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Abstract 
Today by the development of medical science, it is possible to transplant the human organ. Organs 
are transplanted in two ways. First, the organ is separated from the live human and is transplanted 
in the needed body. Second, the organ is separated from the dead body (people suffered from brain 
death); in this way, the will or the consent of the family of the dead person is needed. The 
increasing need to the organs to treat the patients in need of transplantation has gradually raised the 
issue of buying and selling the organs of the body such that everyday announcements with the 
subject of selling or buying the body organs are seen in public places in the society. This new 
phenomenon has some effects on the jurisprudential and juridical issues pertaining to such 
transactions. In another word, the issue is raised as to whether the human has the right of possession 
of his/her organ? To what extent does the human have the right of possession of his/her body? 
Raising of this question and seeking to answer it from the viewpoint of the religious texts and the 
Shi'ite jurisprudential reasoning led the author to write this study using a descriptive-analytical 
method. In this new issue, some of the Shi'ite jurisprudents, referring to the verses of the Quran and 
the traditions, have accepted that human does not have the right of possession of his/her body. On 
the contrary, another group, referring to the verses and the traditions, holds that the possession of 
the body organ is inherent; accordingly, the human has the right to have possession of his body and 
to use all of its benefits. Transplantation of the body organ is a type of occupation and as long as it 
does not harm the body, it is jurisprudentially and juridically permitted. This study, without 
referring to medical issues and the transplantation of body organ of a live human which have been 
studied widely in different books and articles, reviews and discusses a number of issues about 
possession, limits of possession, and the reasons of those who believe in such a possession from the 
viewpoint of law and jurisprudence. 
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 بر بدن انسان مالکیت و حقوقی فقهی مبانی بررسی

 7سیدمحمد شفیعی مازندرانی، *7خانی، احمد مراد1معصومه مطلبی

 واحد قم، ایران اسالمی ثزاد دانشگاه ،حقوق، واحد قم و مبانی فقه دکتری . دانشجوی1

 اسالمی، قم، ایران  ثزاد دانشگاه قم، اسالمی، واحد و حقوق فقه گروه . استادیار2

 (23/19/1938؛ تاریخ پذیرش: 18/12/1939)تاریخ دریافت:  

 چكیده

 عترو  اینمره  .اسرت  پرذیر  اممران  دو صورت اعتا به شد. پیوند محقق انسان بدن اعتای پیوند پزشمی، اممان دانش با گسترش

 (مغرزی  مررگ  افراد مبرتال بره  )اعتا از متوفی  این اینمه قرار گیرد؛ دیگر نیازمند شود و در بدن جدا ای زنده انسان بدن از مذکور

 بیمراری  رفرع  بررای  مورد نیاز عتو کردن پیدا رواج .بود خواهد کار این مجوز اوبیای متوفی اجازۀ وصیت یا که شود یم برداشته

برا   ییهرا  هیر اطالعشراهد   روزه همه که است، تا جایی داشته دنبال را به بدن اعتای خریدوفروش بحو تدریج به نیازمند، اشخاص

 و حقروقی  فقهری  را در مباحرو  ثاراری  نوظهرور  پدیردۀ  این هستیم. جامعه عمومی در معابر بدن اعتای خریدوفروش موضوع

اسرت؟   خرود  اعترای  برر  مابمیت حق دارای انسان ثیا شود که می مطرح مسئله است و این ثورده وجود به از معامالت گونه نیا

 شررعی  و ادبرۀ  نصوص از منظر ثن پاسخ وجوی و جست پرسش این خود را دارد؟ طرح بدن بر میتماب حق میزان چه تا انسان

 فقهرای  از مسرتحداه، تعردادی   مسرئلۀ  ایرن  در .شد ر تحلیلی توصیفی روش به نوشتار این نگارش برای یا بهانهو حقوق،  امامیه

 کره  قائلنرد  روایات و ثیات به استناد با هم گروهی مقاب ، در .ند ا رفتهیپذرا  بدن نبودن بر مابک روایات و ثیات به استناد امامیه، با

 ثن منرافع  از تمرام  توانرد  یمر خود را دارد و  تصرف بر اعتای حق انسان اساس و بر این است ذاتی نوع از بدن اعتای مابمیت

 بالمرانع  حقروقی  و فقهی ازبحاشنشود،  نفس به اضرار موجا که و مادامی است تصرف نیز نوعی بدن اعتای انتقال .کند استفاده

 ثن بره  زیرادی  مقراالت  و درکترا  )کره  زنرده  از انسران  بدن اعتای و برداشت پزشمی مسائ  به توجه بدون مقابه در این .است

 از منظر فقره  مابمیتی وجود چنین به معتقدان مابمیت، حدود مابمیت و دالی  پیرامون چند مطلا بررسی است( به شده پرداخته 

 .خواهد شد رداختهپ و حقوق

   واژگان کلیدی

 .تصرف، حقوق، فقه، مابمیت بدن، اعتای
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 مقدمه

 مباحرو  اخیر، از جملۀ در دهۀ که است نوظهوری از موضوعات انسان بدن اعتای معاملۀ

و  و ثارار فقهری   ماهیرت  بررسری  را به و فقها و حقوقدانان شده روز جامعه و حقوق فقهی

 پزشرمی،  دانرش  با پیشررفت  که شد شروع رکت، از زمانیح این .است ثن واداشته حقوقی

از مررگ یرا    ثنهرا  و نجات جان افراد نیازمند به و مرده زنده انسان بدن اعتای پیوند اممان

و خرانواده   خرود  زنردگی  و گذران روزمره های فعابیت ادامۀ برای جامعه به ثنها بازگرداندن

 .شد محقق

 بیان مسئله

 پس حمم انسان، حمم به نجاست است و ثخرین بدن شدۀ قطع شرعی اعتای حمم اوبین

 و اعتبرار  ارزش و از چنان کرد تغییر یمباره که این روند به ثن بود از بدن، دفنثنها  از قطع

شوند ترا ثنجرا    می خریدوفروش زیادی قیمتی، با مبابغ اموال مانند که شد برخوردار ییعقال

 از اعتای مابی، برخی منفعت دریافت برای اًو صرف غیرخیرخواهانه با نیات حتی برخی که

مرذکور   ، عترو دشو یم ثنها مرگ باعو عتو ثن قطع که در مواقعی خود را فروخته یا بدن

 .ندکن یم فروش شیپرا 

و  شرده  مطررح  و حقروقی  فقهی در محاف  پزشمی، مسائلی شتابندۀ جریان این دنبال به

صرورت توصریف    ه به مبرانی فقهری، بره   با توج است شده سعی در این نوشتار که سؤاالتی

یمرم   شود. دو پرسرش اسرت:   داده پاسخ ثنها و تحلی  ثن بر همان اساس به ها دادهصحیح 

رادارد؟ و دوم اینمه دامنه و حدود ایرن حرق چره     خود بر بدن مابمیت حق انسان اینمه ثیا

   مقدار است؟

 ایران درحقوق بدن اعضای به آن اطالق و امكان مال مفهوم

از  تعریفری  ارائرۀ  بدون قانونگذار .باشد یا عم  مال از دو صورت یمی به باید د معاملهمور

و  عقالیری  و منفعت مابیت داشتن .است کرده را ذکر ثنها دو در مواد دیگر خصوصیات این

 انطبراق  بررسری  مسرتلزم  بردن  اعترای  بره  مال اطالق اممان ثنهاست. جملۀ از نبودن مبهم

 .ثنهاستبر  اموال کلی خصوصیات
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 ایران در حقوق مال مفهوم

 شخصری  در تصررف  که است چیزی ثن یا اروت، دارایی، ملک معانی به در بغت مال واژۀ

را در  مرال  اعرراب  . گوینرد (380: 2 ، ج1981؛ معین، 13380: 19 ، ج1999دهخدا، )باشد 

 بره  هرم  یمقرد  در فارسری  .انرد  بخشیده توسعه ثن ها بهبعد وبی اند، کار برده به مورد اراضی

 مرال  دامرداری(  غلبرۀ  دبیر   را )به و دام اسا تاکنون بعدی و درادوار گفتند یم منقول، مال

 هرای  تعریف مدنی قانون مختلف . شروح(11918: 0 ، ج1981بنگرودی،  جعفری) اند گفته

 دانسته طال و نقره برای را در اص  مال کاربرد برخی .اند کار برده به از مال مشابهینسبت  به

 اببته، دو شررط  اند. دانسته و نافع انتفاع هر چیز قاب  را شام  ثن مفهومی با توسعه سپس و

 ثنچه . برخی(11 :1981بروجردی، اند ) کرده اضافه به ثن را هم بودن تملک یا قاب  مملوک

شراهباغ،   حرائری ) انرد  گفتره  را مرال باشد   داشته و ارزش قیمت و عقال در نظر عرف را که

 و در صرورت  بروده  قیمرت  دارای کره  یا منفعتری  هر عین نیز به . فقها(8 - 9: 1، ج 1992

امرام  ) گوینرد  مرال  باشرد،  از ثن و انتفاع حیازت احتمال ثنچه یا باشد مسئول متلف اتالف،

 یءشر  مال ،شود یم استنباط بغوی های از تعریف کهگونه  همان. (111: 1، ج 1998خمینی، 

عنصرر   از حقوقردانان  برخری  .ردیر گ یمر  صرورت  اختیپرد در ازای ثن که است ارزشمندی

 اختصراص  و برخری، قابلیرت   (11: 1981کاتوزیران،  ) اقتصادی ارزش را داشتن مال اصلی

فقهرا   برخری  توسرط  اخیرر  خصوصیت داشتن دانسته، اببته (01: 1981بنگرودی،  جعفری)

 و منرافعی  خاصیت اعتبار به مابیت اصوالً .(90: 2، ج 1018توحیدی، ) است  نشده  رفتهیپذ

. یابرد  می اعتبار باشد، عقالیی منفعت دارای شیء اگر پس ثنهاست، به متصف یءش که بوده

 مابیت شرع، که معتقدند برخی. اند دهید بسیار زمینه این در را عرف نقش حقوقدانان و فقها

 امرام خمینری،  ) کنرد  یمر  سرلا  را ثن ثارار  بعض بلمه ،کند ینم ساقط کلی طور به را عرفی

 انرد  شرده  تفصری   بره  قائر   برخری  اشریا  عرفری  مابیرت  در شک هنگام و( 11: 9ج  ،1021

 حتری  .شرود  یمر  تعیین به ثن مردم رغبت توسط شیّء مابیت .(121: 2 ج ،1021 انصاری،)

 قرانون ) کنرد  یمر  محسروب  مبادبه قاب  را ثن باشد، داشته ارزش جماعتی نزد تنها شیّء اگر

 ممران  بر حسا ثن کارگیری به و دارد نسبی مفهوم مابیت هک مینب یم پس .(109 مادۀ مدنی
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 برا  مررتبط  و مجرزا  بحرو  دو مابیرت  و داشرتن  اختصاص قابلیت. شود یم متفاوت زمان و

 خرارج  برودن  را از مرال  ثن خراص  یا افرراد  فرد به یءش اختصاص قابلیت عدم. یمدیگرند

 شروند  یم محسوب مال اما ،دثی ینمدر ملمیت به گرچه نمونه، خمر و خوک برای .کند ینم

 .(0: 1ج  ،1018 توحیدی،)

 ایران حقوق در بدن اعضای به مال اطالق امكان

 شررط  نیتر . مهمباشند دارا را مال کلی شرایط که شود یم تلقی مال صورتی در بدن اعتای

 نسربی  مفهروم  مابیت که گفتیم. است انتقال و اختصاص قابلیت و عقالیی منفعت داشتن ثن

 نداشرته  عقالیری  منفعرت  گذشرته  در کره  چیزی. شود یم تحول دچار زمان، تغییر اب و دارد

 در بردن  اعترای . ردیر گ یم قرار اموال ۀزمر در خاص منفعتی داشتن علت به است، امروزه

 ،اند نداشته روزمره دادن امور انجام برای یا لهیوس و روح غالف جز نقشی گذشته های سده

 کره  دریافت ابتدا بشر. کشف شد ثنها برای بیشتری بردهایکار مختلف علوم پیشرفت با اما

 از اسرتفاده  برودن  مجاز بر مبنی هم احادیثی حتی کند، استفاده میت بدن از اعتای تواند یم

 از پرس  .(929: 1022 شیرازی، ممارم) است شده وارد مصنوعی دندان عنوان به میت، دندان

 دیگرر  ۀزنرد  فررد  بره  را یا زنرده  فررد  خون ساده، ابزار از استفاده با تواند یم که دریافت ثن

 از بردن  اجزای توبید به که هم امروزه و یافت دست اعتا پیوند دانش به سپس. کنند منتق 

 عترو  گیرنردۀ  بردن  در اجرزا  این یریکارگ به شاهد ثینده در و پردازند یم بنیادی های سلول

 ارزش دارای ،ردیر گ یم قرار ریدیگ فرد بدن در که بدن اعتای اوصاف این با. بود خواهیم

 عتو این. کنند تعیین ثن برای سقفی هیچ توانند ینم عقال عرف که ارزشی ،ستیا ابعاده فوق

 بردن  اعترای  بنرابراین، . شرود  یمر  او زنردگی  کیفیت بهبود سبا یا بخشد یم حیات فرد به

 نداشتن مابیت نتیجه در و اعتا بودن میته ایراد اگر اببته. ندهست  یعرف اعتبار و مابیت دارای

 منرافع  به ثن، از استفاده منع باب در واردشده روایات و ثیات گفت توان یم شود، مطرح ثن

 میتره  از انتفراع  باشد، تصور قاب  ثنها برای ای محلله منافع اگر پس اند، نداشته نظر ثن حالل

 جرزو  رچره گ نیرز  را انتقرال  قابلیرت  .(12: 1ج  ،1998 موسوی خمینری، ) شود یم جایز هم

 قابلیرت  کره  دارد وجرود  امروابی  زیرا نیست، ثن جوهری جزو اما ثوردند، مال خصوصیات
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. عمومی اموال یا موقوفه مال مانند ،رندیگ یم قرار اموال ۀزمر در اما ندارد، را کسی به انتقال

 منفعرت  و عرفری  مابیرت ) مرال  سرازنده  جروهری  عناصرر  که کرد اظهار توان یم نهایت در

 اعتای و دهد یم قرار اموال ۀزمر در را ثن و ابدی یم مصداق بدن اعتای مورد در( عقالیی

 .کرد محسوب مال توان یم قانونی بحاش را از بدن

 انسان بدن اعضای داشتن مالكیت

 مابمیرت  و امروال  بره  را موادی قانون مدنی اول از کتاب دوم باب اول فص  در ایران قانون

 تروان  یم ثن 23 ۀماد از ،کند ینم ارائه مابمیت از تعریفی قانون گرچه ،است  داده اختصاص

 مابمیرت . است مال و فرد میان یا رابطه بوده، قانونگذار مد نظر ثنچه که کرد استنباط چنین

 دارای حرق  ایرن . دارد خرود  امروال  بره  نسربت  فررد  کره  شرود  محسوب می حقی ترین مهم

 سرویی  از انسران . اسرت  منفعرت  مابمیرت  و ارتفاق حق انتفاع، حق چون ییها رمجموعهیز

 ثزادی ثن، در تصررفی  دادن هر انجام در دیگر، سوی از و دارد خود بدن با تنگاتنگی ۀرابط

 از را حیات حق یا ثورد وارد خود بدن به شدیدی ضرر تواند ینم مثال عنوان به ندارد. عم 

 کره  ورتیصر  در فررد اسرت،   مسلّم حقوق از یمی که را وصیت قانون حتی. کند سلا خود

 ارتبراط  نروع  بررسی برای .(829 مدنی قانون) داند یم باط  باشد، خودکشی به اقدام از پس

 بره  سرپس  و ثوریرم  را مری  باب در این شده مطرح ابتدا نظریات خود، بدن اعتای با انسان

 خواهیم پرداخت. ثنها از هر یک تشریح

 بدن  اعضای با انسان مالكانۀ روابط انواع

 ،1928 طباطبرایی، ) اسرت  تمروینی  مابمیرت  از نوع خود بدن اعتای با انسان . رابطۀ1

 ؛(21: 1ج

: 1ج  ،1018 توحیردی، ) اسرت  ذاتی مابمیت از نوع خود بدن اعتای با انسان . رابطۀ2

 ؛(98

: 2112محسنی، ) عقالست بنای و اعتباری مابمیت نوع از بدن اعتای با . رابطۀ انسان9

181). 
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 تكوینی مالكیت رابطۀ

نظرر   ایرن  به (مابک) حمد، در مورد بفظ مبارکۀ سورۀ اوبیۀ طباطبایی در تفسیر ثیات مهعال

از  جردای  کره  معنرا  فرد اسرت، بره ثن   به قائم وجودشان از چیزها بعتی که اند کرده اشاره

 و قروای  بردن  اعترای  ، مانند اجرزای شوند یم تلقی او ملک ندارند، پس وجود فرد، هستی

ثنهرا   حقیقی مابک داریم، خود بدن بر اعتای که تموینی سلطۀ علت هما بواقع  در گانه. پنج

 در مرورد اعترا و جروارح،    است، ما نیز هستی تمام مابک خداوند که حال هستیم، در عین

 .(191 :1021شیرازی،  ممارم)داریم  تموینی مابمیت نوعی

  ذاتی ملكیت رابطۀ

 نروع  و ایرن  ندهسرت   یذاتر  مابمیرت  به قائ  و نفسشان و اعمال اشخاص بین از فقها برخی

 .شرمارند  یمر  حقیقری  مابمیرت  از مرتبۀ تر نییپاو  اعتباری مابمیت مرتبۀ از را باالتر ملمیت

 در نفس تصرف برایذاتاً فرد  .نیاز ندارد تحقق برای امر خارجی که به معناست به ثن ذاتی

 بعترری قهررا،بررر ف . عررالوه(98 :1 ، ج1018توحیرردی، )دارد  ملمیررت ثن خررود و شررئون

 ذاتری  مابمیرت  مصرادیق  از برارزترین  خود را، بدن بر اعتای انسان نیز مابمیت حقوقدانان

 اختصاصری  و حرق  ، تصررف داننرد  یم الزم ملمیت حصول برای را که ثنچه ، زیرااند دانسته

 کننرد  یم محسوب اشیا را غیرقانونی گونه در این انسان تصرفات است و سلا ثن به نسبت

 .(929 :1، ج 1999شهیدی، )

  اعتباری مالكیت رابطۀ

 کره  صرورت  بره ایرن   .داننرد  یم شارع امتای همراه به و عرف را عق  مابمیت نوع منشأ این

 از طریرق  کره  عقالنری اسرت   باشد، امری خویش بدن اعتای مابک انسان که امر این چون

از  نیز کره  مقدس شارع و از سوی شده استمشاف ثنان عملی و تبانی خردمندان ثرای اتفاق

 عرالوه  .هم هست شریعت موافق ملمیت این شود، در نتیجه دیده نمی رد و منعی عقالست،

 عنروان  به .است قائ  زیادی ارزش بدن و اعتای توبیدات برخی برای امروزه بر این، عرف

 ثن برودن  فایرده  و بری  نجرس  در گذشرته  از خرون،  استفاده جواز و عدم حرمت علت مثال

 هم عرف پس است، زندگی اعطای منظور به از ثن گیری بهره چون امروزه ، اماشد یم دانسته
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 برخری  . اببتره (22: 1011، خمینری  )امام کند یماعتبار  ثن برای مابمیتی زمانی مقطع در این

 فررع  حمم و استخراج دانند یم ابفارق مع قیاس بدن، را با اعتای خون توبیدات قیاس فقها

 هرای  سمینار دیردگاه  و گفتارهای مقاالت مجموعۀ) نندیب ینم را درست ضعیف از فرع قوی

را مجراز بردانیم؛ در    مابرک  را بپذیریم، بایرد  مابمیت نوع . اگر این(219در پزشمی:  اسالم

در  .شوند یم محدود الضرر قاعدۀ ۀمحدوددر  دستمم و افراد رسد ینم نظر به چنین که حابی

 خواهرد شرد   مواجه متر نبودن با شرط داو جوارحش، از ابت در اعتا انسان نتیجه، تصرف

 .کنرد  یرو مر  روبره  و زیان را با خطر وی نخواهد بود که اعمابی به مجاز انسان طورکلی و به

و  وضرع  ثید، محصرول  برمی از نامشان که گونه همان اعتباری یها تیمابم ثنمه دیگر ۀلئمس

 بنرای  باشرد یرا مطرابق    گرفته انجام مقدس، جعلی شارع از طرف بنابراین، باید .است جع 

 هرا  تیر مابم ایرن  که گفت توان ینم همچنین .است نرسیده شارع از جانا منع و عدم عقال

 و نجرات  دیگری به عتو اعطای عقال گرچه است، شده واقع عقال قبول مورد مطلق طور به

 هرا  نیر ا ،اند رفتهیپذرا  ثن در ازای پول پرداخت دانند و حتی می پسندیده را امری وی جان

 ۀسرلط  برر  دبیلری  شراید  بلمه ،شود ینم بدن اعتای به فرد نسبت مابمیت بر پذیرش دبیلی

 .باشد بدنش بر اعتای انسا

 محر   و منشرأ ثن  مبنا اوالً بایدگفت بدن، بر اعتای تشریعی مابمیت در خصوص پس

 مابمیرت  جع  برای عقال هم و بنای نرسیده شارع از جانا دبیلی چرا که خواهد بود،تأم  

برا   مابمیرت  نروع  ایرن  قبرول  بر فررخ  اًیااناست؛  تردید مح  یا حداق  نشده اابت ر بدنب

 ترر  کیر نزد« و تصررف  سلطه حق» را به ثن وضعیت که روست روبه زیادی یها تیمحدود

 حرد و مررز   بری  اموال به نسبت انسان مابمیت میدان یم که گونه بر این، همان عالوه .دکن یم

در  مابمیرت،  نهاد جای به از بعد حقوقی، امروزه که اند رفته پیش تا جایی قیود و این نیست

  .(119 :1981کاتوزیان،) شود اجرا می تسلیط حقعم  

 بره  قائر   تروان  ینم روست، روبه یشتریب با حساسیت مسئله که انسان به نسبت بنابراین

 مابمیرت  زبار در نمونۀاابثاً گرفت؛  او در نظر تصرف برای حدودی او شد یا مطلق ملمیت

 را مابمیرت  ایرن  اسرت،  بنرده  مروال مابرک   با وجود اینمره  یمدیگر، به افراد نسبت تشریعی



081  6911، بهار 6، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

از  و انتفراعی  اسرتفاده  هرگونه تواند یم محدود دانست. موال فرد از منافع استفاده به توان یم

را  بنرده  دسرت فرضاً  تواند ینم دبی  همین نیست، به او یها اندامو  اجزا مابک اما ببرد، عبد

 .او را بفروشد یها اندامیا  کند قطع

 مالكیت اوصاف

 مابمیرت  را بررای  بودن بودن و دایمی بودن، انحصاری مطلق :اساسی وصف سه حقوقدانان

 اند. گرفته در نظر

خرود،   مایملرک  بره  نسربت  هر مرابمی »مدنی:  قانون 91مادۀ  موجا به :بودن . مطلق1

 حرق  . پرس مابرک  «باشد استثنا کرده قانون که یدارد، مگر در موارد و انتفاع تصرف هرگونه

باشرد   مطرح ها باید در قانون قاعده این خود را دارد و استثناهای در ملک تصرف گونه همه

 برر امروال   انسران  کره گونره   همران  که معناست این به بودن . مطلق(111 :1989کاتوزیان، )

 .بمنرد  درثن تصررفی  گونههر تواند یمو  دارد تسلط نیز خویش بر نفس دارد، سلطه خویش

امرام  )باشرد   نشرده  وارد منرع  شرع، نظر و از قانونی منع عقال نظر از بر اینمه اببته، مشروط

 ؛(199 :1 ، ج1021خمینی، 

 از طرف ثن احترام رعایت و بزوم اختیار مابک اطالق طبیعی نتیجۀ :بودن . انحصاری7

باشد و  مای  را که هر تصرفی اندتو یم است. مابک مابمیت حق بودن مردم، انحصاری تمام

 فرردی  حرق  ایجراد  در مرحلۀ نیز بشود، انجام دهد. مابمیت دیگران و انتفاع از تصرف مانع

 .(119 :1989کاتوزیران،  ) کند یم حمایت در برابر تجاوز دیگران حق، از این و قانون است

 را در نظرگرفت؛ ویژگی این توان یم هم بدن در مورد

 اسرت، وبری   نشرده  تصرریح  مدنی از مواد قانون یک در هیچ وصف نای :بودن .دایمی5

 منافرات  برودن  با مروقتی  ثن و طبیعت شود محسوب می دائمی مابمیت حق که دانست باید

 یمری  به شاید و فقط رود ینم از بین مابک با مرگ نیز مابمیت مدنی در قانون چنانمه .دارد

 مابمیرت  حق بودن . دائمی(118 :1989یان، کاتوز)واگذار شود  دیگری به انتقال، از اسباب

 بره  را ثن تواند می بخواهد که زمان هر فرد و نیست اندکی و مشخص زمان به یعنی محدود
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گذاردو دائمی بودن حق مابمیرت نسربت بره     باقی استفاده بدون حتی یا دهد انتقال دیگری

 نفرس  بره  ضررار ا موجا که در صورتی شخص، حیات بدن نیز به این معناست که در زمان

 بسرتگی  ثن بره  دیگرری  مسرلمان  جران  نجات که در صورتی از مرگ پس و در زمان نباشد

و  اسرت  شرخص  خرود  بره  متعلق بنابراین غیر است. به و واگذاری غیرانتقال باشد، نداشته

 غیرر اسرت   بره  دادنری  انتقرال  ارانوی  حمرم  عنوان به ویژه در موارد محدود و با شرایط فقط

 کره  را گرفرت  نتیجره  ایرن  تروان  یم اوصاف، سه این مجموع . از(119 :1989میرسعیدی، )

 طبیعرت  در اارر  و شخص ذاتیست مابمیت حق حقوقی از دیدگاه بر اعتایش، انسان رابطۀ

 حرق  جرز  را دارد، بره  فروق  یها یژگیو تمام ، در نتیجهشود یم حق این دارای ملک تموینی

 اسرت،  اابرو  شخص به ناپذیر واگذاری موارد در اکثر که اابو شخص به و واگذاری انتقال

 .شد بیان که محدودی در موارد مگر

  بر بدن انسان مالكیت حدود

نیسرت و   قانونگرذار اسرالم   دییر تأمورد  طور مطلق به عقالیی اعتباری مابمیت که از ثنجایی

 ثن بررای  و گراه  اعتبار عقال را مرردود دانسرته   عرف، اص  تخطئۀ از باب گاه مقدس شارع

 اینمره  پدر و جرد پردر، بره    تصرفات به است؛ نظیر محدودیت کرده وضع ییها تیمحدود

او در  انشرایی  اعتباری تصرفات یا نوۀ خود، سبا بطالن فرزند ثنها در ملک سابق تصرفات

ما  ملمیت که جهت ، از ثن)ع(عصمت خاندان والیت به و مانند محدودیت شود یم ملمش

کره   جهرت  از ثن خداونرد  والیرت  بره  یر محدودیتو نظ قرار گرفته ایشان ملمیت در طول

در  هرا  تیمحردود  ایرن  .(183 :0 ، ج1988کلینری،  ) «احد، و هو عتیرق  فالیملمه هلل ماکان»

در  هرا  تیمحردود  کره  تفراوت  شدنی است، با این تصور نیز بر خودش انسان مورد مابمیت

 کراملی  ۀتوسرع  شراید  اعتبار نفس باشد، یعنی مقتتی از فقدان شاید ناشی اعتباری، ملمیت

مقتتری،   بودن تمام ا وجودبموقوفات، و شاید  در تملک محدودیت نداشته باشند، همچون

 برر اعتبرار نیسرت، از    مبتنری  که جهت از ثن ذاتی اما در ملمیت. باشد وجود مانع واسطۀ به

وجرود   هرم  و مصلحتی خیریت ثن در اعمال ندارد، اگرچه محدودیتی وجود مقتتی جهت

 ابهری  امر خارجی، مانع مراد از این .را محدود کند خارجی شاید ثن مانع ، وبیاشدب  نداشته
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 ربرک )بر هر چیز دیگریست  مقدم)ع( عصمت و خاندان و رسول خداوند اینمه است، چه

و )، (28 عما یشرکون؛ قصرص:  و تعابیاهلل  سبحانابخیرۀ  بهم ما یشاء و یختار ما کان یخلق

 یعص و من امرهم ابخیرۀ من بهم یمون امرا ان و رسوبه اهلل یقت اذا والمؤمنۀ بمؤمن ما کان

 .(92 احزاب: ضالالً مبینا؛ فقد ض  و رسوبه اهلل

 ایرن  بره  نیست، بلمه امرخارجی خودش، به به نسبت انسان مابمیت محدودیت :اشمال

جرز   نیسرت  چیرزی ابوجرود   مممرن  اینمه وجود ندارد، چه ثن برای مقتتی که خاطر است

از  گفرتن  و با نبود مقتتی، سرخن  (بمواله کان یده وابعبد و ما فی)ابوجود  واجا به ارتباط

 کره  دالیلی تمامی رسد یمنظر  . به(192 :1932رازی، )معناست  بی بر خودش انسان مابمیت

 دارنرد، بهتررین   دالبت جان خطر انداختن و به نفس اضرار به بر حرمت و روایات از ثیات

 برر انجرام   ذاتری  و قردرت  مابمیت این بر سر راه شرعی ییها تیمحدودوجود  برای شاهد

 .ندپیمر خود هست به نسبت دادن کارهایی

 مجراز ثن را  (21مائرده:  )« واخری  االنفسری  الاملک» :کریمۀ ثیۀ در تفسیر طوسی محقق

 در ملرک  اصر   که جهت باشد، از ثن خود جان مابک که انسان نیست ، زیرا مممنداند یم

 از حقروق  همچنرین  .باشرد  داشته قدرت خود بر جان انسان که است الو مح است قدرت

کار ببرند، نظیر  را به ثن بخواهند، که گونه شود و ثن قدرت بر او اعمال که است ثن مملوک

 مابرک  انسران  کره  نیست مممن اساس خود. بر این و بردگان اموال به نسبت انسان مابمیت

 .(089 :9 تا، ج طوسی، بی شیخ)خود باشد 

 سلطنت معنای شد، تنها به قبالً گفته کهگونه  ثنخودش،  به نسبت انسان مابمیت :پاسخ

 ثدمری  جهرت  بردین  .و اعتبراری  مجعول نه ذاتی او بر پیمر خود است، تسلطی و استیالی

 اقتردار و اسرتیالی   دهرد، ایرن   خود انجام بدن به نسبت خواهد یم را که هر کاری تواند یم

 اسرت، تنهرا وقتری    ابهی قدرت مخلوق انسان رو که از ثن دارد، وبی وجود انسان برای ذاتی

و  قردرت  چنرین  که است ثفریده یا گونه را به انسان خداوند بپذیریم که کند یمپیدا  مفهوم

شد  گفته در ثغاز بحو اساس . بر همین(182 :1932رازی، )باشد  داشته را بر خود تسلطی

 در طرول  انسران  ملمیت است، یعنی تشمیک به و محمول مراتا دارای مفهومی ملمیت که
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بنرابراین،   .رود یمر  شرمار  بهحقه  حقیقیۀ ملمیت و مراتا قرار دارد و از شئون ابهی ملمیت

 و تصرورات  شرعی تصرفات میان ایشان اینمه خواهد بود، چه نادرست طوسی شیخ سخن

هرر   بتوانرد  کره  یرن برر ا  انسان و تموینی طبیعی ، زیرا قدرتاست  نگذاشته تفاوتی تموینی

 تصرفات بر این مترتا شرعی غیر از حمم دهد، چیزی پیمر خود انجام به را نسبت کاری

 بره  دادن ثنهرا را  نسربت   انجام توانایی انسان که از کارهایی بسیاری اساس بر همین .است

برر   ذاتی و خلقت، قدرت تموین حمم به انسان اند، شده تحریم مقدس خود دارد، در شرع

اسرالمی   در حقروق  نیسرت، وبری   ثن اعمرال  بر سر راه محدودیتی هیچ خود دارد، کهپیمر 

 نظرر  بره  اسرت؟  پذیرفتره  شیذاتر  شم  همان به را یا ثن گذاشته ییها تیمحدودقانونگذار 

 خطرر انرداختن   و به نفس اضرار به بر حرمت و روایات از ثیات که دالیلی رسد تمامی می

دادن  برر انجرام   ذاتری  و قدرت مابمیت این بر سر راه شرعی ییها تیمحدوداند،  ثمده جان

 .ندپیمر خود هست به نسبت کارهایی

 بدن اعضای داشتن مالكیت معتقدان دالیل

 بره  کره اشرمال   باورند بر این از علما بسیاری بدن. اعتای بودن ذاتی وجود مابمیت (یکم

 اسرت، زیررا ثنچره    ممسرلّ  حقوقی خود، فاقد مبنای بدن اعتای دربارۀ انسان مابمیت عدم

 اسرت و برا وجرود    ثن اختصراص  و حرق  اسرت، تصررف   الزم یءش تیملم حصول برای

 مثر   بدن توسط توبیدشونده اجزای)اشیا  این دربارۀ شخص با ملمیت ذهن بودن نامأنوس

 از برارزترین  مابمیرت  ایرن  ثن، برودن  سرابقه  کرم  علت به( خویش بدن و اعتای ...و  خون

محسروب   و طبیعری  ذاتری  مابمیرت  است، کره  ثن حقوقی فهومدر م حتی مابمیت مصادیق

 دربارۀ برخی ، هرچنداند رفتهیپذاشیا را  بر این شده واقع عقد صلح شود و بذا فقها اعتبار می

 (؛1 :1981میرهاشمی، ) اند دهکر تردید ابراز ثنها بیع

 کره  باورنرد  بر ایرن  برخی است. بدن اعتای ماندن زنده برای قریا علت انسان دوم(

 ثنهرا نبروده   خرابق  چرون ) خرود نیسرت   بدن اعتای و بابذات تموینی مابک انسان هرچند

 تمروینی  مابمیرت  شربیه  مرابمیتی  پس است، ماندن زنده برای قریا علت چون وبی (است
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برر   بیرع  عنوان رو، حتی از این .باشد نیز داشته اعتباری مابمیت که شود یممنشأ  و این دارد

و در  (23: 1981رحمرانی،  ) داننرد  یمر  صرادق  از ثن پس و چه توع از قطع قب  را چه ثن

 علرۀ  ابرنفس  ان او شربهها  ابملمیۀ ابتموینیۀ وجه» که: کنند یم استدالل چنین مدعا این تأیید

 و ک  اببدن بوجود علۀ کما هو محسوس، فهی اببدن ابحیاۀ بتالشی بحیاۀ اببدن، و بوال قریبۀ

 بردن  اعترای  ملمیت یا شبیه تموینی ملمیت ؛ یعنی وجهتموینا علۀ موجدۀ مابمۀ بمعلوبها

 بردن  باشرد،  وجود نداشته و اگر حیات فرد است در حیات نزدیک علت که نفس است این

 مابرک  ثورنده، تموینراً  وجود به هر علت است، بدن وجود علت نفس پس .گردد یم متالشی

 ماندن زنده برای ریاق علت انسان نفس . پس(210 :1982محسنی، )« باشد یم خود معلول

 دارد؛ رو، بر ثن مابمیت است، از این بدن اعتای

 برخری  .دارد بر خود والیرت  و انسان است شرعی مابمیت بر بدن انسان مابمیت سوم(

 ان یفر  ابریرا  الینبغی» :اند وگفته اند دانسته را شرعی خود بدن بر اعتای انسان مابمیت نیز

، هرا یاب بابنسبۀ ابتصمیم اخذ حق به بیده، و جع  نساناال امر اعتاء قد جع  ابمقدس ابشرع

در  سرزاوار نیسرت   و رضراه؛  باذنره  اال هایف ابتصرف رعایتۀ و الیصح یجا فیها حق ذو فهو

 او حرق  و بررای  قررار داده  خرودش  را بره دسرت   انسران  امرر اعترای   مقردس  شرع اینمه

 خرود  بدن ر اعتایب انسان پس .شود مقرر کرده، شک خود اعتای به نسبت گیری تصمیم

 و اجرازۀ  اذن بدون بدن، در اعتای و تصرف است واجا ثن رعایت که است حقی دارای

 .(129 :1011قمی، )مؤمن نیست  او صحیح 

 ابنراس »شرود، قاعردۀ    بر اعتا مطررح مری   انسان وجود والیت برای اابات که از دالیلی

 و امروال  برر  انسران  تسرلطن  قاعرده، ابروت   اسرت. مفراد  « و انفسهم اموابهم علی مسلطون

 اوبری  طریرق  باشرد، بره   اابت بر اموال سلطنتی چنین اگر .دهد را نشان می خود یها ییدارا

 سرلطنت  برر  مقدم بر جان، سلطنت اینمه داشت، چه خواهد سلطنت نیز خود بدن بر انسان

خواهرد   سرلطنت  هرم  اموابش دارد، بر سلطنت خود بدن بر چون انسان است؛ بلمه مال بر

 . داشت

 سرلطنت  قبرول  از بردن، پرس   بر سلطنت به اموال بر سلطنت حمم ، سرایتاوالً :پاسخ
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 نسربت  رسد چه خواهد بود. که خود این مح  بحو در حابی است، متصور اموال بر مطلق

 بدنش؛ به

 یمردیگر  از کره  یا گونره  نیسرت، بره   بدن در تصرف اموال، در تصوف جواز ، الزمۀاًیاان

 شرود  ینمموجا  اموال بر انسان سلطۀمثالً کرد.  تمسک قیاس به نباشد، تا بشود جداشدنی

 باشد؛ داشته سلطنت هم خود بدن اعتای قطع بر که

بیان  در مقام قاعده بدن، این بر سلطنت و اموال سلطنت میان تالزم ابوت فرخ ، براابثاً

 برر  نیز، اعدهق این بنابراین، مفاد .انفس نه در و اموال در نیست، نه سلطنت انواع مشروعیت

 .نیست تموینی و ذاتی سلطنت همان از باشد، بیش داشته هم دالبتی که چنین فرخ

 همرین  به و دارد خود بدن اعتای در تام حق انسان که شود یم مشخص تفاصی  این با

 یا هیر د یا قصاص گونه هیچ ،ردیگ یم صورت فرد اذن با بدن بر جنایتی وقتی که است دبی 

 .دشو ینم کننده واجا قطع بر

 اعترای  ثدمری، مابیرت   کرامت مفهوم در توسع که افرادینسبی بودن مالیت:  (چهارم

 کره  انرد  داشرته ن ، توجره انرد  کررده  انمرار  محرض  قیاس با یک او بدنی کلیت را همانند وی

 یهرا  شررفت یپ عردم  بحراش  به پیشین یها زماندر  و اگر است نسبی مفهوم مابمیت، دارای

 ثدمی جان بی یا پیمر انسان بدن اعتای اعتا، واگذاری پیوند ودنمقدور نب علت علمی و به

 میرهاشرمی ) نیسرت  چنرین  نبرود، امرروزه   میسر و مشروع معقول منافع تصور عدم جهت به

 و روایی است:  قرثنی دالی  از برخی . دبی  این مطلا(12 :1981

شرده   گفتره  رابطره  ن. در ای(2 احزاب:)« انفسهم من بابمؤمنین اوبی ابنبی» شریفۀ . ثیۀ1

 و سرلم  و ثبه اهلل علیه صلی ابنبی مقدمیۀ اابات مقام فی کانت و ان االیۀ ابمریمۀ فان» :است

 انفسرهم  بلمرؤمنین  انی علر  دالبتهرا  فری  الریا اال انه انفسهم، من ابمؤمنین علی ابوالیۀ فی

 ثیره  این اگرچه .(120 :1011قمی، )مؤمن « و ثکد اشد ابنبی والیۀ ان اال انفسهم علی والیۀ

اسرت،   خودشران  بره  نسربت  نیمرؤمن بر  نبی در والیت )ص(نبی بودن مقدم اابات در مقام

 دارد، برا ایرن   نیرز دالبرت   برر خودشران   نامؤمن بر والیت ثیه در این وجود ندارد که شمی

 است؛ بر خودشان ثنها از والیت شدیدتر و مؤکدتر ها، بر انسان )ص(نبی والیت که تفتی 
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 ثیره  ایرن  به . در دالبت(219 بقره:)« اهلل ابتغاء نفسه یشری من الناس و من» یفۀشر . ثیۀ2

 ابوالیرۀ  اال مرع  ابشرراء الیمرون   اذا بیده نفسه امر انی ها عل دالبت بدعوی» شده است: بیان

 تلرک  و هری »؛ (81: 1029خررازی،  )« االیۀ هو ابنفس فی ابمبیع ان وابمفروخ ابمبیع، علی

 بره  انسران  نفس که امر است بر این ثیه . دالبت(120 :1011قمی، )مؤمن  «ابقاعدۀ ابعقالنیۀ

 دالبرت  برر مبیرع   کره خرود شرخص    تا زمانی چیزی فروختن چرا که است، خودش دست

 یا قاعده و این است نفس همان در ثیه از مبیع و مفروخ شد، نخواهد محقق باشد، نداشته

 عقالیی؛ است

ٍ  اهلل ان» )ع(:ابوعب داهلل  ق ال  :یکاف در کتاب سماعه مواقۀ . روایت9  ال ی  ف وض  عزوج 

 عزوجر   خداوند: فرمودند)ع( صادق ؛ امام«نفسه بذل ان الیه یفوض ، و لمها کٍ اموره المؤمن

 نمروده  تفرویض  خودش به شود را، نفسش مذبت باعو ثنچه جز انسان، به امور کلیۀ اختیار

 را بررای  بردنش  از اعترای  بعتری  انسران  که است جایز :دیگو یم روایت بنا بر این .است

 (االخررین  بترفیرع  اعترائه  بعرض  یقطرع  ان بالنسران  فیجوز) «نماید دیگران، قطع به پیوند

 ؛(81 :1029 خرازی،)

 اعترای  بررای  مابمیرت  قبول ضمن از فقها نزد عقال: گروهی بدن اعتای . وجود مابمیت0

« خالفه ا  علی آخر دلیٍ یدل لمعقالء ان عندال مال المقطوعة، فانها االعضاء عیبصحة » :گویند می بدن

در  کره  بدن چرا اعتای قطعی، است بدن، امری اعتای بیع ؛ امر صحت(210 :1982محسنی، )

 دیگرر  عبارت به. «ندارد وجود باشد، ثن خالف که دیگری و دبی  شود یم محسوب مال نزد عقال

و  اسرت  خرودش  دسرت  بره  امورش و اختیار بوده خودش نفس وبی هر انسانی :ندیگو یم عقال

از « و انفسرهم  امرابهم  علری  مسلطون ابناس» قاعدۀ تحت که است معروفی عبارت همان نظر این

 و مرابش  بر نفس انسان بر سلطۀ دیگر، بنای عقال عبارت به .(81: 1029خرازی، ) شود یم یاد ثن

ثنهرا را   و هبرۀ  و بیرع  رسانده اابات به بدنش را بر اعتای شخص امر، مابمیت و این قرار گرفته

را امترا   امرر  ثن باشد، شررع  نشده اابات شرع از طرف منعی که مادامی پس .است جایز گردانیده

 در ملمیرت  کره  اسرت  دبیلری  بهترین و این بوده اص  این بر وجود عقال بنای چون .است کرده

   شود؛ تمیه بر ثن بدن، اعتای اعتباری
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از  یا دسرته «. الح رام  تعرف حتیابداً  اللح ل  فهو و حرام حالل یء فیهش کٍ» . قاعدۀ1

 العض ائه، ملکی ة   ملکی ة االنس ان   نثب ت  ان یمکن: »ندیگو یم این قاعده به استناد با موافقان

 ب ن  عب داهلل  ص حیح  فی السالم علیه الصادق بقول و حراماً حالالً قطعها بعد ها عیب اعتباریة یصح

 کره  اسرت  ؛ مممرن بعینه منه الحرام تعرف حتیابداً  حالل ل  وحرام حلٍ فیه یءش کٍ سنان

اعتا بعرد   بیع صحت باعو که اعتباری بنماییم، مابمیت را اابت بر اعتایش انسان مابمیت

)ع( صرادق  امرام  خراطر  همرین  ، بره گرردد  یمر  (حررام  یرا  حرالل  صورت به چه) ثن از قطع

از  اینمره  ترا  است باشد، ثن چیز بر تو حالل حرام یا حالل در ثن که هر چیزی :ندیفرما یم

 (؛ 13، 12: 1021)ابحر ابعاملی، .«کنی را ترک و ثن یابی ثگاهی ثن حرام موارد

  بدن اعضای نداشتن مالكیت مخالفان دالیل

 اهر   فقهرای  از علما از جملره  حر بر اعتایش؛ برخی انسان مابمیت عدم قیاس :اول دلیل

 کلری ) از ایرن  بدن، جزیری  ایاعت و چون ندارد مابیت ثزاد انسان که استدالل تسنن با این

نحرو عرام،    بره  خداونرد  :دارند یم و بیان بوده بدن اعتای مابمیت عدم به است، قائ  (بدن

و اعترا و   اسرت  شرناخته  از تعررخ  و مصون را مورد تمریم ثدمی اعتا و اعتای جمیع

 جایز بدن کلیت واگذاری چنانمه و هم دهند یم را تشمی  ک  از ثن قسمتی نیز بدن اجزای

 صرحیح  نیرز  وی بردن  از اعترای  از اجرزای و عتروی   از جزیی و انتفاع نیست، واگذاری

 ؛(11 :1981میرهاشمی، )نخواهد بود 

 از قطرع  قبر   بردن  اعترای  مابیت و عدم قطع از پس بدن اعتای بودن مال :دوم دلیل

 صرادق  برر ثنهرا   اعتاء بدن شدن از قطع پس مال عنوان که کنند یم استدالل چنین گروهی

 ثن ملخص کهاند  کرده را مطرح با ملک، نماتی ثن و تفاوت مال ست، زیرا فقها در تعریفا

 در رفرع  که است از مرغوبیتی برخوردار که از، اشیای کمیابی است عبارت مال :است چنین

 و عتو جداشده، ایرن  پردازند یثنها م تهیۀ و عقالً جهت باشد سودمند انسان یها یازمندین

 ترا زمرانی   بردن  اعتای . پس(11 :1 ، شمارۀ1981رحمانی،)است  بذا مال و را دارد شرایط

 ؛ندشو ینم محسوب مال عنوان هیچ به اند، جدا نشده انسان از بدن که
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 نیز برا ثن نظرر   یا دستهیست، ن بدن برای فاعلی و سبا موجده نفس، علت :سوم دلیل

 انمطلق اً  الملکی ة   ع دم  هوج» :گویند می بر اعتایش انسان مابمیت رد هستند و در مخابف

 ملکی ة  الب دن  اهلل، فالتمل  مدبرة باذن هی بٍ للبدن فاعلی و سبب بعلة لیست (النفس) الروح

محسرنی،  ) اعتباریة ملکیةها  تمل  فال للنفس مل  البدن انیعل شرعی دلیٍ یدل تکوینیة، ولم

صررفاً   ست، بلمهنی بدن برای فاعلی و سبا ثورنده وجود به علت روح . یعنی(210: 1982

 یسرت نخود  بر بدن تموینی مابمیت دارای انسان پس .است بدن تدبیرکننده خداوند اذن به

 صرورت  بره  انسران  وجرود نردارد، پرس    است، نفس ملک بدن بر اینمه شرعی دبی  و هیچ

 ؛شود ینم بدن مابک اعتباری ملمیت

 ایرن  انیر ب با تسنن اه  از علمای گروهی .است خداوند در مابمیت انسان :چهارم دلیل

 بروده  خداوند ملک انسان بدن خود نیست، زیرا اعتای اعتای مابک انسان :ندیگو یم نظر

 تحرت  در شرع و ثنچه دارد دبی  نیاز به بر ثن انسان و مابمیت بدن اعتای ملمیت و اابات

، انرد  دادهقررار   انسران  را از وظرایف  بر بردن  و محافظت شده بیان بر بدن انسان حق عنوان

 .(110 :1029االحمد،  ابن) باشد برثن انسان مابمیت مقتتای تواند ینم

 انتفاع حق تفویض به قائ  که کرد استناد گروهی نظر به توان یم استدالل این اما در نقد

 بره  خرود  مدعای اابات برای نظریه این هستند، اصحاب انسان به از خداوند بدن از اعتای

 بره صررفاً   بحو، از اطابۀ جلوگیری برای کهاند  دهکر ستنادا و عق  از قرثن، روایات دالیلی

 :میپرداز یثنها م قرثنی دالی  بیان

 اابرات  در مقرام  هرچند ثیه این «انفسهم من بالمؤمنین اولی النبی» احزاب: سورۀ 2 . ثیۀ1

برر   انسران  بایرد  اول «به مثبت ابوت فرع بشیء یءش اابات» از باب ،)ص( استنبی والیت

 سراببه  قتیه، صورت این شود، در غیر نبی)ص( نیز اابت والیت تا باشد داشته خود والیت

 اوبویرت  از براب  بر خود انسان والیت ثیه، منطوق به با توجه است، پس موضوع انتفای به

 ؛شود یم اابت

 ثیره  . در ایرن «اهلل ابتغراء مرضرات   نفسه یشری من ابناس و من» بقره: سورۀ 219 . ثیۀ2
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 تا بتوانرد  باشد داشته (و مابمیت) تسلط بر خود شخص باید ، پساست  شدهاز شراء  سخن

 امرر  و از خودگذشرتگی  و ایثار شهادت صورت این خود بگذرد، در غیر خدا از جان در راه

 شریعه،  از فقهای برخی بر نظر بنا . بذا(111 - 103 :1988طابا،  فیتی)بود  خواهد بغوی

 بردن  ظراهری  و اجرزای  خواه اعترا  است، شخوی بدن خود و اعتاو اجزای مابک انسان

 و غیرره؛ وبری   خون، کلیه، مغز، قلرا  :مانند بدن داخلی اعتای یا مو و پوست مانند باشد،

 انسران  مثال عنوان به نیست. ...و  پول، باغ، خانه مث  دیگر اشیای مانند مابمیت مابمیت این

در  کره  و برا شررایطی   ر مواردد خود را معامله کند، مگر یا اعتای خود را بمشد تواند ینم

 . (019 :1999اردبیلی،  موسوی) خود مذکور است جای

 گیری نتیجه

 شایان زیر نمات گیری نتیجه مطرح شد، در مقام پیشین در محورهای که مباحثی از مجموع

 ذکر است:

شرود   روشرن  فرد با اعتا و جوارحش رابطۀ باید بدن، ابتدا اعتای مابمیت . در باب1

 موجود نظریات بررسی .گیرد صورت تصرفات انحای در مورد گیری تصمیم ثن ایتا بر مبن

 اعتای به مال اطالق اممان .است خویش بدن بر اعتای انسان و تصرف سلطه نشاندهندۀ

 ایرران،  در حقروق  خواهد بود، چررا کره   ضروری امری دادن معامالت، انجام برای نیز بدن

 اموال، خصوصیات با دارا بودن بدن باشد و اعتای یا عم  مال صورت باید به مورد معامله

 شوند؛ محسوب جزو اموال دنتوان یم عقالیی، و منفعت اقتصادی ارزش از جمله

و برر   شرود  محسوب مری  «ذاتی» از نوع گذشت، ثنچه بر اساس بدن اعتای . مابمیت2

 تمرام  و از باشد داشته خود تصرف بدن که بر اعتای خواهد داشت حق انسان اساس، این

 بره  اضرار موجا که و مادامی است تصرف نوعی بدن، اعتای انتقال .کند استفاده ثن منافع

 است؛ بالمانع و حقوقی فقهی از بحاش نشود، نفس

 شرمول  خود، در دایررۀ  در جسم انسان تصرف گرفته صورت یها یبررس به . با توجه9

خراص،   دبی  عنوان مابمیت، به رد در ابرازشده از ادبۀ کدام هیچ .ردیگ ینم قرار شرعی موانع
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و  عقلری  مانع عنوان را به شده ابراز اگر دالی  حتی دیگر، و از سوی نیست در موضوع وارد

اعتای  رد مابمیت به را نسبت و ادبه موانع این و انصراف توان شمول بپذیریم، نمی شرعی

 نیز، نبوداند  دهکر رازاب رابطه در این که مختلفی فقها و نظریات جدی اختالف .پذیرفت بدن

 ؛دکن یم دییتأرا  رابطه در این صریح شرعی مانع

 و اختیراری  سرلطه  ، ثندهرد  یم را در اعتا و جسمش تصرف توانایی ثدمی به . ثنچه0

در رد  ابرازشرده  در ادبرۀ  .اسرت  و اابرت  محسروس  جسرمش،  به نسبت وی برای که بوده

در  .اعتاسرت  مابمیت رد عنوان سمت به مخابف، ادبۀ و توجه رد نشده مسئله مابمیت، این

سرلطه، مسرلط    یا حق انتفاع حقوق، خواه از اقسام یمی عنوان به خود بر بدن ثدمی حقیقت

را  اعترا  معرامالت  دامنرۀ  توانرد  یم است، و رد عنوان مابمیت اگرچه بوده و مورد پذیرش

 کره  امالتیکنرد، وبری برر معر     خرارج  ثن را، از بیرع  همچون عقود عناوین و برخی محدود

 .گذارد یم است، صحه حق واگذاریثنها  موضوع

 بره  قائر   خواه بدن، اعتای به راجع قراردادهای در بحو گفت توان یم اما در حقیقت

 اختیرار  ایرن  و شرعی عقلی از نظر که را بپذیریم، تا زمانی سلطه حق وخواه شویم مابمیت

 وجرود  هرم  تصررف  باشرد، حرق   هوجود داشرت  از ثنها برداری و بهره تصرف بر اعتا، برای

 از نظرر  کره  باشرد  شرملی  باید بره  تصرف و چگونگی تصرف نحوۀ هرچند خواهد داشت؛

 .نباشد و عق  شرع از محدودۀ و خارج شود شمرده مجاز و عقلی شرعی

  



  090 انسان بر بدن یتمالک یو حقوق یفقه یمبان یبررس 

  کتابنامه

 .میکر قرثنر 

 یاخ،ر: االسالمی الفقه فی االنسان االعضاء نقٍ احکام(. ق 1029) عبداهلل یوسف احمد،  .1

 . ابتوزیع و بلنشر اشبیلیا دارکنوز انتشارات

 ثارار  تنظریم  و نشر مؤسسۀ: تهران ،المحرمه المکاسب(. 1998) اهلل روح سید خمینی، امام .2

 . خمینی امام

 ثارار  نشرر  و تنظیم مؤسسۀ انتشارات تهران: ،البیع(. ق 1021)____________________  .9

 .خمینی امام

 خوانسراری،  میرشرفیعی  تصرحیح  و تحقیق ،المکاسب (.ق1021) مرتتی شیخ انصاری، .0

 .ابمنتظر االمام مؤسسۀ قم:

 .دانش گنج تهران:: مدنی حقوق(. 1981) محمد عبده بروجردی، .1

 .ابداوری ممتبۀ تهران: ،الفقاهه مصباح تقریرات(. ق 1018) محمدعلی توحیدی، .2

 .انشد گنج تهران: :حقوق ترمینولوژی(. 1932) محمدجعفر بنگرودی، جعفری .9

 .اسراء مؤسسۀ قم: ،اسالم در تکلیف و حق(. 1981) عبداهلل ثملی، جوادی .8

 .دانش گنج تهران: ،مدنی قانون شرح(. 1992) علی سید شاهباغ، حائری .3

 ، قم: انتشارات اسالمی.12، ج وسائٍ الشیعهابحر ابعاملی، ابشیخ ابو جعفر،  .11

 .ابغدیر قم: ،معاصرة فقهیة قرائات(. ق 1029) محسن سید خرازی، .11

 .االزهری قم: ،البینات لوامع(. ق 1932) عمر محمدبن رازی، .12

 و پژوهش ،رهبری معظم مقام فتاوای در اعضا پیوند فقهی مبانی(. 1981) محمد رحمانی، .19

 .1 شمارۀ دوم، سال حوزه،

 فرهنگری  و علمری  مجمرع  تهران: ،تعهدات و قراردادها تشکیٍ(. 1999) مهدی شهیدی، .10

 .مجد

 .اعلمی مؤسسۀ ، بیروت:المیزان تفسیر(. 1928) حسین محمد سید طباطبایی، .11
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 ابترراث  داراالحیراء  بیرروت:  ،الق رآن  تفس یر  ف ی  التبیان(. تا بی) حسن محمدبن طوسی، .12

 . ابعربی

 .ابتوزیع و بلنشر دارابشقاقۀ ،الصحیه النشریات(. 1339) عبید احا فتالیی، .19

، انس ان  بدن اعضای بیع قوقیح   فقهی های پژوهش سلسله(. 1988) عزیز طابا، فیتی .18

 .قتاء نشر انتشارات قم: اول، چاپ

 .میزان تهران: ،مالکیت و اموال مدنی، حقوق مقدماتی دورة(. تا بی) ناصر کاتوزیان، .13

 .دارابمتا قم: ، کافی اصول(. ق 1988) یعقوب محمدبن کلینی، .21

 .اسالم تبلیغات دفتر انتشارات قم: ،الطیبه والمسائٍ الفقه(. 1982) ثصف محمد محسنی، .21

 علروم  نشرر  مرکرز  نتشرارات  تهرران:  ،فق ه  قواعد(. ق 1012) مصطفی سید داماد، محقق .22

 .اسالم

 )ع(.طابا ابی بن علی االمام مدرسه قم: ،الفقهیه القواعد(. ق 1021) ناصر شیرازی، ممارم .29

 .نجات قم: ،استفتائات(. 1999) عبدابمریم سید اردبیلی، موسوی .20

ٍ  ف ی  س دیده  کلمات(. ق 1011) محمد قمی، مؤمن .21  ابنشرر  مؤسسره  ، قرم: الطیب ة  مس ائ

 .االسالمی

 .االسالمی ابنشر قم: ،جدیده مسائٍ فی سدیده کلمات(. ق 1011) _______________ .22

 . میزان نشر تهران: ،کیفری مسئولیت(. 1989) منصور سید میرسعیدی، .29

 .00 شمارۀ صادق، ندای مجلۀ ،اعضاء پیوند مشروعیت مبانی(. 1981) سجاد میرهاشمی، .28


