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Background and Aim: According to verses and hadiths, buying and selling impure 

objects is prohibited. Among these impure objects are the isolated organ of the 

living human body and the organs of the dead body. This article seeks to investigate 

the buying and selling (sale) of dead human organs in cases of rational purpose.  

Materials and Methods: This article is a descriptive-analytical one. 

Ethical Considerations All ethical considerations in writing this article have been 

observed. 

Findings: By examining these texts, it was concluded that the reason for the 

prohibition of buying and selling dead organs was the inherent unclean body, its 

lack of financiality, and the type of its use in the past. Because some people used 

these organs to eat, therefore, it was forbidden to buy and sell organs for this 

purpose. Many Imami jurists have given a fatwa on the sanctity of buying and 

selling dead and living human organs. Nowadays, by change of the time and place 

and change in use of organs, which is for medical affairs, the goal is to save another 

human life. Therefore, the sale of organs will be expedient. Therefore, some jurists 

have proposed the theory of heba or organ gifts and by this contract, they have 

allowed the donation of human organs (living or dead). 

Conclusion: It is permissible to buy and sell the human dead organs based on 

rationality and the rule of elimination of losses. 
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 دهيچک

از جمله این اشياء متنجس، عضو جدا شده از بدن . بر اساس آیات و روایات، خرید و فروش اشياء متنجس حرام شمرده شده است :نه و هدفيزم

 .رده در موارد مقصوده عقالئيه استاعضاي بدن انسان م( بيع)سي خرید و فروش این مقاله به دنبال برر. انسان زنده و اعضاي بدن ميت است

 .مقاله توصيفي تحليلي استاین پژوهش یک  :ها مواد و روش

  .رعایت شده است مالحظات اخالقي در نگارش این پژوهش :يمالحظات اخالق

ت ذاتي جسد فاقد روح و عدم ماليت آن و نوع استفاده آن در گذشته با بررسي این نصوص این نتيجه حاصل گردید که علت حرمت، نجاس :ها افتهی

بسياري فقهاي اماميه . رو خرید و فروش عضو بدن براي این مقصود حرام شد از این. کردند اي این اعضا را براي خوردن استفاده مي است، زیرا عده

برداري از اعضاي بدن که  در روزگار ما با تغيير زمان و مکان و تغير در بهره. اند فتوي بر حرمت خرید و فروش اعضاي بدن انسان زنده و مرده داده

اي از فقها نظریه  بنابراین عده. رو بيع اعضاي بدن داراي مصلحت خواهد بود از این. باشد براي امور پزشکي است، هدف نجات جان انساني دیگر مي

در کنار این نظریه بعضي بيع اعضاي . را جایز شمردند( زنده یا مرده)اء عضو بدن انسان هبه یا هدیه اعضاي بدن را مطرح کرده و با این عقد، اهد

 .ص انسان مرده قائل به حرمت هستنددانند، اما در خصو بدن انسان زنده را نيز جایز مي

 .بيع، بناء عقالء و قاعده دفع ضرر، جایز است مجوزه خرید و فروش با تکيه بر اطالق ادله :يريگ جهينت
 .بيع، مالکيت، اعضاي بدن انسان مرده، جواز :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -7

چنانکه وقوع . از امور مباح در زندگي انسان انجام بيع است

ها با پرداختن  انسان. آن تأثير زیادي در ادامه حيات بشر دارد

لذا از . نمایند به این عمل، نيازهاي مادي خود را تأمين مي

:  7077شهيد ثاني، ). ي معرفي شده استواجبات کفای

آنچه مسلم و قطعي است، بيع زماني صحيح است و  (1/887

اعم از )کند که مجري آن  افاده ملکيت و اباحه تصرف مي

چند شرط اصلي را به اجراء در آورده و خود ( بایع و مشتري

ایجاب، قبول، قبض، اقباض، بلوغ، : نيز داراي چند شرط باشد

: تا مصطفوي خميني، بي)علم، اختيار و اهليت، عقل، قصد، 

شروطي هستند که باید احراز شوند تا بيع  (571و  7/570

 . تنجز پيدا نماید

گيرد، کاالي  از جمله مسائلي که در بيع مورد توجه قرار مي

مورد معامله است؛ به عبارتي، کاالیي که توسط فروشنده به 

کند، باید  ام ميرسد و خریدار به خرید آن اقد فروش مي

لذا . کاالیي باشد که بتوان آن را خرید یا به فروش رساند

آید،  فروش کاالهایي که جزء مکاسب محرمه به حساب مي

امام رضا، ). حرام بوده و بيع صورت گرفته در آن فاسد است

به این ترتيب فروشنده و خریدار مالک مالي که  (857: 7071

از جمله . رد مال نمایند اند نيستند و باید دریافت کرده

موضوعات مطرح در حوزه بيع جایز یا حرام، خرید و فروش 

یعني اعضاي بدن انسان . اعضاي بدن انسان مرده است

مرده به عنوان کاال فرض گردد و شخص نيازمند به پيوند 

عضو آن را خریداري نماید و براي نجات جان خود از آن 

انسان مرده کاالیي در این فرض، عضو بدن . استفاده کند

است که قرار است مثمن باشد و در قبال آن عوض پرداخت 

هاي این تحقيق آن است که آیا در موضوعات  گردد؛ پرسش

قابل بيع، محدویت یا ممنوعيت وجود دارد؟ آیا اعضاي بدن 

تواند موضوع عمل بيع واقع گردد؟ آیا اعضاي انسان مرده مي

د و فروش واقع شود؟ در بدن ميت ماليت دارد تا مورد خری

صورتي که بدن ميت خریده شد به ملکيت خریدار در 

 آید؟ مي

ها و در این پژوهش نگارنده در پي پاسخ به این پرسش

یافتن دليلي قابل قبول و اثبات در خرید و فروش اعضاي 

طور آنچه مسلم است انسان زنده به. بدن انسان مرده است

ا به فروش رساند، زیرا او تواند اعضاي بدن خود رمطلق مي

مالک بر خود است و عقالء عالم و به طور خاص اطالق 

الناس مسلطون علي »فقهي  قانون مدني و قاعده 77 ماده

پذیرند،  عمل او را در خرید و فروش عضو بدنش مي «اموالهم

تواند اقدام به خرید و  اما ميت بر خود مالکيتي ندارد و نمي

اند و وارث او به شما س از او زندهکساني که پ. فروش کند

آیا این . توانند اقدام به فروش اموال او نمایندآیند ميمي

توانند اعضایي بدن او را به فروش رسانند و از مبلغ وراث مي

به دست آمده ارث ببرند؟ در هر حال، بحث ما در این مقاله 

جواز یا عدم جواز خرید و فروش بدن انسان مرده است و این 

که آیا براي بدن ميت ماليت قابل تصور است تا به واسطه 

 آن بتوان آن را به عنوان یک مال به فروش رساند؟

الزم به ذکر است، پيشرفت بشر در فناوري و کشف 

مجهوالت، دنيایي تازه و نوین در عرصه علم پدید آورده 

هاي گذشته پاسخي  بسياري از موضوعات در دوره. است

توانستند معضالت را حل نمایند، اما  ان نمينداشته و دانشمند

با گذشت زمان مجهوالت یکي پس از دیگر کشف گردید و 

عالوه بر این، . پاسخ داراي پاسخ گردید هاي بي پرسش

بسياري از موضوعات دچار تغيير در ماهيت شده و ساختار 

علم . گذشته خود را از دست داده و نمادي تازه پيدا نمودند

این قاعده مستثني نبوده و تحوالت شگرفي  پزشکي نيز از

یکي از این اکتشافات، پيوند اعضاي بدن بوده . پيدا نمود

توان عضو بدن انساني را با به  پزشکان دریافتند مي. است

آن ها . انساني دیگر پيوند زده و او را از بيماري نجات دهند

هاي مختلفي را مورد نظر خود قرار دادند، از جمله  گزینه

از . داسازي اعضاي بدن انسان مرده و پيوند آن به دیگريج
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سازي بدون موافقت شخص و اولياء او طرفي این جدا

هایي براي جلب این موافقت  پذیر نبود، لذا به فکر راه امکان

برآمدند، مانند موافقت بر اهداء عضو در زمان سالمت و 

دو  در این ميان. دریافت موافقت از اولياء ميت بر اخذ عضو

این . گزینه دیگر نيز مطرح گردید، هبه عضو و خرید عضو

تحقيق ناظر به خرید عضو از انسان مرده از طریق موافقت او 

 .باشد در دوران حيات و از اولياء او مي

باشد که در هایي مطرح ميهاي باال پاسخپيرامون پرسش

 :شودها اشاره ميادامه به آن

لذا قابل خرید و فروش  اعضاي بدن انسان، مال نيست، -

نظریه اداره کل حقوقي و تدوین قوانين قوه ). نخواهد بود

 (2/5/0755مورخ  0665/5به شماره ، قضائيه

تواند فروشنده و خریدار باشد که یا خود مالک کسي مي -

مال، یا ماذون از مالک، یا ولي او و یا جانشين او باشد و 

ابن البراج، ) .دهمچنين منع قانوني و شرعي نداشته باش

و چون آدمي، مالک خود نيست، لذا  (100/ 7: 7071

ئ که مالک نيست تصرف کرده و اقدام به تواند بر ش نمي

 (808 :7087سبزواري، ) .فروش آن نماید

انسان زنده داراي طهارت است، اما غير مأکول اللحم  -

رو بعضي از اعضاي بدن او جزء نجاسات  از این. است

: 7072صدر ، ). ند بول، غائط، مني، ميته، خونباشد، مان مي

لذا قابليت خرید و فروش ندارد، و به طریق اولي بدن  (11/ 0

 .ميت انسان نيز قابل غير و فروش نيست

کسب و تجارت با اشياء نجس، از هر نوع، در صورتي که  -

حتي اگر آن شيء . داراي منفعت عقالیي باشند جایز است

. شد باز خرید و فروش آن جایز استداراي منفعت نادري با

بنابراین خرید و فروش خون جهت تزریق به انسان دیگر 

 (71/ 8: 7082نکونام، ). جایز است

کسب و تجارت با اشياء نجس از هر نوعي که باشد به  -

 :تا بي خمينى، امام) .دليل عموم نصوص موجود جایز نيست

ه این کند کدر شرح این متن، شارح اضافه مي (7/001

حرمت مربوط به اشيایي است که داراي منفعت عقالئيه 

نباشند مانند ميت و مدفوع و مشروبات الکلي و سگ ولگرد 

ها که تجارت با این اشياء حرمت دارد؛ و خوک و مانند این

که منفعت اما دليل جواز بيع با اشياء نجس در صورتي

 ،تبریزى). عقالیي داشته باشند وجود نص و اجماع است

 (120  :تا بى

هر شئ خواه پاک باشد یا نجس طي شرایط و مقتضيات  -

از جمله بيع یا هبه . کندزمان و مکان حکمش تغيير پيدا مي

با عنایت . اعضاي بدن انسان اعم از اینکه زنده یا مرده باشد

ئ که شموجود و نظرات فقهاء، خرید و فروش هر  به ادله

تواند محل یا اشد، ميي عقالئيه بداراي منفعت مقصوده

 .بيع باشد وسيله

پاسخ ششم در این ميان مطلوب بوده و نگارنده به دنبال 

زیرا موضوع بيع اعضاي بدن انسان مرده از . اثبات آن است

عناویني است که با پيشرفت علم پزشکي بازجست پيدا کرده 

از طرفي یافتن . و دانشمندان وادار به نگاه مجدد به آن شدند

گشاي  تواند راهمناسب و شرعي در این خصوص ميپاسخ 

 .مسائل چالش برانگيز متعددي باشد

 تبيين مفاهيم -8

هایي مانند بيع، اعضاي بدن و انسان مرده  در این تحقيق گزاره

 :ها خواهيم پرداختوجود دارند که در ادامه به توضيح آن

 بيع -8-7

اد و ستد د)یعنى دادن چيزى با ارزش و گرفتن قيمت آن  بيع

بيع  (181/ 7: 7078راغب اصفهاني، )(. تاع و پولم  و مبادله

و به علت اینکه جزء اضداد . ضد خریدن است، یعني فروختن

. دن معني کردتوان فروختن و هم خریباشد، بيع را هم ميمي

قرشي، )فروختن  ، به معني بيع( 2/81 : 7070ابن منظور، )

مال به مال تعریف  هبعضي بيع را مبادل (7/851 : 7078

بيع با تشدید هم در معني  (8/18: تا فيومي، بي). اند کرده

لذا وقتي به طور مطلق . فروشنده آمده و هم در معني خریدار
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اما . رسدشود هم فروش و هم خرید به ذهن ميبيع گفته مي

/ 7 : 7112مصطفوي، ) .کاال است متبادر از لفظ بایع دهنده

111) 

هاي زیر معنا حقوق موضوعه ایران به صورتبيع در فقه و 

 :شده است

منظور از بيع ایجاب و قبولي است که داللت بر انتقال ملکيت 

بيع ( 887/ 1: 7077شهيد ثاني،). ض معلوم دارددر برابر عو

عقدي است که داللت دارد بر انتقال ملک از مالک آن به 

/ 8: 7072محقق حلي، ) .بر عوض معلومشخص دیگر در برا

بيع » :آورده استقانون مدني ایران در تعریف بيع  112ماده  (1

 .«عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم

 بدن -8-8
اعضاي یک موجود زنده  مجموعه :در تعریف بدن آمده است

به عبارت دیگر ساختمان کامل یک فرد . شودبدن ناميده مي

یا نعش گفته  جسددر اصطالح عام به بدن پس از مرگ، . زنده

مراد . کند شود و واژه بدن بيشتر داللت بر موجود زنده مي مي

. از عضو بدن، جزئي از بدن است؛ ولي هر جزئي مقصود نيست

 هبلکه مقصود از آن، جزئي است كه داراي عمل و وظيف

  .باشد مستقل مي

اعضاي بدن به لحاظ اهميت و کاربرد به دو قسم تقسيم 

عضوي که در صورت نبود آن  صلي،نخست، عضو ا :شوند مي

ميرد؛ دوم، عضو در بدن، حيات مختل شده و انسان زنده مي

برد، یا از آن عضوي که نبودنش حيات را از بين نمي عادي،

جدایي از بدن، مجدد  عضو به تعداد وجود دارد و یا در صورت

 .شودسازي ميباز

حاضر، توصيفي تحليلي  مقاله تحقيق روش: روش تحقيق-1

 . است

 بحث و نظر

در مورد خرید و بندي اشاره شده در باال،  با توجه به تقسيم
 .جواز و عدم جواز :فروش اعضاء بدن دو دیدگاه موجود است

اند، تفاوتي ميان زندگان و  ي بر عدم جواز دادهکساني که رأ

. دانندمردگان قائل نشده و به طور مطلق این کار را حرام مي

به نظر  .باشدم دو فرع قابل توجه ميدو اما براي نظریه

خرید و فروش اعضاي بدن انسان زنده در اعضاي رسد  مي

اصلي مثل مغز و سر، حرام است، اما در اعضایي که اصلي 

نيستند و تجدید شونده هستند مثل پوست، مو، خون و یا در 

 کند ميبدن با یک عدد نيز زندگي به طور عادي ادامه پيدا 

 .است مثل کليه، جایز

بيع . ميان بدن انسان زنده و جسد انسان مرده تفاوت است

برداري انسان مرده جایز است، اما در  هتمامي اعضاي قابل بهر

مورد انسان زنده باید مالحظه شود جدا شدن عضو حيات او را 

اگر حيات انسان دچار خطر شود . اندازد یا خير به مخاطره مي

اما اگر دچار خطر  نسانمثل بيع سر ا. عضو حرام است بيع

 .مثل خرید مغز قرمز استخوان. نشود جایز است

با توجه به کتاب متاجر در فقه، احکام تجارت، از دو جنبه مورد 

بندي بر اساس موضوع تجارت و  تقسيم: گيرد ميتوجه قرار 

 .بندي از لحاظ نفس تجارت تقسيم

 بر اساس قسم اول عناوین مد نظر، تجارت حرام و مکروه و

زیرا شارع مقدس در دستورات خود فرمود، َاَحلَّ . باشدمباح مي

این حکم در رابطه با اصل عمل بيع ( 815/بقره) اهلُل الَبيَع

ها تجارت صادر شده است، اما با عنایت به اشيایي که با آن

ي اشيای. شوندیاید، به این سه قسم تقسيم ميتحقق مي

جایز دانسته و بعضي را ها را هستند شارع مقدس تجارت با آن

هایي که شود، آنجواز نداده است، مورد اول مباح ناميده مي

شان امر شد و یا امر نشده است، حالت  جواز ندارند یا به نقيض

بندي  در تقسيم. شونداول مکروه و حالت دوم حرام ناميده مي

گيرد، دوم به لحاظ نفس تجارت، بر تجارت پنج حکم تعلق مي

 :7077شهيد ثاني، ) . ب، حرام، مکروه و مباحواجب، مستح

 (887و  1/871

بندي، هنگام انجام بيع، باید موضوعي  با توجه به این تقسيم

گيرد، مباح بوده و منع، متوجه آن که محل تجارت قرار مي

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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حال در ما نحن فيه، این پرسش مطرح نظر است، آیا . نباشد

منوع؟ در خرید و فروش اعضاي بدن ميت مباح است یا م

شود؛ در ادامه به پاسخ به این پرسش، موضوعاتي مطرح مي

 .شودها اشاره ميتفصيل بدان

 مخالفين خرید و فروش اعضاي بدن ميت یهنظر -7

خر در تحقيق پيرامون جواز یا عدم جواز خرید و متأ علماء

فروش اعضاي بدن انسان، قائل به تفصيل شده و ميان انسان 

اغلب علماء متقدم قائل به . اندقائل شدهزنده و مرده تفکيک 

ها آن. عدم جواز خرید و فروش اعضاي بدن انسان هستند

عنه  معتقدند از منظر شرع مقدس و دید شارع این عمل منهي

طرف دیگر بدن انسان چون از نوع  و غير قابل اجراء است، از

است؛ لذا تفاوت ندارد، انسان زنده باشد یا مرده،  «ما الیملک»

( 016: 0001شهيد اول، ) .توان آن را خرید و فروش نمودنمي

بر عدم جواز خرید و فروش اعضاي بدن  عمده دالیل این عده

 :بدین شرح است

 مالك حقيقي بودن خدا -0-0

جودات عالم جا که خداوند مالک اصلي انسان و سایر مواز آن 

است، لذا جز خودش کسي حق  و صاحب اختيار هر شئ

يزي را ندارد و تا اذن او بر جواز تصرف نباشد، تصرف در چ

در رابطه با خرید و فروش  رو از اینکسي چنين حقي را ندارد، 

آنان . اعضاي بدن انسان خداوند به انسان جوازي نداده است

در جهت اثبات نظر خود به آیاتي که داللت بر مالکيت خداوند 

ها اشاره  عضي از آناند، در ادامه به ببر اشياء دارد استناد کرده

 .شودمي

 اْلُمْؤِمُن السَّالُم اْلُقدُّوُس اْلَمِلُك ُهَو ِإالَّ ِإلَه ال الَِّذي اللَُّه ُهَو -

 .ُیْشِرُكوَن َعمَّا اللَِّه ُسْبحاَن اْلُمَتَكبُِّر اْلَجبَّاُر اْلَعِزیُز اْلُمَهْيِمُن

 (27/حشر)

 َأْنُفِسُكْم ِفي ما ُتْبُدوا ِإْن َو ْرِضاْلَأ ِفي ما َو السَّماواِت ِفي ما ِللَِّه -

 اللَُّه َو َیشاُء َمْن ُیَعذُِّب َو َیشاُء ِلَمْن َفَيْغِفُر اللَُّه ِبِه ُیحاِسْبُكْم ُتْخُفوُه َأْو

 (250/بقره) .َقِدیٌر ٍء َشْي ُكلِّ  َعلى

 (57/یس) .ونُتْرَجُع ِإَلْيِه َو شىٍء  كُل َمَلُكوُت ِبَيِدِه الَِّذى َفُسْبَحاَن -

 ِممَّن اْلُمْلَك َتنِزُع َو َتَشاُء َمن اْلُمْلَك ُتْؤتِى اْلُمْلِك َماِلَك اللَُّهمَّ ُقِل -

  كُل  َعلَى ِإنََّك  اْلَخيْر ِبَيِدَك  َتَشاُء َمن ُتِذلُّ َو َتَشاُء َمن ُتِعزُّ َو َتَشاُء

 (25/عمران آل) .َقِدیر ٍء شَى

 َنْفِسِه  َعلَى َكَتَب  لِّلَِّه ُقل اْلَأْرِض َو َماَواِتالسَّ فِى مَّا لَِّمن ُقل -

 َخِسُروْا الَِّذیَن  ِفيِه َرْیَب َلا اْلِقَياَمِة َیْوِم  ِإلَى َلَيْجَمَعنَُّكْم  الرَّْحَمَة

 (02/انعام) .ُیْؤِمُنون َلا َفُهْم َأنُفَسُهْم

 :گردد از مجموع آیات استنادي موارد زیر استنباط مي

ست و بدون اذن مالك حقيقي، انسان ا مالك مطلق خدا اواًل

  (2/550: 0750طباطبایي، ) .حق تصرف در جسم خود را ندارد

 .خداوند مالک بندگان و هر آن چه دارند است ثانيًا

موجودات است که  خداوند خالق و صاحب اختيار همه ثالثًا

و  0: 0751طبرسي، ). کند ميهرگونه بخواهد در آن تصرف 

 (27و  5/20

ست، تحت ید ا نظمي که در این عالم حکم فرما رابعًا

ي خود دارد، ست که اشياء عالم را در سيطرها قدرتمندي توانا

ي او که ارادهکند مگر آنلذا عبدي بر چيزي تسلط پيدا نمي

 (5/017: 0021فخر الدین رازي، ) .باشد

فقط ست و انسان ا در واقع به باور این عده، مالك حقيقي خدا

مجاز به  رو از اینخویش است نه مالك آن،  پيکر مانت دارا

در دوران حيات  رو از این. نيستدر بدن خویش تصرف 

تواند اذن دهد د اعضاي بدن خود را بفروشد و نميتوان مين

پس از مرگش اعضاي بدنش را اهداء نمایند و یا به فروش 

توانند ميرسانند، عالوه بر این اولياء او پس از مرگ نيز ن

 .اعضاي بدنش را به فروش رسانده یا اهداء نمایند

 مملوکيت مبيع در خرید و فروش -0-2

در خرید و فروش، فروشنده باید مالک مبيع، و خریدار مالک  

منجز  تا ملکيت نباشد، بيع صورت گرفته ثمن باشد، بنابراین

نخواهد بود و از نوع فضولي است و براي تنجز نياز به اجازه 

آید، که بدن انسان ملک به حساب نميارد؛ با توجه به ایند

توان آن را مورد معامله قرار داد و در ازاي آن وجهي نمي
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عالوه بر این ما در متون شرعي دليلي بر اذن یا . دریافت نمود

. اجازه شارع بر خرید و فروش اعضاي بدن در اختيار نداریم

 َو»ز باب آیه شریفه بعضي نيز ا (2/055  :0001عالمه حلي، )

خرید و فروش  (055/بقره) « ِباْلباِطل َبْيَنُكْم َأْمواَلُكْم َتْأُكُلوا ال

باطل دانسته و بر عدم جواز آن  اعضاي بدن را اکل مال به

 (2/750: 0005حسيني مراغي، ). اند دهرأي دا

 بطالن بيع ميته -0-7

 حالل را هاآن گوشت خداوند كه است حيوانى هر مرده ميته،

 غير و وحشى از اعم و پرنده غير و پرنده از اعم است، كرده

 آن دیگر منافع و ميته گوشت خوردن ،0آیه این طبق. وحشى

که از بدن انسان هنگامي( 702 /1 : 7117ستوده، ) .است حرام

زنده عضوي جدا گردد، در حکم ميته است و باید آن عضو را 

ان از دنيا برود و روح از شد، وقتي انسچنانکه گفته. دفن نمود

چنان داراي احترام است و از بدن فراغت یابد آن پيکر هم

ي اول وفات تا زماني به قبر سپرده شود و حتي پس از لحظه

 هر چند مرده (0/5 : 7077عالمه حلي، ). بود آن محترم خواهد

انسان  اند، اما ميته و به خصوص مردهانسان را محترم شمرده

است و نجاستش ذاتي است و پاک شدني  جزء متنجس

نيست، مگر آن که تغيير ماهيت دهد، یعني تبدیل به خاک یا 

خرید و فروش مردار به ویژه جسد انسان،  رو از این. نمک گردد

: 0001شهيد اول، ). مرده شده استجزء مکاسب محرمه ش

 (0/051: 0706؛ عالمه حلي، 017
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الدَُّم َو َلْحُم اْلِخْنزیِر َو ما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه َو اْلُمْنَخِنَقُة َو  ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َو -0
اْلَمْوُقوَذُة َو اْلُمَتَردَِّیُة َو النَّطيَحُة َو ما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ ما َذكَّْيُتْم َو ما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب 

ِفْسٌق اْلَيْوَم َیِئَس الَّذیَن َكَفُروا ِمْن دیِنُكْم َفال  َو َأْن َتْسَتْقِسُموا ِباْلَأْزالِم ذِلُكْم
َو َرضيُت   َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دیَنُكْم َو َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمتي

. ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرحيٌمَمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتجاِنٍف ِلِإْثٍم َف  َلُكُم اْلِإْسالَم دینًا َفَمِن اْضُطرَّ في
مردار، خون، گوشت خوك و آنچه با نام غير خدا ذبح شود، خفه شده، ( 7/مائده)

جز آن  -با ضربه مرده، سقوط كرده، به ضرب شاخ مرده، باقيمانده صيد درندگان
( تيرهاى قمار)و آنچه براى بتها ذبح شده و آنچه را با قرعه  -را كه تذكيه كنيد

ود، همه بر شما حرام شده و روى آوردن به آنها سرپيچى از فرمان نصيبتان ش
كافران امروز از آیين شما مأیوس شدند بنا بر این از آنها نترسيد و از . الهى است

من بيم داشته باشيد، امروز دین شما را كامل و نعمت خود را بر شما تمام كردم 
ى درمانده شود، و مایل به اما هر كس از گرسنگ. و اسالم را دین شما برگزیدم

 .گناه نباشد، خدا آمرزنده مهربان است

سان و حيوان اتفاق علماء در حرمت خرید و فروش مردار ان

عليه،  بين علماء، مشهور و مجمع» :است که آمدهنظر دارند، چنان

حرمت خرید و فروش مردار است، چه از نظر حکم وضعي و چه 

دليل اصلي در حرمت بيع آن عدم تملک مردار است، . حکم تکليفي

در کتب متعددي این . آید چون به هيچ عنوان به ملکيت در نمي

شده است مثل النهایة، المراسم، الجواهر، شرح فتح نظر پذیرفته 

از ميان علماء اهل سنت، مالکيه . القدیر، سبل السالم و غيره

معتقدند خرید و فروش اشياء نجس مثل استخوان مرده و پوستش 

صحيح نيست، هرچند پوست این حيوان مردار دباغي هم بشود باز 

و فروش مردار و  اند، خرید حنابله نيز گفته. شود هم پاک نمي

این حکم در شافعيه و حنفيه نيز وجود . عضوي از آن صحيح نيست

 (0/55: تا موسوي خویي، بي) «.دارد

دالیل استنادي علماء بر حرمت خرید و فروش اعضاء بدن 

 :انسان مرده به شرح ذیل است

در . قرآن بر حرمت ميته است شریفه دليل اول استنادي، آیه -

در . هاي مختلف این حکم صادر شده است نهقرآن کریم به گو

 لْحُم َو الدَُّم َو اْلَمْيَتُة َعَلْيُكُم ُحرَِّمْت: دشو ميزیر به این آیات اشاره 

 .اْلِخْنِزیر َلْحَم َو الدََّم َو اْلَمْيَتَة َعَلْيُكُم َحرََّم ِإنَّما (7/مائده) .الِخنِزیر

 َأَكَل ما َو النَِّطيَحُة َو اْلُمَتَردَِّیُة َو وَذُةاْلَمْوُق َو اْلُمْنَخِنَقُة َو (711/بقره)

 (1/مائده) .َذكَّْيُتْم ما ِإلَّا السَُّبُع

 موضوعات جاهلى در تفسير این آیات آمده است، اعراب

 عنوان به .خوردند مى اند، شده ذكر آیات این در كه را حرامى

 مرد مى طبيعى مرگ به كه چهارپایى حيوان گوشت از مثال،

 حيوان بزرگ روده در را خون و كردند مى استفاده( مردار)

 روى كه خونى: گفتند مى و خوردند مى و پختند مى ریخته،

 :7111طبرسي، ). است نشده حرام كسى بر شود، كباب آتش

تا دیگر  حکم حرمت این موارد را ذکر فرمودلذا خداوند  (8/11

ست استفاده ا از این اشياء، جهت خوردن که منفعت غالب آنها

 .نشود

ء بر حرمت شيء متنجس و مردار علما اجماعدليل دوم  -

پيرامون حرمت مردار و عدم جواز اکل و بيع آن به  .است
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برخي از علماء ما نسبت به آن . اجماع نيز استناد شده است

 چنانکه فرمودند. اند ادعاي اجماع نموده و حکم به حرمت داده

عدم  اراي خون جهنده است وعلماء ما بر حرمت مرداري که د

و معتقدند موضوعي که حرام شد  جوار اکل آن اجماع نظر دارد

از علماء اهل سنت ابوحنيفه و . باید از آن خودداري نمود

ين شافعي یکي از اقوالشان که نظر ضعيفي نيز هست بر هم

اند جسد انسان همانند مردار  ایشان گفته. عقيده داللت دارد

و دليل بر  بوده و باید از آن پرهيز نمود جسسایر حيوانات ن

این خود . نجاستش امري است که بر غسل دادنش وجود دارد

دهد جسد انسان نجس است واال به شستنش دستور  نشان مي

 (0/65: 0000عالمه حلي، ) .شود نميداده 

اي  عده .معصومين بر تنجس مردار استروایات دليل سوم  -

اند كه در آنها  خاص دانسته علت حرمت را نصوصاز علماء 

ُمَحَمُد ُبن َعِلي  .معرفي شده است یعني حرام( سحت)ثمن ميته 

َو   َأْجُر الزَّاِنَيِة ُسْحٌت( عليه السالم)َابوَعبِد اهلِل   َقاَل بِن الُحَسيُن َقاَل،

ٌت َو َثَمُن اْلَكْلِب الَِّذي َلْيَس ِبَكْلِب الصَّْيِد ُسْحٌت َو َثَمُن اْلَخْمِر ُسْح

َفَأمَّا الرَِّشا ِفي اْلُحْكِم َفُهَو   اْلَمْيَتِة ُسْحٌت  َأْجُر اْلَكاِهِن ُسْحٌت َو َثَمُن

 (1/751 :  7071ابن بابویه، ) 0. اْلُكْفُر ِباللَِّه اْلَعِظيِم

که پرداختن به آنها و  اند شدهدر این روایت مشاغلي معرفي 

جمله مردار؛  کسب درآمد از طریق شان منع شده است، از

ایت، انصراف به خوردن دارد، لذا اگر رو از اینمرتکز عقلي 

رسد  باز به نظر مي. مردار به جهت آن خریده شود، حرام است

مردار حيوان باشد، اما به جهت ( عليه السالم)مقصود امام 

گردد و  مردار انسان نيز بدان ملحق مي« الميته»عموميت لفظ 

از طرفي عضو بریده شده . دنمای مياین حکم بدان نيز سرایت 

، لذا از باب شود مياز بدن انسان زنده نيز مردار شمرده 

حکومت در این حکم وسعت ایجاد کرده و عضو بریده شده از 

مردار به هر نوعي  رو از این، شود ميانسان زنده را نيز شامل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
0
کسب در آمد از چند شغل سحت یعني ( عليه السالم)در روایت امام صادق   

مزد زن زناکار، قيمت سگي که شکارچي نيست، بهاي . گناه شمرده شده است
گو، قيمت مردار و رشو گرفتن هنگام دادرسي، کفر  شراب، دست مزد غيب

 .ورزیدن به خداي بزرگ است

که باشد بيعش حرام است و به ملکيت طرفين معامله در 

 .آید نمي

یابيم، آنچه  توجه به محتویات این روایت و امثال آن در ميبا 

نجس شمرده شده باشد و با دالیل نقلي حکم آن به ما رسيده 

واهد باشد، بيع و شراء آن حرام بوده و مال به ملکيت در نخ

 (21/ 7: 7075مصطفوي خميني، ) .آمد

 بطالن خرید و فروش اشياء نجس -0-0

فروش اشياء نجسه حرام بر اساس نصوص شرعي، خرید و 

گفته شد، مردار هر حيواني که خون جهنده داشته . باشد مي

انسان به جهت، خون جهنده داشتن، . باشد نجس است

خواه  (755: 0005راشد صيمري، ). باشد ميمردارش نجس 

خود انسان مرده باشد، خواه از پيکرش عضوي اعم از داخلي یا 

ت انسان مسلمان از طرفي نجاس. خارجي جدا شده باشد

تلقي شود، حتما یعني هرجا مسلمان نجس  2.عارضي است

لود خون آ مثل. او بار شده تا نجس شده است اي بر عارضه

ذره نجس شده باشد و یا یک ع شدن بدن انسان، یا به واسطه

جسد مسلمان با غسل  رو از این. موت نجس گردد به عارضه

 .شود ميميت پاک 

اموات از نجاسات هستند، خرید و فروش  با توجه به این موارد،

بر این حرمت علماء ما ادعاي اجماع کرده و . آنها حرام است

عالوه بر این، . اند تهمدرک خود را نصوص شرعي دانس

لذا . نيز مؤید این مطلب است 7مائده عموميت آیه سوم سوره

برداري از آنها  ههر نوع بهر شود ميوجود این حرمت باعث 

  (5/25 :0017 اردبيلى، مقدس) .حرام باشد

در این رابطه روایاتي نيز در دست هست که خرید و فروش 

اشياء نجسه را جایز ندانسته و آن را دليل بر ایجاد ملکيت 

دليل نهي هر یک از مواردي که در این روایات به . داند نمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
2
هر چند . او نجس است لذا زنده یا مرده. افر ذاتي استنجاست انسان ک -  

بعضي از علماء مانند عالمه محمدتقي جعفري قائل به طهارت ذاتي کافرند و 
 .دانند شان را کفر مي دليل بر نجاست

7
 .ْلِخْنِزیِرا َلْحُم َو الدَُّم َو اْلَمْيَتُة َعَلْيُكُم ُحرَِّمْت -  
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ها اشاره شده است، مفسده و ضرر بارزي است که در این  آن

 . رداشياء وجود دا

َأنَّ َرُسوَل   ُروِّیَنا َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َأِبيِه َعْن آَباِئِه َعْن َعِلٍي -

اْلَمْيَتِة َو الدَِّم َو اْلِخْنِزیِر َو   اللَِّه ص َنَهى َعْن َبْيِع اْلَأْحَراِر َو َعْن َبْيِع

َخْمِر َو َعْن َبْيِع اْلَعِذَرِة َو َو َعْن َثَمِن اْل  اْلَأْصَناِم َو َعْن َعْسِب اْلَفْحِل

 (72/ 8 : 7125ابن حيون، ) 0.َقاَل ِهَي َمْيَتٌة

َما ُهَو َحَلاٌل   اْلَحَلاُل ِمَن اْلُبُيوِع ُكُل  َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد ع َأنَُّه َقاَل -

نَّاِس َو َصَلاٌح َو ِمَن اْلَمْأُكوِل َو اْلَمْشُروِب َو َغْيِر َذِلَك ِممَّا ُهَو ِقَواٌم ِلل

ُمَباٌح َلُهُم اِلاْنِتَفاُع ِبِه َو َما َكاَن ُمَحرَّمًا َأْصُلُه َمْنِهّيًا َعْنُه َلْم َیُجْز َبْيُعُه َو 

 (70/ 8 :7125ابن حيون، )  2.َلا ِشَراُؤه

ي مانع خرید و ینجاست به تنهابعضي از علماء ما معتقدند، 

روایات، صرف نظر از فروش نيست، زیرا عمومات موجود در 

مشكل سندي آنها، بر این مطلب داللت دارند كه خرید و 

منافع عمده دليل آنها عدم وجود فروش ميته جایز نيست، 

/ 0: 0006انصاري، ) .است و اکل مال به باطل حالل عقالئي

067) 

 بدن ماليت نداشتن اعضاء -0-6

 شيئلذا اگر . ليت داشتن مبيع استاز شروط مسلم در بيع ما

قانون  705ماده . ماليت نداشته باشد، قابل بر ابتياع نيست

بيع چيزي که خرید و فروش آن قانونًا »، کند ميمدني اشاره 

ممنوع است و یا چيزي که ماليت و یا منفعت عقالیي ندارد یا 

چيزي که بایع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر این که 

عالوه بر این علماء ما نيز  «.مشتري خود قادر بر َتَسّلم باشد

معتقدند مال باید ماليت داشته باشد، یعني باید از نظر مالي 

متمول و داراي ارزشي باشند که عقالء به ازاي آن بهایي را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
0
فرمود، ( عليه السالم)آمده امام علي ( عليه السالم)در روایتي از امام صادق  - 

از خرید و فروش افراد آزاد، مردار، خون، خوک، ( صل اهلل عليه و آله)رسول خدا 
بت، دست مزد جهاندن حيوان نر بر ماده، بهاي شراب و خرید و فروش کثافات 

 .ار استو گفت آن مرد. نهي فرمودند
2
روایت شد، انواع حالل خرید و فروش، وابسته ( عليه السالم)از امام صادق  - 

ي که دوام و صالح است، آن اشيای ها ها و نوشيدني يبه انواع حالل از خوردن
برداري  هتوانند از آنها بهر آن اشيایي که مي. ها گره خورده است زندگي بشر بدان

توانند محل کسب قرار  اند، نمي ا حرام شدهآن اشيایي که اصل آنه اما. کنند
 .شان جایز نيست چون نهي شده هستند، لذا خرید و فروش بگيرند

/ 2: 0025؛ نکونام، 606 /0: تا امام خميني، بي). پرداخت نمایند

آیا جسد انسان   با توجه به این، پرسشي مطرح است که (75

د به عنوان مبيع یا توان ميت بيع و شراء ماليت دارد؟ آیا جه

 ثمن واقع شود؟ 

علماء ما، انسان آزاد را اعم از زنده یا مرده، مال  بيشتر

دانند، یعني جسم انسان مال نيست تا بتوان آن را به  نمي

زیرا اشياء دو گونه هستند، . عنوان کاال مورد معامله قرار داد

ها شود و کاالهایي که از آنا نفع برده ميهکاالهایي که از آن

شود، بدن انسان به ویژه انسان مرده، از آن نفع برده نمي

خرید و فروش اشيایي است که منفعت مالي ندارد، لذا قابل 

 (065و  0/066: 0006انصاري، ). نيست

 رید و فروش اعضاي بدن انسان مردهنظر موافقين خ -2

واز خرید و فروش اعضاي بدن خر قائل به جاغلب علماء متأ

آنها به دالیلي از آیات و . انسان اعم از زنده و مرده هستند

، با توجه اند کردهروایات و حکم عقل به جواز این عمل استناد 

کيد بر أگردد، ت دالیل آن ها دو موضوع را شامل ميبه این که 

دالیل ایشان بر جواز خرید و فروش اعضاي جسد مرده انسان 

 . شدبا مي

پيش از پرداختن به دالیل علماء الزم به ذکر است، انسان به 

مرگ کامل که با مفارقت روح : گردد دو صورت دچار مرگ مي

افتد و شخص به طور کامل دچار مرگ  از بدن اتفاق مي

سان به کمک دوم زندگي نباتي که در این صورت ان. گردد مي

صنوعي و هاي گوناگون پزشکي مثل دستگاه تنفس م دستگاه

ها  ده است؛ در چنين شخصي اگر دستگاهتقویت قلب و غيره زن

 رو از این. گردد را از او جدا نمایند مرگ کامل برایش حادث مي

زنده بودن او محدود به کمک دستگاه است و از منظر علم 

 ؛727 :0755گودرزي، ). رود پزشکي شخص مرده به شمار مي

الیل عقلي و نقلي آنها در ادامه به د (0/70: 0755سپهوند، 

 :شوداشاره مي

 اصل اباحه -2-0
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استناد به اصل دليل اول بر جواز بيع اعضاي بدن انسان مرده، 

در روایتي ( عليه السالم)امام صادق . ، اباحة االشياء استعملي

 َفُهَو َلَك َحَلاٌل َحتَّى َتْعِرَف  َو َحَراٌم  َحَلاٌل  ِفيِه  َما َكاَن  ُكُل» :فرمودند

 (1/110 : 7071کليني، ). « اْلَحَراَم ِبَعْيِنِه َفَتَدَعُه

مبني بر خرید و ( عليه السالم)با توجه به روایت امام صادق 

اشيایي که در  طور مطلق فرمود، همهفروش اشياء، حضرت به

ها حالل و حرام وجود دارد بر تو حالل است تا زماني که آن

در رابطه با خرید و . ارحرام را بشناسي، پس آن را وا بگذ

فروش اعضاي بدن انسان مرده در دوران ما منافع عقالیي 

فراواني وجود دارد که تا پيش از این وجود نداشت، لذا با توجه 

توان به مي رو از اینبه منافع بارز و مهمي که وجود دارد 

اطالق این روایت عمل کرد و جواز خرید و فروش اعضاي 

که پيش از این ذکر شد، چنان. ادر نمودبدن انسان مرده را ص

توان با پيوند اعضاي بدن علم پزشکي پيشرفت نمود و مي

جسمي است،  انسان سالم به انسان دیگري که دچار عارضه

منافعي از این دست، از اعمال . جان شخص بيمار را نجات داد

جراحي پيوند اعضاي بدن وجود دارد که غير قابل انکار است و 

لذا اخذ عضو از انسان . ع عقالء عالم پوشيده نيستبر جمي

مرده یا زنده و پيوند آن به بدن دیگري، داراي منفعت محلله 

تا پيش از این مقصود از . ست که قابل انکار نيستئيه اعقال

خرید عضو بدن خوردن آن بود که از طرف شارع ممنوع 

از اما در زمان ما مقصود  (715/ 18: 7071مجلسي، ) .گردید

. خرید اعضاي بدن، پيوند زدن و نجات جان انسان دیگر است

 ِإْسرائيَل  َبني  َعلى َكَتْبنا ذِلَك َأْجِل ِمْن: فرماید خداوند در قرآن مي

 النَّاَس َقَتَل َفَكَأنَّما اْلَأْرِض ِفي َفساٍد َأْو َنْفٍس ِبَغْيِر َنْفسًا َقَتَل َمْن َأنَُّه

 ُرُسُلنا جاَءْتُهْم َلَقْد َو َجميعًا النَّاَس َأْحَيا َكَأنَّماَف َأْحياها َمْن َو َجميعًا

 َلُمْسِرُفوَن اْلَأْرِض ِفي ذِلَك َبْعَد ِمْنُهْم َكثيرًا ِإنَّ ُثمَّ ِباْلَبيِّناِت

ت جان یک انسان همانند بر اساس این آیه نجا (18/مائده)

ن با پيوند عضو از انساني به انسا. ستا ها انسان نجات همه

و این خود از امور  شویم ميدیگر باعث نجات جان از مرگ 

 . مهم و با اهميت است و خداوند بدان امر فرموده است

 مالك بودن انسانبه استناد  -2-2

طور که بر اشياء مالکيت دارد، بر بدن خود نيز انسان همان

« الناس مسلطون علي اموالهم»تسلط و مالکيت دارد و از باب 

تواند وصيت کند تا پس مي (0/750: 0016هور، ابن ابي جم)

از مرگش اعضاي قابل پيوند به دیگري را از جسدش جدا 

که اولياء او و وارثانش کرده و به دیگري پيوند بزنند و یا این

. به اهداء یا فروش اعضاي بدن او پس از مرگش اقدام کنند

در این فرض منفعت عقالئيه نيز در خرید عضو بدن دخالت 

علماء جهت . بخشدارد و به صحت چنين خریدي قوام ميد

اثبات تسلط انسان بر خود و امکان خرید و فروش عضو بدن 

 .شودها اشاره مياي استناد نمودند که در زیر به آنبه ادله

 بناي عقال -0 -2-2

عقالء في الجمله تسلط انسان بر بدن خود را قبول دارند و 

ني بر اختالل و از بين رفتن این معتقدند تا منع شرعي و قانو

تواند نسبت به خود مالکيت وجود نداشته باشد، انسان مي

. معامله انجام دهد و یا هر نوع تصرفي که بخواهد انجام دهد

اي است که این جرم و خطيئه عارضه. براي مثال خودکشي

. کنداش ساقط ميبه خاطر منع شرعي تسلط انسان بر خود را

تواند مبادرت به تسلط بر خود، نمي لذا انسان با استناد به قاعده

اما فروختن عضو خودکشي نيست تا منع . خودکشي نماید

 (5/055: 0751آملي، ). انوني داشته باشدشرعي و ق

الزم به ذکر است، در رابطه با بيع اعضاي بدن، ميان انسان 

طه با انسان زنده در راب. زنده و مرده باید تفاوت قائل بود

هایي وجود دارد، اما در مورد انسان مرده این محدودیت

ها نيز وجود ندارد، لذا باید با رعایت آن، اقدام به محدودیت

 .نمود فروش اعضاي بدن

سازد، فروش عضو اصلي انسان که حيات را ممکن مي در باره

زیرا اگر انسان براي کسب . اذن شرعي و قانوني وجود ندارد

ال اقدام به فروش عضو اصلي مثل قلب یا سر کند دیگر م

زنده نخواهد بود تا بتواند از منافع آن استفاده کند، لذا مقصود 
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عقالء فروش عضو عادي است که انسان را دچار مخاطره 

 .اعضایي مثل کليه یا پوست یا مو از این قبيل هستند. کندنمي

ر مرگ مغزي هایي که دچافروش اعضاي اصلي درباره انسان

اند قابل پذیرش است و داراي اند و یا کساني که مردهشده

زیرا کسي که از دنيا رفته و یا از نظر . وجه عقالیي خواهد بود

اي ندارد و آید، بر بدن خود سلطهپزشکي مرده به حساب مي

حال اگر از این اعضاء . تواند از اعضاي بدنش استفاده کندنمي

د وجه عقالیي توان مياستفاده شود  براي نجات جان دیگران

 .داشته باشد

کنند، عقالني بودن  دليل دیگر که عقالء به آن استناد مي

پرداخت پول در برابر عضو بدن است، هستند کساني که در 

نوبت دریافت کليه هستند و براي گرفتن کليه حاضرند مبالغ 

یا براي . گزافي را بپردازند تا خود را از رنج دیاليز نجات دهند

آیه شریفه . ره حاضرند پول بدهندخرید ریه، قرنيه، کبد و غي

عن تراض ان تکون تجارة »و  (256/بقره)« احل اهلل البيع»

عالوه بر این . مؤید دیدگاه عقالء است( 25/نساء)« منکم

 مطرح است که فرمودند( ليه السالمع)روایتي از امام صادق 

ي اشيائي هستند همه مصادیق حالل از اقسام خرید و فروش،

که خوردن و نوشيدن شان حالل است، داراي منفعت عقالیي 

ها بهربرداري ها از آنقابل قبول و عمده هستند و انسان

ها کنند، حرمت اصلي ندارند و منعي از قرآن درباره آن مي

با استناد به این روایت  (05 /2 : 0756ابن حيون، ). است نيامده

و فروش اعضاي بدن نيز مصداقي از خرید  توان گفتمي

 .توان به آن پرداختاست و مي( عليه السالم)روایت امام 

 دليل خاص -2-2-2

 اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن  اْشتَرى اللََّه ، ِإنَّفرماید خداوند در قرآن كریم مي 

وفق این آیه  (000/توبه) .اْلَجنََّة َلُهُم ِبَأنَّ َأْمَوالُهم َو َأنُفَسُهْم

کنند و ي که در راه رضاي خداوند به دیگران کمک ميکسان

دهند، همانند غم و اندوه و بيماري انساني را خاتمه مي

اداش جهادگران در ميان جنگ هستند و خداوند به آنان پ

 (0105/ 2: تا ابن عربي، بي). دهد مي

خود را به دیگر بدهد هر چند در  شود کليهکسي که حاضر مي

دریافت کند، جهاد بزرگي را انجام داده قبال آن وجهي را 

. زیرا با این کار سالمتي خود را به خطر انداخته است. است

اي که دارد دچار عارضه شده و خود نزدیک کليه شاید در آینده

 .نياز به پيوند داشته باشد

 نظر فقهاي معاصر -7

در ميان علماء معاصر بعضي به جواز بيع اعضاي بدن فتوي 

 : پردازیمدر ادامه به ذکر دو نمونه مياند داده

 نظریه فقهي آیه اهلل العظمي صانعي  -1-7

 :ایشان فرمودند

قطع کردن عضوي از اعضاي جسد انسان محترم براي ( الف

پيوند زدن که احسان و معروف و بر و خير است، جایز است، 

مگر در صورتي که خود ميت وصيت به انجام ندادن آن نموده 

 .اولياي ميت، راضي نباشند باشد و یا

فروش و اعطاي بعضي از اعضاي زنده براي پيوند زدن به ( ب

ها از بيماري اگر موجب ضرر و زیان دیگري و نجات دادن آن

 (056/ 7: 0751صانعي، ). باشد، مانعي نداردفاحش ن

 نظریه فقهي آیت اهلل العظمي نوري همداني  -7-2

 :ه فرمودندهاي مطروح ایشان در پاسخ به پرسش

از یک سو فردي دچار مرگ مغزي شده است، و  -556سؤال 

کند لکن ضربان قلب و نيز نفس او به کمک دستگاه کار مي

مغز به کلي از کار افتاده است و از نظر پزشکان همچون 

که در این )، اند کردهفردي است که سرش را از بدن جدا 

( دهددامه ميصورت نيز فقط تا چند دقيقه قلب به کار خود ا

شود لذا پس از مدتي بنابراین از نظر پزشکان، مرده تلقي مي

از سوي دیگر فرد یا افرادي  . نمایندها را از او جدا ميدستگاه

داریم که جانشان در معرض خطر است و اگر عضو مورد نياز 

ها پيوند نشود از دنيا خواهند رفت؛ آیا براي حفظ بيماران به آن

ت که اعضاي فرد دچار مرگ مغزي را قطع و به زنده، جایز اس

 بيماران پيوند زنند؟ 
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بلي جائز است که اعضاي فردي که دچار مرگ مغزي : پاسخ

شده را قطع و به بيماران پيوند بزنند ولي اگر وصيت نکرده 

و دیه نيز . است این کار باید با اذن از طرف فقيه انجام شود

و باید پرداخته شود و شود اگر وصيت نکرده است ساقط نمي

 . در راه خير براي ميت مصرف شود

که آیا خرید و فروش اعضا براي پيوند با این -0117سؤال 

 کند؟ عضو مورد اشاره یک کليه یا یک چشم باشد فرقي نمي

در فرض مزبور یک کليه با یک چشم فرق دارد، اوّلي : پاسخ

 . جائز است

ه منظور پيوند زدن در مواردي که قطع عضو ب:  0110سؤال 

 جائز است، فروش آن عضو نيز جایز است یا خير؟ 

تواند در حال حيات خود ظاهر این است که شخص مي: پاسخ

عضو بدن خود را بفروشد که پس از مر گ او از آن براي پيوند 

زدن استفاده کنند، بلکه جواز فروش تمام جسم براي تشریح 

يست، چنانچه گرفتن در مواردي که تشریح جایز است بعيد ن

، ولي دمبلغي براي دادن اجازه این موضوع نيز مانعي ندار

احترام بدن ميت مسلمان و احکام غسل ميت و نماز و دفن 

 . باید مراعات شود

بعضي افراد براي کمک به درمان بيماراني که  -0116سؤال 

شوند حاضر مي ،هاي خوني یا اعضاي بدن دارندنياز به فرآورده

کليه یا چشم خود را بفروشند این موضوع چه  یا مثاًل که خون

 حکمي دارد؟ 

در فرض مزبور فروختن خون و کليه در صورتي که : پاسخ

 . براي فروشنده خطر و ضرر ممتني به نداشته باشد جائز است

خرید و فروش اعضاء براي پيوند چه حکمي  -555سؤال 

 دارد؟

سایت انهار، ). ستدر بعضي موارد مانند کليه جایز ا: پاسخ

0750 ) 

توجه به دالیل ذکر شده از هر دو گروه، نظر موافقين با جواز با 

خرید و فروش اعضاي بدن انسان مرده نزد نگارنده موجه بوده 

هر چند دالیلي که مخالفين . دنمای ميو بر آن اصرار و ابرام 

د، اما علت اصلي از نمای ميبسيار قوي و مستدل  اند نمودهارائه 

در روزگار . خرید و فروش عضو در زمان ما تغيير نموده است

پيشين اعضاي بدن منفعت عقالیي قابل توجه نداشت، زیرا 

امکان بهربرداري از آن وجود نداشت، لذا شارع بر بيع آن جواز 

نداد، اما در حال حاضر منفعت عقالئي قابل توجه براي آن 

جاي خود باقي هرچند نجاست عضو مرده بر . بوجود آمده است

طهارت آن باز  است، اما به پيوند آن به بدن زنده مجدد

گردد و دیگر عضو مرده نيست، بلکه به مدد علم و عنایتي  مي

 .باشد ميکه خداوند مرحمت فرمود موجودي زنده 

جان را  و ِگل بيدانيم خداوند از روح خود در آدمي دميد  ما مي

روح به عالم حيات بخشيد، سپس با عارض شدن مرگ آن 

بينيم پس از کند، و بدن زنده نخواهد بود، اما ميباال عروج مي

پيوند عضو قطع شده مجدد در جسم جدید به فعاليت خود 

شود، و این جز عنایت خداوند چيز روح ميدهد و ذيادامه مي

دیگري نيست و این خود داللتي واضح و روشن بر قبول 

خواست ت، که اگر نميخداوند و رضایتش بر چنين کاري اس

 .بخشيدمجدد به آن عضو حيات نمي

عالوه بر این با تغيير در کاربرد اشياء و عوض شدن موقعيت، 

براي مثال، بازي شطرنج؛ ما . کندحکم موضوعات نيز تغيير مي

روایات فراواني بر حرمت آن در اختيار داریم، اما در روزگار ما 

ي و یک ورزش تغيير نمود عنوان این باز از قمار به بازي فکر

و با این تغيير حکم آن نيز عوض شد، هر چند اگر در حال 

حاضر کسي به عنوان قمار به این بازي مبادرت ورزند، حرمت 

در خصوص بازي بيليارد نيز چنين . آن بر جاي خود باقي است

این بازي در گذشته مصداقي براي قمار . حکمي متصور است

ن حاضر دیگر به عنوان قمار نيست و شد، اما در زماتلقي مي

توان از همين رو مي. آیدبازي سرگرم کننده به حساب مي

در روزگار ما دیگر خون یا عضو بدن را براي خوردن  گفت

کنند، خرند، بلکه آن را جهت نجات جان انساني تهيه مينمي

هر چند اگر حاال نيز براي . لذا حکم آن قابل تغيير است

 .ستا شود، حرمت آن پا بر جا خوردن خریداري
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 گيرينتيجه

در این تحقيق مختصر نتایج قابل توجهي وجود دارد که در 

پناه آنها باب نویني در رفتار اجتماعي و تجاري و حقوقي و 

آید؛ زیرا در این روزگار نگاه بشر به  اخالقي به وجود مي

اي نمود، که توانست عناوین و  عناوین تغيير قابل مالحظه

از . وعات را دگرگون نماید و حتي حکم آن را عوض کندموض

 .رسد جمله نتایج حاصله در این پژوهش موارد زیر به نظر مي

انسان و اعضاي بدن او داراي حرمت ذاتي هستند و کسي  -

 .حق هتک آن را ندارد

انسان براي نجات جان خود و سایر هم نوعانش باید عمده  -

راه مباحي را براي نيل به تالش خود را مصروف کرده و هر 

 .این مقصود تجربه نماید

در صورتي که نجات جان یک انسان وابسته به پيوند عضو  -

به  توان مياز دیگري باشد، از باب وجوب نجات و حفظ جان 

نجات )زیرا ذي المقدمه . خرید عضو یا اجزاء دیگر پرداخت

ت سرای( خرید عضو)واجب است و وجوب آن به مقدمه ( انسان

جواز خرید و  توان ميلذا . شود ميکرده و این خرید نيز واجب 

 .فروش عضو از انسان به ویژه انسان مرده اثبات نمود

و پاک  شوند ميخرید و فروش اجزایي از بدن که بارها توليد  -

 (مانند شير. )باشد ميبال اشکال  هستند بدوًا

ي مطروحه، بيع اعضاي جسد ميت، برا توجه به ادله با -

نجات جان انسان دیگر، اعم از این که مرگ مغزي شده و یا 

 .به علت دیگري فوت شده باشد بدون اشکال است

مالحظات اخالقي در نگارش این پژوهش  :يمالحظات اخالق

   .رعایت شده است

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

 نویسنده توسط مًانگارش این تحقيق تما :سندگانیسهم نو

 .ه استگرفت صورت ولؤمس

 مقاله ما را نیا هيکه در ته يکسان  کليهاز  :يو قدردان تشکر

 .میينما يرساندند، تشکر م ياری

مين مالي سامان بدون تأاین پژوهش : ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استیافته
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 منابع و مآخذ

 منابع فارسي و عربي. الف

 .قرآن کریم -

عوالي اللئالي  (.7075)، محمد بن زین الدین جمهورابن ابي  -

دار  :، قممحقق مجتبي عراقي. العزیزیة في االحادیث الدینية

 .سيد الشهداء للنشر

 احكام (.تا بي) ابوبكر بن عبداهلل بن محمد ،العربى ابن -

 .نا بي: جا بي .القرآن

 .من الیحضره الفقيه(. 7071)ابن بابویه، محمد بن علي  -

 .انتشارات اسالمي، قم: ، قماکبر غفاري، چاپ دوممحقق علي 

محقق  .دعائم االسالم(. 7125)حيون، نعمان بن محمد ابن  -

 .مؤسسه آل البيت: چاپ دوم، قمآصف فيضي، 

محقق  .لسان العرب(. 7070)ابن منظور، محمد بن مکرم  -

دارالفکر للطباعة و : چاپ سوم، بيروتجمال الدین ميردامادي، 

 .لتوزیعالنشر و ا

فقه ، (0015)،  بن موسى عليهما السالم امام رضا، على -

 .ناشر مؤسسه آل البيت عليهم السالم :مشهد. الرضا

مصباح الهدى في شرح  (.7127)  آملى، ميرزا محمد تقى -

 .نا بي: تهران . العروة الوثقى

مترجم رضا  .فرهنگ ابجدي(. 7115)بستاني، فؤاد احزام  -

 .انتشارات اسالمي: تهران، مهيار، چاپ دوم

التعليقية االستداللية علي  (.تا بي) ابوطالب تجليلتبریزي،  -

 .مؤسسه عروج :جا بي. تحریر الوسيله

(. 7071)راغي، سيد مير عبد الفتاح بن علي حسيني م -

 .انتشارات جامعه مدرسين :قم. العناوین الفقهية

عن  کشف االتباس (.7071)راشد صيمري، مفلح بن حسن  -

: قممحقق محمد باقري و محمد حسون،  .موجز ابي العباس

 .(عجل اهلل تعالي فرجه)مؤسسه صاحب االمر 

مفردات الفاظ (. 7078)راغب اصفهاني، حسين بن محمد  -

 .العلم دار :بيروت. القرآن

جامع الخالف و الوفاق  (.7087)سبزواري، علي مؤمن قمي  -

محقق حسين حسني  .العراقبين االمامية و بين ائمة الحجاز و 

 (.عج)ناشر زمينه سازان ظهور امام عصر : جا بيبيرجندي، 

نشر  :تهران. جرائم عليه اشخاص(. 7121)سپهوند، اميرخان  -

 .مجد

اللمعة الدمشقية (. 7087)محمد بن مکي عاملي  شهيد اول، -
چاپ  محقق محمدتقي مروارید و همکاران، .في فقه االماميه

 .نتشارات دارالتراث االسالميةا :، بيروتسوم

روضة  (.7077)ثاني، زین الدین بن علي بن احمد  شهيد -
محقق سيد محمد کالنتر،  .البهية في شرح اللمعة الدمشقيه

 .کتاب فروشي داوودي: قم

. المکاسب(. 7075)شيخ انصاري، مرتضي بن محمد امين  -

 .نا بي :، قمچاپ نهم

چاپ . سائل استفتائاتمجمع الم(. 7121)صانعي، یوسف  -

 .انتشارات ميثم تمار :قمهشتم، 

بحوث في شرح العروة (. 7072)صدر، سيد محمدباقر  -
: چاپ دوم، قممصحح سيد محمود هاشمي شاهرودي،  .الوثقي

 .مجمع الشهيد آیة اهلل الصدر العلمي

مترجم  .تفسير الميزان(. 7110)طباطبایي، محمد حسين  -

 انتشارات دفتر :قمچاپ پنجم،  ،همدانى موسوى محمدباقر

 .علميه حوزه مدرسين ى جامعه اسالمى
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 .تفسير مجمع البيان(. 7117)طبرسي، فضل بن حسن  -

انتشارات  :تهران مترجم گروه مترجمان، تحقيق رضا ستوده،

 .فراهاني

 .تفسير جوامع الجامع (.7111)طبرسي، فضل بن حسن  -

سالمي آستان قدس هاي ا مترجم گروه مترجمان بنياد پژوهش

 ،رضوي، تحقيق آیة اهلل محمد واعظ زاده خراساني، چاپ دوم

 .نا بي: مشهد

محقق علي  .الخالف(. 7071)مد بن حسن طوسي، مح -

  .دفتر انتشارات اسالمي: قمخراساني، 

 (.7175) حلي، حسن بن یوسف بن مطهر االسديعالمه  -

نشر : جا بي. تحریر االحکام الشرعية علي مذهب االمامية

 .مؤسسه آل البيت

 (.7077) حلي، حسن بن یوسف بن مطهر االسديعالمه  -

محقق شيخ فارس حصون،  .ارشاد االذهان الي احکام االیمان

 .دفتر انتشارات اسالمي: قم

(. 7077)حلي، حسن بن یوسف بن مطهر االسدي عالمه  -

 .مؤسسه اسماعيليان :تهران. نهایة االحکام في معرفة االحکام

 (.7080) حلي، حسن بن یوسف بن مطهر االسديعالمه  -

 .مؤسسه آل البيت: قم .تذکرة الفقهاء

مفاتيح (. 7087)بداهلل محمد بن عمر فخرالدین رازي، ابوع -

  .جا بي: ، بيروتچاپ سوم. الغيب

المصباح المنير في  (.تا بي)  فيومى، احمد بن محمد مقرى -

 .رات دار الرضيناشر منشو :قم. غریب الشرح الكبير

چاپ ششم، . قاموس قرآن(. تا بي) قرشي، سيد علي اکبر -

 .دارالکتب االسالمية :تهران

محقق  .الکافي(. 7071)کليني، محمد بن یعقوب بن اسحق  -

: تهرانعلي اکبر غفاري و محمد آخوندي، چاپ چهارم، 

 .دارالکتب االسالمية

نشر  :نتهرا .پزشکي قانوني(. 7112)گودرزي، فرامرز  -

 .انشتين

 .بحار األنوار (.7071)مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى  -

  .ناشر دار إحياء التراث العربي: چاپ دوم، بيروت

شرایع  (.7072)محقق حلي، نجم الدین جعفر بن حسن  -
محقق عبد الحسين و  .االسالم في مسائل الحالل و الحرام

 .انمؤسسه اسماعيلي: ، قممحمدعلي بقال، چاپ دوم

 :قم. المکاسب المحرمة(. 7075) مصطفوي خميني، روح اهلل -

 .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

 :قم. تحریر الوسيله(. تا بي) مصطفوي خميني، روح اهلل -

 .دارالعلم مؤسسه

في کلمات القرآن  التحقيق(. 7112)مصطفوي، حسن  -

 .ارت فرهنگ و ارشاد اسالميوز :تهران .الکریم

. الحاشية علي البيع و الخيارات(. 7121)ر، محمدرضا مظف -

 .نا بي :جا بي

مجمع الفائدة و  (.7071)مقدس اردبيلي، احمد بن محمد  -

محقق مجتبي آقا تهراني و  .البرهان في شرح ارشاد االذهان

 .سالميانتشارات ا: قمهمکاران، 

مصباح الفقاهة  (.تا بي) موسوي خویي، سيد ابوالقاسم -

 .نا بي: جا بيتقریر محمدعلي توحيدي،  (.سبالمکا)

المعالم الزلفي في شرح  (.7127)نجفي عراقي، عبدالنبي  -
 .ناشر المطبعة العلمية :قم. العروة الوثقي

ناشر ظهور  :قم. تحریر التحریر(. 7082)نکونام، محمدرضا  -

 .الشفق

  منابع اینترنتي. ب

 ؛(/http://portal.anhar.ir/node)سایت اینترنتي انهار  -

 87/77/7100: آخرین بازدید
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