریفه،  باطل
دھد آیـه  . روایاتی ھم در این زمینه وجود دارد که نشان میباشدیم.. .قمار و غصب و سرقت و

عیسـی از  ه عنوان مثـال احمـد بـن محمـد بـن      ب) ۵۴-۱/۵۳، ھموت. (ناظر به اسباب باطل اس
التـأکلوا امـوالکم بیـنکم    «درباره سخن خداوند عزوجـل  ) امام صادق (ع: «کندیمپدرش نقل 

)  ۱۲/۱۲۱، (حر عاملی. »ند که مقصود آیه شریفه قمار استفرمود» بالباطل
به قمـار کـه از اسـباب تکسـب     ..» .التأکلوا«آیه ،  شود در روایاتکه مالحظه میطورھمان

دھد که آیه ناظر به اسـباب تملـک بـوده و مـواردی کـه      این نشان میاست تفسیر شده است و
شود.مالیت ندارد را شامل نمیھاآنعوضین یا یکی از 
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شرط است اما دیگر قبـول  ،  ثالثاً: به فرض که بپذیریم مالیت داشتن عوضین در صحت بیع

ئیه است و به لحاظ شود زیرا مالیت از اعتبارات عقالنداریم که اعضای انسان مال محسوب نمی
ماننـد اعتبـار   شـود یمـ اعتبـار  ،  رغبت و تمایل نوع انسان و یا توقف نظام اجتماع بر آن اشیاء

) ۱۵/۲۰۱، فقه الصادق، روحانی(مالیت در طال و نقره.
قابلیت انتفاع از آن تلقی شده اسـت  ،  مالک مالیت داشتن شیء،  در تعریف دیگری از مال

ار انتفاع است. ھر آنچه دارای منفعت مقصوده عقالئی و در شـریعت ھـم   دائر مد،  یعنی مالیت
؛ نجفی خوانساری(تقریرات ۱۷/۶،  سبزوارید. (شومال محسوب می،  حالل باشد،  این منفعت

) ۵۵-۲/۵۴، ؛ انصاری۵، ؛ یزدی۲/۲۶۳)، درس آقای نائینی
انسـان ھـم دارای   کند زیـرا اعضـای   واضح است که این تعاریف بر اعضاء انسان صدق می

منفعت مقصوده عقالئی و شرعی ھستند و ھم اشخاص نیازمند نسبت بـه آن رغبـت و تمایـل    
دھند و حاضرند ثمن گرانبھائی در برابر آن بپردازند. تنھا اشکالی که ممکـن اسـت در   نشان می

یـا  اینجا مطرح شود این است که مخالفین بیع اعضا معتقدند اجزای جدا شده از انسان زنـده و 
از لحـاظ شـرعی   نیبنابراشرعاً حالل نیست؛ ھاآنمیته و نجس بوده لذا انتفاع از ،  اجزای میت

شوند.مال محسوب نمی
گفت صرف نجاست شیئی موجب حرمت انتفـاع و یـا عـدم    توانیمدر پاسخ آن به اجمال 

ظـر شـرع مـال    شود مثالً کالب اربعه با اینکه ذاتـاً نجـس ھسـتند امـا از ن    صدق مال بر آن نمی
ھا جایز است.محسوب شده و خرید و فروش و انتفاع از آن

باشـند و  شود که اعضای انسان دارای مالیت عرفـی مـی  با توجه به مطالب مذکور معلوم می
جھت پیوند از نظـر شـرعی ھـم جـایز اسـت و لـذا       ھاآندر جای خود ثابت شده که انتفاع از 

اگر در موردی شک کـردیم آیـا مبیعـی کـه از مالیـت      دارای مالیت شرعی ھم ھستند. به عالوه
تمسـک بـه عمومـات و    ،  شود یا نـه در نزد شارع ھم مال محسوب می،  عرفی برخوردار است

کتـاب  ،  خمینـی (اطالقات بیع صحیح است زیرا موضوع عمومات مال عرفی است نـه شـرعی.  
)  ۳/۱۰، البیع

ضای بـدن بـه جھـت انتفـاع عقالئـی از      گیریم که اعاز مجموع مباحث ارایه شده نتیجه می
مالیت شرعی برخوردارند. 

دلیل سوم: بطالن بیع میت
اجزای جدا شده از میت و یـا انسـان زنـده    -۱این استدالل از دو مقدمه تشکیل شده است 
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، لمسـائل المسـتحدثه  ا،  روحـانی ت. (خرید و فروش میته باطـل اسـ  -۲شوند.میته محسوب می

شـود زیـرا ایشـان در تعریـف میتـه      از کالم شھید ثانی نیز استنباط می. این استدالل)۱۲۵-۱۲۶
شـوند زیـرا مـراد از میتـه     میته محسوب می،  گوید:اجزای جدا شده از میت و یا انسان زندهمی

میت و اجزای او ،  سلب حیات از چیزی است که حیات در آن حلول کرده بنابراین مفھوم میته
از طرف دیگر ایشان خریـد و  ).۳/۱۲۱د. (شوده را ھم شامل میو اجزای جدا شده از انسان زن

مشھور فقھای امامیه نیز میته را حرام وخریـد و فـروش   ) ھمانجاد. (دانفروش میته را باطل می
،  کتـاب الخـالف فـی الفقـه    ،  ؛ طوسی۳۱۸، ؛ اصفھانی۸/۱۳۰، طباطبائی. (انددانستهآن را باطل 

)  ۲/۶ام قواعد االحک، ؛ عالمه حلی۱/۵۸۷
،  این گروه از فقیھان برای اثبات حرمـت میتـه و بطـالن معاملـه بـر آن بـه برخـی از آیـات        

روایات و اجماع استناد کرده اند که در این گفتار به تفصیل ھر یک از این ادله را ارایه و مـورد  
نقد و بررسی قرار خواھیم داد.

آیات) الف
حـمَ لَوَمَو الـدَّ ةَالمیتمُعلیکُمَرَّنّما حَإ: «آیه شریفهفقھایی که قائل به حرمت میته ھستند به 

ـ غیـرِ لِهِما اُھِلَّ بِوَنزیرِالخِ رٌفـوُ غَلـهَ إنَّ الّلیـهِ عَثـمَ إفـال  ال عـادٍٍ وَبـاغٍٍ اضـطُرَّ غیـرَ  فَمَـنِ هِِاللّ
جویند.ستناد میا) ۱۷۳قره: (ب.»حیمٌرَ

؛ انعـام:  ۳ائـده:  ت. (مبا تفاوتھائی آمـده اسـ  ، ھمین مضمون در آیات دیگری از قرآن کریم
ظاھر این آیات عام است و ،  اندنانچه بعضی از فقھای امامیه تصریح کردهچ) ۱۱۵؛ نحل: ۱۴۵

،  حرانـی د. (بشـو ھر گونه انتفاع و بھره گیری و خرید و فروش و اکتساب با میته را شـامل مـی  
براین بر اساس ایـن آیـات شـریفه بـه ضـمیمه      ناب) ۲۲/۱۱، ؛ نجفی»المنتھی«به نقل از: ۱۸/۷۳

،  رید و فروش اعضـای بـدن  خ)، ۲/۳۲۸، حسائی(ا» هان اهللا اذا حرَّم شیئاً حرَّم ثمن«حدیث نبوی 
باطل است.،  که مصداقی از میته ھستند

نقد و بررسی این استدالل
قرائنی «د؛ زیرا توان حرمت مطلق انتفاع را استفاده کراوالً: روشن است که از این آیات نمی

دال بر این است کـه مـراد از   ،  وجود داردھاآنکه در این آیات و ھمچنین قرائنی قبل و بعد از 
ذکر گوشـت  -۱. این قرائن عبارتند از:ھاستآنتحریم خوردن ،  تحریم عناوین مذکور در آیه

جزای دیگـر خـوک   زیرا یقین داریم که مقصود آیه شریفه جواز انتفاع از ا،  خوک در این آیات
عدم بیان سگ در شمار عناوین محرمه مذکور -۲غیر از گوشت آن و عدم جواز در میته نیست.
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دھـد کـه   استثنا کردن حالت اضطرار نشان می-۳زیرا خوردن گوشت سگ متعارف نبوده است.

مراد از آن جواز خوردن موارد مذکور در ھنگام مخمصه است. در نتیجه فعـل در مسـتثنی منـه    
یـا  «فرماید: سوره مبارکه بقره می۱۷۳قول خداوند متعال که قبل از آیه -۴باشد.می» خوردن«نیز 

م لیکُرَّم عَنّما حَإ* نَتعبدوُیّاهُإنتم إن کُلهِا لّاشکروُم وَزقناکُما رَباتِیِّا من طَلوُا کُنوُمَأذین ھا الَّأیُّ
ـ   نکَسئلوُیَ«فرماید: ه میسوره مائده ک۳و ھمچنین آیه بعد از آیه ...» ةَیتالمَ ـ مـاذا اُحِـلَّ لکُ ل م قُ

سوره نحـل و  ۱۱۵سوره انعام و ۴۵و ھمچنین قرائن مذکور در خود آیه ...» باتُیِّالطَمُاُحِلَّ لکُ
شـود  موجب ظھور آیات شریفه در حرمت اکل و خوردن این امور مـی ،  ھاآنآیات قبل و بعد 

شودیممت انتفاعات دیگری که از این موجودات برده بنابراین این آیات در مورد حلیت یا حر
)  ۳۶-۱/۳۵، المکاسب المحرمه،  خمینی».(ساکت است

،  به عالوه منفعت متعارف و شایعی که در آن زمان برای موارد مذکور در آیه وجـود داشـته  
بوده است به خصوص در مورد خون و گوشـت خـوک کـه ظـاھراً در آن زمـان      ھاآنخوردن 
ه عالوه رجوع به منـابع  ب) ۱/۳۶،انصاری؛ ۳۸-۱/۳۶،ھمود. (انیر از خوردن نداشتهمنفعتی غ

،  دھد که خوردن خون و میته در میان اعراب جـاھلی متـداول بـوده و اعـراب    اسالمی نشان می
ـ کـرده گونـاگونی در تغذیـه اسـتفاده مـی    یھاشکلاز خون و میته به ،  پیش از اسالم رک: د (ان

به نظر نیبنابراآیات شریفه در مقام نھی از این کار ھستند. و) ۲/۳۰۰،سیوری؛۱/۱۵۱،کاشانی
نھایـه الوصـول   ،  بسیاری از فقھا حرمت در آیات شریفه به خوردن انصراف دارد (عالمه حلـی 

؛ ۷۷/۷۷،؛ مجلسـی ۲/۷۹۸-۱، البیان فـی احکـام القـرآن   ةزبد،؛ اردبیلی۲/۴۰۳،الی علم االصول
خواسـته اعـراب و دیگـر    و خداوند بدین وسیله مـی ) ۳۶-۱/۳۵،المحرمهالمکاسب ،  خمینی

این آیه شریفه به حرمت دیگر منافع میتـه و خـون   ؛ لذا مخاطبان را از این عمل ناپسند باز دارد
داللت ندارد و بقیه محرمات باید از دلیل دیگری فھمیده شود.

مرسل وضعیف است؛ زیرا ابـن ابـي جمھـور    » نهُمَثَرّمَم شیئاً حَرَّذا حَإلهَانّ الّ«ثانیاً: روایت 
الوه بر آن بـر فـرض پـذیرش    ت. عنقل نموده اس) صر (این روایت را بدون ذکر سند از پیامب

توان به استناد آن ھمه انتفاعات و مطلق خرید و فروش میته را حرام دانسـت؛  نمی،  این روایت
وش میته تنھا بـه لحـاظ منفعـت محرمـه آن     زیرا مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا دارد که فر

گویـد:  حرام باشد. شاھد این مطلـب سـخن فخـرالمحققین اسـت وی در ایضـاح الفوائـد مـی       
ھمه -۲ھمه منافع آن محرمه است -۱:انددستهچیزھائی که دارای منفعت مقصوده ھستند سه «

سـم اول ماننـد ایـن    برخی از منافع آن محلله و برخی محرمه اسـت. ق -۳منافع آن محلله است 
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است که اصالً منفعتی ندارد به این معنا که بیع آن جایز نیست در تنقیح اجماع بر آن نقل شـده  
است و اگر ھمه منافع محلله باشد بیع آن اجماعاً جایز است. اما اگر منافع آن مختلف باشد این 

یـن صـورت بیـع    ر اد...مورد از مشکالت است حال اگر اکثر منافع و مقصود از آن حرام باشـد 
، فخر المحققـین (».ممنوع است... و اگر اکثر منافع و مقصود از آن حالل باشد بیع آن جایز است

۱/۴۰۱-۴۰۲  (
ھمچنین گفته شده مراد از تحریم در این روایت تحریم منفعت غالبی آن است که آن شـی  

این اگر شیئی مانند میته بنابر؛ )۱۲/۵۰،حسینی عاملیت. (اسء برای آن منفعت غالبی آماده شده
دارای منفعت غالبی محلله و بیع آن برای صالح مردم به جھت منفعت محللـه آن باشـد دلیلـی    

شاھد بر ).۳۰-۱/۲۹،المکاسب المحرمه،؛ خمینی۳/۳،بحرانید. (بر حرمت ثمن آن وجود ندار
ت بـرای  ای در شرع مقدس وجـود دارد کـه بیـع محرمـا    این مطلب این است که موارد عدیده

شـکاری  یھـا سگاستفاده محلل و غرض عقالئی مباح جایز دانسته شده است مثل تجویز بیع 
و جواز بیع جاریه مغنیه و روغن متجنس برای روشنائی. ھمچنین روایاتی که بـر تجـویز تھیـه    

باشند زیرا بـدیھی اسـت کـه ایـن     ریسمان از موی خوک داللت دارد ظاھر در جواز بیع آن می
).۳۰-۱/۲۹، المکاسب المحرمه،خمینی(اند.دادهای معیشت و تکسب انجام میعمل را بر

» مـا حـرّم اهللا  «مضاف بر این اگر ما جواز انتفاع از چیزی را ثابت کردیم دیگر تحت عنوان 
،  )نجفـی خوانسـاری (تقریـرات درس میـرازی نـائینی     د. (شود تا ثمن آن حرام باشـ داخل نمی

۱/۲۷.(
روش اعضای بدن با توجه به اینکه انتفاع از اعضای بدن انسان جھـت  در مبحث خرید و ف
الزم و ضروری است و ھمچنین معلـوم اسـت کـه در عصـر حاضـر      ،  پیوند به بیماران نیازمند

پیوند آن به بیماران نیازمند است؛ عالوه بر خروج اعضاء انسـان از  ،  منفعت غالبی اعضاء انسان
م حرام نخواھد بود.ثمن آن ھ،»ما حرّم اهللا«شمول 
روایات) ب

ھرگونـه  ھاآناند یک دسته از روایاتی که بر حرمت و بطالن بیع میته داللت دارند دو دسته
دانند و دسته دیگر بر سحت بودن ثمن میته داللت دارند.انتفاع از میته را ممنوع می

ه عنوان مثالد. بکننروایات دسته اول: این گروه از روایات انتفاع از میته را ممنوع می
از عاصـم بـن   ،  از ابن محبـوب ،  از احمد بن محمد،محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی

توان از میتـه  عرض کردم آیا می) به امام صادق (ع«کند: از علی بن ابی المغیره نقل می،  حمید
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ـ  )برای امری انتفاع برد؟ امام (ع ،  ؛ طوسـی ۶/۲۵۹،  ؛ کلینـی ۱۶/۳۶۸، حـر عـاملی  » (هفرمـود: ن

)  ۲/۲۰۴،تھذیب االحکام
از این ،  توان انتفاع برد. بنابراینآید که از میته به ھیچ نحوی نمیاز این قبیل روایات بر می

عدم جواز فروش میته ) ۱/۱۳،روایات به ضمیمه اشتراط وجود منفعت مباح در مبیع (انصاری
استفاده شده است.

احادیثی ھستند که ثمـن میتـه را سـحت معرفـی     ،  یاتروایات دسته دوم: این گروه از روا
نقـل  ) از سکونی از اباعبـداهللا (ع یاز نوفل،  از پدرش،  کنند. به عنوان مثال علی بن ابراھیممی
رشـوه در  ،  مھریه زن زناکـار ،  ثمن شراب،  ثمن سگ،  ثمن میته: «فرمایندکند که ایشان میمی

)  ١٢/٦٢، یحر عامل(».سحت است،حکم و اجرت کاھن
این روایات نیز بر سحت و باطل بودن ثمن میته داللت دارند و لذا دال بر بطالن بیـع میتـه   

ھستند زیرا اگر بیع میته صحیح باشد دلیلی بر سحت بودن ثمن آن وجود ندارد.
نقد و بررسی این استدالل

دانند ولی احادیثی روایات دسته اول ظاھراً مطلق ھستند و ھمه انتفاعات از میته را حرام می
شـمرد. ایـن احادیـث    در کتب حدیثی موجود است که برخی موارد استفاده از میته را جایز می

عبارتند از:
نقـل  ) روایتی که محمد بن ادریس در کتاب سرائر از جامع بزنطی صـاحب الرضـا (ع  -۱

بریـد پرسـیدم آیـا    یھـای گوسـفند را مـ   درباره مردی که دنبه) از امام (ع«گوید: . او میکندیم
را آب کنـد و در سـوخت و بـرای    ھـا آناستفاده کنـد؟ ایشـان فرمودنـد: بلـه     ھاآنتواند از می

)  ۷۷/۷۷، مجلسی».(را بخورد و بفروشدھاآنروشنائی استفاده کند ولی حق ندارد 
در این روایت به جواز استفاده از مردار برای روشنائی تصریح شده اسـت پـس بـر اسـاس     

وایت مطلق انتفاعات از میته و اعیان نجس حرام نیست. بلکه تنھا انتفاعـاتی حـرام اسـت    این ر
که شرط آن طھارت باشد مانند خوردن میته. البته در این روایت از فروش میته نیـز نھـی شـده   

شود.میزان داللت آن روشن می،  با توجه به نقد روایات دسته دوم،  است که در ادامه مباحث
محمد بن سلیمان از،  از الحسن بن علی،  از عبداهللا بن اسحاق العلوی،  ن محمدعلی ب-۲

درباره استفاده از پوستینی ) از ابی بصیر از امام صادق (ع،  از عیثم بن أسلم النجاشی،  الدیلمی
،  کـرد از عـراق  ھمواره سفارش مـی ) امام سجاد (ع«کند: نقل می،  که از پوست میته تھیه شده

آورد پوستین را در مـی ،  رسیدپوشید. چون ھنگام نماز میآوردند و آن را میپوستین میبرایش
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گذاشـت. از وی در ایـن مـورد سـؤال کردنـد      و لباس چسبیده به آن را ھم در آورده و کنار می

کنند بـا دانند و گمان میحالل می،  شودفرمود: مردمان عراق لباسی که از پوست مردار تھیه می
)  ۲/۸۱، یحر عامل(».شوددباغی پاک می

در این روایت درباره استفاده از پوست مردار به صورت پوستین و لباس تصریح شده ولـی  
توان از آن استفاده کرد.نمی،  تأکید شده که در نماز و اموری که شرط آن طھارت است

ھـا آنیگر اموری کـه شـرط   توان جواز انتفاع از میته در لباس و دبنابراین از این روایت می
طھارت نیست را استفاده کرد. به عالوه این خبر بر جواز خریـد و فـروش میتـه بـرای مقاصـد      

کرده برای ایشـان پوسـتین بیاورنـد در    سفارش می) مذکور نیز اشاره دارد. زیرا از اینکه امام (ع
ش متعارف بـرای تھیـه   شود و با توجه به اینکه روعلم داشته از پوست مردار تھیه میکهیحال

تـوان جـواز خریـد و فـروش     از این روایـت مـی  ھاستآنلباس و دیگر لوازم خرید و فروش 
پوست مردار را فھمید.

بر حرمت مطلـق اسـتفاده از   )توان نتیجه گرفت احادیث ائمه (عبر اساس روایات فوق می
شمارند با اخبار دیگری کـه  یمیته داللت ندارند؛ زیرا اخباری که ھمه انتفاعات میته را ممنوع م

متعارضند و از آنجا که روایات دال بـر جـواز   ،  کنندجواز انتفاع از میته را در مواردی اثبات می
،  شوند. مضـاف بـر آن  مقدم میھاآناخص از روایات دال بر عدم جواز انتفاع از میته ھستند بر 
،  عالمه حلید (شوآبیاری استفاده میاز کلمات جمعی از فقھا جواز انتفاع از پوست مردار برای

؛ ۳/۲۲۷، شـرایع االسـالم  ،؛ محقـق حلـی  ۳/۳۳۳،قواعد االحکـام ، ؛ ھمو۲/۱۱۳، ارشاد االذھان
دھـد  ین امر نشان مـی ا) ۱/۴۹،المکاسب المحرمه، ؛ خمینی۳/۵،؛ بحرانی۵۸۷، النھایه، طوسی

اند.را استفاده نکردهکه فقھا نیز از این روایات ممنوعیت مطلق انتفاعات از میته
اند که این روایات بـر حرمـت مطلـق انتفاعـات از میتـه      بعالوه برخی از فقھا تصریح کرده

ھـا آنداللت ندارند بلکه تنھا حرمت انتفاع از میتـه را در خـوردن و امـور دیگـری کـه شـرط       
ی ؛ نجفـی خوانسـاری (تقریـرات درس میـرزا    ۳/۴۰۵، بحرانـی د. (کنـ ثابت می،  طھارت است

) ۵۷-۱/۴۷، المکاسب المحرمه، ؛ خمینی۲۹-۲۷/ ۱) ،نائینی
توانند حرمت و بطـالن  اما روایات دسته دوم که بر سحت بودن ثمن میته داللت دارند نمی

بیع میته را در ھمه موارد و نسبت به ھمه اشخاص ثابت کنند زیرا روایاتی وجود دارد کـه بیـع   
روایات عبارتند از:داند. اینمیته را در شرایطی جایز می

محمد بن یعقوب ازمحمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن الحکم از ابی المغـرا  -۱
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ھـا آناگر میته و مذکی با ھم مخلوط شد (و تمییـز  : «فرمایندکه می) از حلبی از امام صادق (ع

ر (حـ ».اده کـن داند بفروش و ثمن آن را ھم استفآن را به کسی که میته را حالل می) ممکن نبود
)  ۱۶/۳۷۰،عاملی

داننـد  این روایت به دو سند از حلبی نقل شده که برخی فقھا ھـر دو سـند را صـحیح مـی    
صحیح ھاتیرواو بعضی معتقدند یکی از ) ۱/۲۸)،(خوانساری (تقریرات درس میرزای نائینی

انـد  ل کـرده به ھر حال فقھا به این روایات عم).۱۲/۶۳،سینی عاملیت. (حو دیگری حسن اس
بر اساس نص روایات حکم داده و معتقدند این روایت استثنائی بر بطالن ھاآنمنتھی بعضی از 

امـا بعضـی دیگـر    ).۲/۳۳۴،؛ نراقی۳۸۷،الجامع للشرایع، یحیی بن سعید حلیت. (بیع میته اس
،  )نـائینی اند. (نجفی خوانساری (تقریرات درس میرزایبرای جواز بیع میته به آن استدالل کرده

۱/۲۸.(
بـا وجـود شـرایطی داللـت     ،  رسد این روایت بر جواز بیع میته و حلیت ثمن آنبه نظر می

دارد زیرا اگر بیع میته و ثمن آن به طور مطلق و ذاتاً حـرام بـود و میتـه شـرعاً مـال محسـوب       
شـود.  شد باید فروش آن به مستحل آن نیز جایز نباشد و ثمن ان در ملک مسلمان داخـل ن نمی

کـه بیـع میتـه بـه قصـد      ییجـا شود تنھـا در  بنابراین از این روایات و روایات قبلی استفاده می
انجام شود حرام بوده و ثمن آن سحت است.،  نظیر خوردن،  استفاده از منافع محرمه

بلکه استنقاذ مال مسلمان به وسیله مـال  ،  اگر اشکال شود: عمل مذکور در روایت بیع نیست
، مختلـف الشـیعه  ،المه حلـی ت. (عگیرد لذا شرعاً جایز اسکه با رضایت او انجام میکافر بوده

۸/۳۱۹.(
: مستحل میته اعم از کفاری است که مالشان برای مسلمان مبـاح اسـت   مییگویمدر جواب 

را ندارنـد  ھـا آنزیرا مال برخی کفار مانند کافر ذمی محترم بـوده و مسـلمین حـق تعـدی بـه      
فوق درباره روایت صحیح نیست در نتیجه یـا بایـد بـه دلیـل صـحت سـند بـه        بنابراین تفسیر

)  ۱۲/۵۸،  شھید ثانید. (مضمون آن عمل گردد یا به دلیل مخالفت با اصل طرح شو
،  رسد به دلیل صحت سند و وضوح داللت این روایـت و عـدم وجـود معـارض    به نظر می

رسـد بنـابراین عمـل    نوبت به اصل نمیروایت قابل طرح و رد نیست و از طرفی تا نص داریم 
در صـورت وجـود برخـی    ،  بـر جـواز بیـع میتـه    ) شود و این قول امام (عبه روایت متعین می

داللت دارد.،  شرایط
از احمد بـن  ،  حدیث دیگری که بر جواز بیع میته داللت دارد روایت محمد بن الحسن-۲
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مـردی  : «گویـد اوی میت. رابن ابی حمزه اساز علی،  از عبداهللا بن المغیره،  از پدرش،  محمد

داد و در ھمان لباس درباره مردی که عمل حمایل کردن شمشیر را انجام می) از امام صادق (ع
خواند سؤال پرسید امام فرمودند: اشکالی نـدارد. مـرد گفـت: اگـر در آن کیمخـت      کار نماز می

ت حیوانـات کـه برخـی تذکیـه     فرمودند کیمخت چیست؟ او گفت پوس) باشد چطور؟ امام (ع
،  (حر عـاملی ». شده و بعضی میته است امام فرمودند: اگر علم دارد میته است با آن نماز نخواند

۲ /۱۰۷۲ (
این روایت بر جواز حمایل کردن شمشیر به وسیله پوست میته داللت دارد و فقـط از نمـاز   

دربـاره او سـؤال شـده شـغلش     آید مـردی کـه   کند از ظاھر سؤال بر میخواندن در آن نھی می
بوده و از این راه امـرار معـاش   ) حمایل کردن شمشیر با پوست حیوانات (اعم از میته و مذکی

او را از کار و اکتسـاب بـا پوسـت میتـه نھـی      ) این با توجه به اینکه امام (عکرده است. بنابرمی
که علم بـه میتـه بـودن دارد    در مواردی،  نکرده و تنھا بر عدم جواز نماز خواندن در لباس کار

آیـد کـه   اند در حالی که امام در مقام بیان حکم شرعی بوده؛ این نتیجه بدسـت مـی  تأکید نموده
اکتساب با میته در مواردی که شرط آن طھارت نیست اشکالی ندارد.

نتیجه گیری از روایات
معامله مجـرد میتـه   توان نتیجه گرفت مناط فساد از مجموع روایات مذکور در این گفتار می

آید بلکه منشأ فساد بیـع توقـف   بودن نیست و از این اخبار تعبد به حرمت بیع میته بدست نمی
باشد بنابراین اگر فرض شود که استیفاء منافع مقصـوده و مھـم   استیفاء منافع میته بر طھارت می

ری (تقریـرات  متوقف بر طھارت نیست اشکالی در بیع آن وجود ندارد. (نجفـی خوانسـا  ،  میته
بنابراین تعارضی بین روایات دال بـر حرمـت و روایـات دال بـر     ).۱/۲۹) ،درس میرزای نائینی

جواز وجود ندارد بلکه روایاتی که بر جواز انتفـاع از میتـه و جـواز بیـع آن داللـت دارنـد بـر        
میتـه را  و حرمـت ) ۱/۵۴، المکاسـب المحرمـه  ،  مینـی (خ، روایات حرمت میته حکومت دارند

مشروط بـه طھـارت اسـت مثـل خـوردن و نمـاز       ھاآنکنند که انتفاع از محدود به مواردی می
در مواردی که انتفاع از میته مشروط به طھارت نیست دلیلی از روایات بر حرمـت  ؛ لذا خواندن

داشـته باشـد   ) ھر چه منفعت (عقالئی محلـل «انتفاع از میته وجود ندارد و طبق قاعده کلی که 
اخذ عوض در برابـر  ،  که استیفاء آن جایز استطورھمانیز است زیرا منفعت مباحه بیع آن جا

تـوان جـواز   ؛ می) / فی شرایط الثمن و المثمن۱، تذکره الفقھا، (عالمه حلی» آن ھم جایز است
،  با توجه به ادلـه ،  بیع میته برای منافع مقصوده عقالئی و محلله شرعی را نتیجه گرفت. بنابراین
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شود کـه میتـه منفعـت محللـه     حرام است و ثمن آن سحت محسوب میییجایته تنھا در بیع م

خوردن میته و یا استفاده از میتـه در مـواردی باشـد کـه     ،  مقصوده نداشته باشد و مقصود از آن
انتفاع از آن جایز نیست لذا روایات حرمت بیع میته قابل حمل بر مواردی ھستند کـه انتفـاع از   

،  ؛ خمینـی ۳۳۰،حـوث فقھیـه ھامـه   ب،رک: مکـارم شـیرازی  ت. (طھـارت اسـ  میته مشروط بـه 
به عبـارت  ).۱/۲۹)،؛ نجفی خوانساری (تقریرات درس میرزای نائینی۱/۵۷المحرمه المکاسب 

) ۵،طباطبائی یـزدی ت. (دیگر اطالق نصوص منصرف به جھت محرم و قصد منفعت حرام اس
میته ای که دارای منفعت محلله ،  کنیم آیا روایاتاگر این سخن را ھم نپذیریم حداقل شک می

در این صورت تمسک به روایات صحیح نیست زیـرا  ،  شود یا خیرقابل اعتنا است را شامل می
این امر تمسک به دلیل در شبھات مصـداقیه اسـت. در ایـن صـورت مرجـع اصـاله االباحـه و        

عرفی بر معاوضـه میتـه بـه قصـد     باشد زیرا شکی نیست که از نظراطالقات و عمومات بیع می
)  ۳/۴۳، سبزوارید. (کنبیع صدق می،  منافع محلله

اجماع-ج
عالمـه  د. (انـ عده ای از فقھا بر بطالن بیع اعیان نجس از جمله میته ادعـای اجمـاع نمـوده   

،  و برخـی ) ۲/۱۰۰۸،  منتھی المطلب،  / فی شرایط الثمن و المثمن؛ ھمو۱،تذکره الفقھا،  حلی
، نراقـی د. (بر بطالن بیع میته و جمیع وجوه استفاده از آن مدعی اجمـاع ھسـتن  ،  طور خاصبه 
میتـه محسـوب و نجـس    ،  و شکی نیست که اجزای جدا شده از انسان زنـده و میـت  ) ۲/۳۳۳

باطل است.ھاآندر نتیجه به اجماع فقھا بیع ).۳/۱۲۱، شھید ثانید. (باشمی
نقد و بررسی این استدالل

، مجمـع الفائـده  ،اردبیلـی د. (با توجه به اختالف نظر فقھا چنین اجماعی وجـود نـدار  اوالً:
).۷۷/۷۹،؛ مجلسی۸/۳۵

ھمـان آیـات و   ،  این اجماع مـدرکی بـوده و مـدرک   ،  ثانیاً: بر فرض تحقق چنین اجماعی
نجسـی داللـت دارد. بنـابراین ایـن اجمـاع      نیھر عـ روایاتی است که بر عدم جواز بیع میته و 

بدی محض و کاشف از قول معصوم نبوده و لذا حجت نیسـت. (توحیـدی (تقریـرات درس    تع
) ۳/۲،؛ خوانساری۱/۹۳)،آیت اهللا خوئی

ثالثا:ً بر فرض که چنین اجماعی تحقق داشته و مدرکی ھم نباشد قدر متیقن از ایـن اجمـاع   
بـه  ) ۱۶/۴۳،ریبزواد. (سـ ای است که دارای منفعت محللـه متعـارف نباشـ   اعیان نجسه و میته

خصوص در زمان قدیم که وسایل انتفاع از اشیاء در نـزد مـردم کـم بـوده و انتفاعـات مھـم و       
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کـرده  خطـور نمـی  ،  حیات بخشی چون پیوند اعضای انسان زنده یا مرده به ذھن مردم و فقھـا 

است.
عالوه بر آن از سخنان فقھایی که مدعی اجماع بر بطالن بیع اعیـان نجـس ھسـتند بدسـت     

دانند بلکه معتقدند حرمت دائر مدار عدم وجـود  صرف نجاست را مانع بیع نمیھاآنآید که می
در : «گویـد منافع محلله و مقصوده عقالئی است. مثالً عالمه حلی درباره فروش کالب اربعه می

،  نظر ما اقوی این است که فروش سگ شکاری جایز است اگر بیع سگ شکاری را اجازه دھیم
(عالمـه  ».وجـود دارد ،ماشیه و زرع و حائط نیز جایز است زیرا مقتضی یعنی نفعفروش سگ

) / فی شرایط الثمن و المثمن۱،الفقھاتذکره،حلی
ت. عباراتی با ھمین مضامین آورده شده اس،  در منتھی المطلب و نھایه االحکام عالمه حلی

) ۲/۴۶۲،؛ نھایه االحکام۲/۱۰۰۹،منتھی المطلب(
شود که صرف نجاست ذاتی مانع بیع نیسـت  کلمات عالمه حلی به خوبی روشن میاز این 

مـذکور بـه   یھـا سگزیرا سگ نجس العین است و اگر نجاست علت بطالن بیع باشد فروش 
کند.ھیچ عنوان نباید جایز باشد زیرا حکم در وجود و عدم از علت تبعیت می

ین است که صحت و بطالن بیع دائـر مـدار   شود انکته دیگری که از کالم عالمه استفاده می
وجود منفعت عقالئی و محلل است زیرا به فرض که فروش سـگ شـکاری را بـه دلیـل نـص      

دیگر که نصی وجود ندارد و عالمه تنھا به دلیل وجود منفعـت  یھاسگدر مورد ،  جایز بدانند
ھستند.ھاآنقائل به جواز فروش ،  محلل و معتنی به عقالئی

اند که ھر چه منفعـت محللـه و مبـاح داشـته     عالمه در تذکره تصریح نموده،  اینعالوه بر
باشد بیع آن جایز است زیرا معتقدند جواز استیفاء مسـتلزم جـواز گـرفتن عـوض در برابـر آن      

)  / فی شرایط الثمن و المثمن۱،تذکره الفقھا،ھمود. (باشمی
کنـد معتقـد   ادعای اجمـاع مـی  ،  از میتهمحقق نراقی نیز که بر عدم جواز ھمه وجوه انتفاع

) ۲/۳۳۴،  که مشروط به طھارت نیست جایز است. (نراقیییجااست استثقاء با پوست میته در 
دلیل جـواز  : «گویدحائط و زرع و ماشیه مییھاسگھمچنین ایشان در بیان دلیل جواز فروش 

تفاعی کـه مجـوز بیـع اسـت     با سگ صید از نظر انھاسگاین است که این ھاسگفروش این 
)  مانجا(ھ».مشترک ھستند

ه فروش میتـه و ھـر عـین نجسـی را     ک) ۲۲/۱۷، نجفی(یاز سخنان ایشان و فقھای دیگر
علت بطالن و عدم جواز فروش این اشیاء را عدم حلیت ھاآنآید که دانند بدست میجایز نمی
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شـد و  فعت حاللی برای میته تصـور نمـی  اند. زیرا در آن اعصار مندانستهمیھاآنمنفعت غالبی 

تواند مـالک صـحت بیـع باشـد.     نادر بود و منفعت نادر نمی،  اگر ھم منفعتی داشت آن منفعت
: گویـد شاھد بر این امر قول صاحب مفتاح الکرامه در مالک صحت و بطالن بیع است. وی می

کنیم پس اشیائی حظه میوقتی که مالک بطالن بیع منفعت مقصوده غالبی باشد نجاسات را مال«
حـرام اسـت مثـل خمـر و میتـه و مایعـات مشـروبه متـنجس         ھاآنیابیم که منافع غالبی را می

حـرام  ھـا آنیابیم که منفعت غالبی و چیزھائی را می) (بنابراین بیع این اشیاء ھم صحیح نیست
)  ۵۲-۱۲/۵۱، حسینی عاملی».()صحیح استھاآننیست (پس بیع 

منفعت محلله شرعی و قابل اعتنای عقالئی برای میتـه یـا ھـر عینـی از اعیـان      این اگر بنابر
به جھت آن منفعت جایز است و مانعی ندارد که در یک عصـری  ھاآننجس ثابت شود فروش 

جایز نباشد در حالی که در عصـر  ،  اکتساب با چیزی به دلیل عدم وجود منفعت عقالئی محلله
ی به جھت دستیابی به منفعت محلله قابل توجه عقـال جـایز   و زمان دیگری اکتساب با ھمان ش

باشد. مانند خون که در گذشته فایده حالل و قابل اعتنائی نداشت به ھمین دلیل انتفـاع از آن و  
بیع آن حرام بود اما در عصر حاضر به جھت وجود منفعت محلله عقالئـی (مثـل تزریـق آن در    

نصوص از این مـورد  ؛ و از آن و بیع آن جایز استانتفاع) بدن شخصی که نیازمند خون است
،  خوانسـاری ت. (معھـود و متعـارف نبـوده اسـ    )منصرف ھستند زیرا این امر در زمان ائمـه (ع 

۳/۲-۳  (
شود دلیلی بر حرمت فروش اعضای بدن از لحاظ میتـه و  که مالحظه میطورھماناین بنابر

؛ و وجـود نـدارد  ،  تعارف و قابل اعتنـا باشـد  در صورتی که دارای منافع محلله م،  نجس بودن
دھد که صحت و بطالن بیع دائر مدار وجود و رجوع به کلمات فقھا و ھمچنین اخبار نشان می
ادله بیع ھـر چیـزی را کـه غـرض صـحیح      ،  عدم منفعت حالل و عقالئی است. مضاف بر این

)  ۴۲-۱۶/۴۱، سبزوارید. (شوشامل می،  عقالئی داشته باشد و از نظر شرعی منھی عنه نباشد

نظریه صحت خرید و فروش اعضای بدن-۲
توان استناد کرد:جھت اثبات جواز خرید و فروش اعضای بدن به ادله ذیل می

عمومات و اطالقات کتاب-۱
روایات-۲

دلیل اول: عمومات و اطالقات کتاب
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بـدن داللـت   با توجه به اینکه ھیچ یک از ادله مخالفین بر بطالن خرید و فـروش اعضـای  

ـ  أ«ه بیع مانند قـول خداونـد متعـال:    برای تصحیح بیع اعضای بدن اطالقات ادل،  ندارد هُحـلَّ اللّ
زیرا مقصود از بیع در این آیه شریفه بیع عرفـی اسـت   ) ۱۷۸، کند. (مؤمن قمیکفایت می» البیعَ

قلمـداد  کننـد شـارع آن را حـالل و صـحیح     یعنی ھر عملی را که عرف و عقالء بیع تلقـی مـی  
کند البته به شرطی که از سوی شارع مورد نھی قرار نگرفته باشد.می

در مورد اعضای بدن باید گفت که عرف و عقال گرفتن عـوض در برابـر اعطـای عضـو را     
که در مبحث گذشته ثابت شد منعی از سوی شارع مقـدس  طورھمانکنند و قطعاً بیع تلقی می

احلَّ اهللا «بدن انسان داللت داشته باشد. بنابراین مقتضی آیه وارد نشده که بر بطالن بیع اعضای 
و سایر ادله صحت بیع این است که خرید و فروش اعضای بدن صـحیح اسـت و عضـو    » البیع

شود.مذکور ملک مشتری و ثمن ملک بایع می
ملـک صـاحب عضـو    ،  البته الزم به ذکر است در صورتی که صاحب عضو زنده باشد ثمن

در صورتی که مرده باشد ثمن مال میت است و باید در اداء دیـون یـا در راه اعمـال    شود اما می
و این ثمن بـه ورثـه   ) ۳۳۰، حوث فقھیه ھامهب،کارم شیرازید. (مصرف گرد،  خیر برای میت

برند که جزء ترکـه میـت باشـد امـا     رسد زیرا ورثه تنھا اموالی از میت را به ارث میمتوفی نمی
شوند بنابراین ثمنـی ھـم کـه در قبـال     ضای میت جزء ترکه او محسوب نمیبدیھی است که اع

رسد.شود و به ورثه نمیشود وارد ترکه میت نمیاعضا گرفته می
دلیل دوم: روایات

بیان کردیم منـاط صـحت بیـع ایـن     ،  که در نقد و بررسی ادله مخالفین بیع اعضاطورھمان
عقالئی باشد به عبارت دیگر ھر شیئي که انتفاع از است که مبیع دارای منافع محلله و مقصوده

صحیح خواھد بـود. ایـن مـالک از    ،  آن جایز و مباح باشد فروش آن به جھت آن منفعت مباح
کنیم:اشاره میھاآننیز قابل استفاده است که به برخی از ) برخی سخنان ائمه (ع

مری که در آن صـالح و منفعتـی   ھر ا: «کندنقل می) ابن شعبه حرانی از امام صادق (ع-۱
بر این امر دارای مصلحت و منفعـت متوقـف باشـد بـه     ھاآنبرای بندگان باشد و قوام زندگی 

خورنـد و  ز جمله چیزھـائی کـه مـی   ا،  طوری که چیز دیگری نتواند جای این منفعت را بگیرد
یزھـائی کـه اسـتعمال    دھند از چکنند و مورد استفاده قرار میپوشند و تملک میآشامند و میمی

آن برای مردم جایز است و ھر چیزی که در جھتی از جھات دارای صالحی برای مـردم باشـد.   
؛ ۱۲/۵۴، عـاملی (حر ) ».جایز استھاآنخرید و فروش و ھدیه دادن و عاریه دادن ھانیاھمه 
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)  ۳۳۳، رانیح

از اموری که قوام ھانیاھر خوردنی و آشامیدنی و غیر : «فرمایدمی) جعفر بن محمد (ع-۲
حالل باشد و انتفاع از آن برای مـردم مبـاح باشـد بیـع آن ھـم حـالل       ، مردم به آن وابسته است

)  ۱۹-۲/۱۸، (تمیمی مغربی١».است
زنـد  ضـرری نمـی  ھاآنگفته شده این روایات از نظر سندی ضعیف ھستند اما قصور سند 

، باطبـایی د. (طشـو ز معارض جبـران مـی  با عمل اصحاب و خالی بودن اھاآنزیرا ضعف سند 
۸/۱۳۰  (

،  در این احادیث تصریح شده که مالک و مناط صحت خرید و فروش اشیاء،  از نظر داللت
رعایت مصلحت مردم و داشتن منفعت مباح است یعنی ھر چیزی کـه صـالح و قـوام زنـدگی     

آن بـه جھـت آن   نوع مردم به آن وابسته باشـد و دارای منفعـت مبـاح باشـد خریـد و فـروش       
مصلحت و منفعت صحیح است.

و شکی نیست که اعطای اعضای بدن جھت پیوند به شخص نیازمند از امـوری اسـت کـه    
قوام و صالح زندگی مردم وابسته بـه آن اسـت و در بسـیاری از مـوارد موجـب نجـات جـان        

فـاع از اعضـای   در جای خود ثابت شده کـه انت ؛ و شوداز درد و رنج میھاآنیا رھائی ھاانسان
باشد. بنابراین بر اسـاس ایـن   جھت پیوند به بیماران حالل و مباح می)بدن انسان (زنده یا مرده

روایات خرید و فروش اعضای بدن جھت پیوند به شخص نیازمند صحیح است.  
البته الزم به ذکر است خرید و فروش عضو در صـورتی صـحیح اسـت کـه جداسـازی آن      

نابراین خرید و فروش اعضای انسان زنده در صـورتی صـحیح   د. باشعضو جھت پیوند جایز ب
حیـات یـا سـالمتی او را بـه     اًیثانمرگ اعطا کننده آن نشود؛ عضو موجباست که اوال اعطای 

خطر نیندازد؛ ثالثا اعطای عضو برای دھنده آن ضرر قابل توجھی نداشته باشد و ھمچنین پیوند 
-۶۰۷، اضل لنکرانی؛ ف۷۵-۷۳، ایخامنهرک:د. (یرعضو برای نجات نفس محترمی صورت پذ

) ۴۴۶-۴۴۰، مجموعه استفتائات جدید، ؛ مکارم شیرازی۶۱۲

.. .و کل امر یکون فیه الفساد مما قد نھی عنه من جھة اکله و شـربه و «این دو روایت ادامه دارند. در ادامه روایت اول آمده: ١١
محرماً اصله منھیـاً  و ما کان «و در ادامه روایت دوم آمده: » .. فحرام ضار للجسم و فساد للنفس.بوجه الفساد مثل المیته و الدم و

زیرا در مبحث قبل توضیح دادیم که روایاتی ؛اما در این قسمت این بخش روایات را ذکر نکردیم» عنه لم یجز بیعه و ال شراؤه
باشد و از محل بحث ما خارج ھستند.از این قبیل منصرف به جھت محرمه و منافع حرام مثل خوردن می
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نتیجه
فقیھان امامیه در زمینه خرید و فروش اعضای بدن انسان اختالف نظر دارند برخی قائـل  -۱

اند.شدهو صحتبه حرمت و بطالن و بعضی قائل به جواز 
روایات و اجماع بر بطالن بیع میتـه اسـتناد   ه رمت و بطالن ھستند بفقھایی که قائل به ح-۲
اند.نموده
ادله مورد استناد قائلین به نظریه حرمت و بطالن ناظر به موارد خرید و فـروش اعضـاء   -۳
منافع محلله است.ریدر غ

دارای مالیـت  ،  اعضای انسان به دلیل داشتن منفعت مقصودۀ عقالیـی و محللـه شـرعی   -۴
و شرعی ھستند.عرفی
رط شـ ،  مالکیت بر تصرف نسبت به شیء برای نقل و انتقال آن کـافی اسـت و ملکیـت   -۵

جواز نقل و انتقال شیء نیست.
قائلین به نظریه جواز و صحت با استناد به روایات و منفعت محلله عقالئی مترتـب بـر   -۶

و از انسـان زنـده جـدا    انـد. البتـه اگـر عضـ    خرید و فروش اعضاء آن را جایز و صحیح دانسته
مرگ اعطـا کننـده   عضو موجباعطای ه شود خرید و فروش آن در صورتی صحیح است کمی

یات یا سالمتی او را به خطر نیندازد و ضرر قابل توجھی برای او نداشـته باشـد و   ح،  آن نشود
ھمچنین پیوند عضو برای نجات نفس محترمی صورت پذیرد.

منابع
قرآن کریم.
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