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چکیده
اسـتیفاي دیـن از   «امکـان  . رودحق استیفاي دین از حقوق دائن نسبت به مـدیون بـه شـمار مـی    

، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی اسـتیفاي دیـون از   »اعضاي بدن مدیون
» اموال دائـن «بر وي براي پرداخت دین از » اعمال والیت حاکم«، »الزام«ممتنع، یعنی مواردي مانند 

و قواعد مربوط به افالس، امکان یا عدم امکان استیفاي دین از اعضاي بدن انسـان ضـمن   » حبس«و 
رابطه انسان با اعضاي بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنهـا مـورد بحـث قـرار گرفتـه شـده       بررسی

بـین  » مالکیـت «و نـه  » سلطه و اسـتیال «و رابطه » مالیت اعضاي بدن انسان«با توجه به اعتقاد به . است
ي هـا انسان و اعضاي بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضاي بدن جـزء امـوال و دارایـی   

فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازي اعضاي بدن شخص زنده یا مـرده جهـت   
اگر چه در صورت فروش اعضاي میت، اداي دین وي از عوض یکی . اداي دیون وي وجود ندارد

. از موارد استفاده آن است
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مقدمه
با گسترش میزان و انواع روابط مالی بین افراد، حقوق و مقررات مربوط به این حوزه اهمیـت  

از جمله این روابط، مسائل مربوط به دیون و روابط بین دائن . خاص و کاربرد فراوانی یافته است
. و مدیون است

بدن ضـروري بـه نظـر نرسـد ولـی بـا انـدکی        شاید در بادي امر تبیین استیفاي دین از اعضاي
تـوان دریافـت کـه در خصـوص ابعـاد حقـوقی،       مداقه در آثار مترتبه بر آن، در نظر و عمـل، مـی  

کیفري و حتی حقوق فرد، درك امکـان یـا عـدم امکـان اسـتیفاي دیـن از اعضـاي بـدن اهمیـت          
ابط مالی فرد بـر اعضـاي بـدن    آنچه در این مقاله به دنبال آن هستیم، بررسی اثر رو. فراوانی دارد

. طلبداو است و ابعاد کیفري آن، خود پژوهشی مستقل می
توانـد بـا مراجعـه بـه حـاکم، الـزام وي را بـه اداي        در صورت امتناع مدیون از ایفاي دین، دائن می

حاکم دائن را الزام و در صورت امتناع، یا با اعمال والیت و فـروش امـوال وي   . دین درخواست نماید
نماید و یا او را حبس نموده تـا دیـن خـود را ادا نمایـد، مگـر اینکـه افـالس وي ثابـت         دین او را ادا می

، شـایان ذکـر   )649، ص2ق، ج1421؛ مغنیـه،  41، ص4ق، ج1410، )شهید ثانی(جبعی عاملی. (گردد
، )279، ص 25جتا، نجفی، بی(1گردداست که این احکام در مورد مستثنیات دین اجرا نمی

در این میان با طرح مسائلی چون امکان الزام مدیون به فـروش اعضـاي بـدن خـود، الـزام بـه       
فروش اعضاي بدن میت براي اداي دیون وي، و همچنین عوضی که ورثه در برابر انتقال اعضاي 
میت در صورتی که ورثه خود اقدام به این عمـل نمـوده باشـند و یـا بـا وصـیت فـرد میـت باشـد          

د و همچنین با بررسی جواز یا عدم جواز قطع و انتقال عضو و شـرایط مربـوط بـه    کنندریافت می
. آن، به این مسائل خواهیم پرداخت

لذا در راستاي بررسی ایـن مسـأله در نوشـتار حاضـر، بـا بررسـی مفهـوم دیـن و اسـتیفاي آن          
. شوده میبه این امر پرداخت) گفتار دوم(و قابلیت استیفاي آن از اعضاي بدن ) گفتار اول(

دین و استیفاي آن : گفتار اول
. ابتدا به شناسایی مفهوم دین و سپس به طرق استیفاي آن از مدیون خواهیم پرداخت

. 1377لی مصوب ، قانون نحوه اجراي محکومیت هاي ما)2(ماده.1
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مفهوم دین : بند اول
، 13، جق1414ابـن منظـور،   (شـود کـه حاضـر نباشـد     هـر چیـزي گفتـه مـی    دین در لغت بـه 

، )214، ص18، جق1414واسطی زبیـدي،  . (، و براي آن اجلی در نظر گرفته شده است)167ص
،)205، ص 2، جتافیومی، بی(و همچنین به معنی قرض، و ثمن مبیع به کار رفته است 

، و بـه  )138، ص1، جق1359نجفی، (در اصطالح فقها دین هر چیزى است که در ذمه ثابت 
حسـینی  .(ه باشـد سبب قرض یا بیع یا اتالف یا جنایت یا نکاح یا نفقۀ زوجـه ایجـاد گردیـده شـد    

، )8ص، 15ق، ج1419، عاملى

وصول طلب از مدیون : بند دوم
، 2ق، ج1407ی،طوسـ یخشـ (گیـرد یبـه ذمـه و نـه امـوال فـرد تعلـق مـ       یـون فرد زنـده، د در

مانـده  یطلب طلبکاران خواهد بود و از امـوال بـاق  یقهوثاو فرد میت اموال اما در مورد،)109ص
مـورث خـود   یندر قبال دي، و ورثه تعهد)218، ص3، ج1351ی،امام(شود یپرداخت مياز و

،)240، ص4ق، ج1420صدر، یدشه( دارندن
، هرگـاه  )116، ص25تـا، ج حسـینی روحـانی، بـی   (1.شـود اداي دین امري واجب شمرده مـی 

ورزد و کسى از اداى حقوق دیگران خوددارى نماید یا از انجام تکالیف قـانونى خـویش امتنـاع   
رسیدن افـراد بـه حقـوق خـود گـردد، حـاکم جامعـه اسـالمى یـا منصـوبین از سـوى وى            یا مانع 

. توانند به قائم مقامى از او عمل نموده و آنچه را که وظیفه اوست از باب والیـت انجـام دهنـد   مى
شـرط دیگـر   . باشـند دو شرط اساسـى اجـراى ایـن امـر مـى     » وجود حاکم«و نیز » امتناع«بنابراین، 

، تـا بتـوان از   )218، ص3ق، ج1406محقـق دامـاد،   (اسـت  » واست صاحب حـق درخ«و » مطالبه«
.اعمال والیت حاکم بر فرد براي پرداخت دین استفاده نمود

مـالی بـراي   ،اینکـه )ممتنع از پرداخت، ممکن است متمول و توانمند براي پرداخت بوده و یا 
ده هـر یـک قواعـد و احکـام     فروض بیـان شـ  . شودپرداخت ندارد و به اصطالح معسر شناخته می

. نماییماي دارد که در ادامه به آنها اشاره میجداگانه

بر شخص تنگدست، اداى دین واجب نیست، بر طلبکار هم حرام است که با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و .1
، )635، ص2ق، ج1425امام خمینی، . (زحمت قرار دهد
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حبس مدیون یا فروش اموال وي: اول
گلپایگانی، (گردد در ابتدا فرد بدهکار توسط حاکم یا دیگر افراد الزام به تأدیه دین خود می

نراقـی،  . (هـر از او بگیـرد  ، و یا اینکه طلبکار در صورت امکـان بـا توسـل بـه ق    )292ق، ص1413
، در غیر این صورت مـدیون حـبس خواهـد شـد یـا اینکـه امـوال او بـه         )176، ص17ق، ج1415

. فروش رسد و آن دین ادا گردد
لذا حبس مدیون براي اداي دین خـود یکـی از طـرق اجبـار و الـزام وي اسـت کـه از طـرف         

1،)223، ص3ق، ج1406محقق داماد، . ( پذیردحاکم صورت می

بدهکارى که توان پرداخت بدهى خود را دارد، خوددارى وى «: در روایت نبوي آمده است
بـدهى او در  از پرداخت بدهى، باعث حالل شدن ریخـتن آبـرو و مجـازات اوسـت، مگـر اینکـه      

علـى علیـه   «: ، همچنین گفته شده است که)520صق،1407شیخ طوسی،(» محرمات الهى باشد
شـد، رهـایش   گاه که تهیدستى و نیـاز او روشـن مـى   کرد، پس آنت مىالسالم بدهکار را بازداش

توانـد از بـاب   ، لـذا حـاکم مـی   )232، ص6، جق1407طوسـی،  (» .کرد تا مالى به دست آوردمى
ــی. (نمایــد یــا مــدیون را حــبس نمایــد والیــت بــر امــوال وي، آن دیــن را ادا  ، 5جق،1413،حلّ

، )80، ص9ج، ق1420؛ شهید صدر، 77، ص2جق، 1417، )شهید اول(؛ عاملی451ص
گـذار  حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین، نیز در قوانین منعکس گردیده اسـت؛ البتـه قـانون   

مقدمه حبس مدیون اعالم کرده و در صورت عدم دسترسی به مال بـراي ضـبط   التزام به تأدیه را 
نامـه نحـوه اجـراي    آیین18اده مدر . 2و اداي دیون وي، اگر معسر نباشد او را حبس خواهد نمود

بـه را تأدیـه ننمایـد بـه طریـق ذیـل       هرگاه محکوم علیه محکـوم «آمده استهاي مالیمحکومیت
نفـع  چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عینـاً اخـذ و بـه ذي   : شودعمل می
مـوال محکـوم علیـه بـدون     از ا) مثل یا قیمـت (شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن میتحویل 
، بـا رعایـت   هـاي مـالی  در مـورد سـایر محکومیـت   و در .گـردد مـی مستثنیات دین استیفا رعایت 

،بـه مـدنی مـال وي جهـت اسـتیفاي محکـوم     مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجـراي احکـام  
1377هاي مالی مصوب ، قانون نحوه اجراي محکومیت)2(ماده.1
هر کس محکوم به پرداخت «این قانون آمده است که 2در ماده . 1377مالی مصوب هاي قانون نحوه اجراي محکومیت.2

مالی به دیگري شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، 
را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن 

له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد نماید در غیر این صورت بنا به تقاضاي محکوماستیفا می
» .کرد
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علیـه  محکوم، به نحو مذکور ممکن نباشد بهچنانچه استیفاي محکوم.رسدتوقیف و به فروش می
دستور مرجع صادر کننده حکم تا تأدیـه محکـوم بـه یـا اثبـات اعسـار       نفع و بهبه درخواست ذي

، آنچـه از ایـن مـاده برداشـت     )25، ص 1392صـفدریان،  (البتـه بـه نظـر برخـی     » .شـود حبس می
گردد این است که الزام به تأدیه، همان صدور اجراییه است؛ پس از صـدور اجراییـه بـه نحـو     می

صحیح و ابالغ به محکوم علیه، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را انجـام ندهـد، و امـوالی از او    
به دست نیاید و ایشان از پرداخت امتناع کند و معسر نیز نباشد به تقاضاي محکوم له و با موافقت 

. شوددادگاه روانه زندان می

فرد ناتوان از پرداخت: دوم
وانی شخص از پرداخت دین خود، سبب تنـزل او بـه درجـه بنـدگی و     در حقوق اولیه رم، نات

، )31، ص1347احمـد فرامـرزي،   (گردیـد  گردید و از ایـن رو طلبکـار مالـک او مـی    بردگی می
توانستند کودکـان او را بـه   مرد، طلبکارانش میهاي مدیترانه اگر بدهکاري میهمچنین در تمدن

،  )13، ص1384هال، (جاي طلبشان به بردگی بگیرند  
مطالبـه  . امروزه برده شدن و از دست دادن حرّیت در نتیجه روابط مالی امـري منسـوخ اسـت   

انَو إِنْ کـ «با استناد بـه آیـه  ندارد مالی براي اداي دین خودتنگدست است وکه يشخص معسر
لـذا اجبـار او یـا    . دنبوده و بایـد بـه چنـین شخصـی فرصـت دا     جایز 1».میسرَةٍإِلىفَنَظرَةٌعسرَةٍذُو

شـهید  (عـاملی ؛101، ص2، جق1413عالمـه حلّـی،   . (حبس نمودن او جایز شـمرده نشـده اسـت   
، )310، ص 3جق، 1417، )اول

، قائـل بـه   )650، ص1، جق1425امـام خمینـی،   (در رابطه با اجبار مدیون به تکسـب، برخـی   
شـود و فـرد   امري واجـب شـمرده مـی   با این استدالل که اداي دین بر توانا،. جواز این امر هستند

، )شـهید ثـانی  (جبعـی عـاملی  (متکسب بر این کار توانا است لـذا تکسـب بـراي او واجـب اسـت      
بـر ایـن بـود کـه در مـوارد      ) ع(علـى  ةشیو«: ، در روایتی نیز آمده است که)41، ص4ق، ج1410

ع او کــرد، آنگــاه در وضــبــدهى، شــخص بــدهکار را زنــدانى مــى ] عــدم پرداخــت[مربــوط بــه 
پرداخت، و اگـر مـالى نداشـت، خـود او را     مىشنگریست اگر مالى داشت آن را به طلبکارانمى

کنیـد، اگـر خواسـتید او    فتارخواهید با او رهر طور خودتان مى: فرمودسپرد و مىبه طلبکاران مى

280بقره آیه .1
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و اگـر خواسـتید   ] و از دست مـزد او طلـب خـود را تحصـیل کنیـد     [را به اجاره دیگرى درآورید 
، )419: ، ص18، جق1409عاملی، (» .او را به کار بگیرید] تاندر برابر طلب[خودتان 

ــی، ؛272، ص3جق، 1407، طوســی(اي البتــه عــده ــر )196، ص2، جق1410حلّ ، نیــز نظــر ب
انـد و روایـت را ضـعیف    خالف این امر دارند و این حکم را خالف اصول مـذهب اعـالم کـرده   

و «، و از جملـه دالیـل خـود را آیـه     )235، ص5جق،1420حلّی، . (اندالسند و فاقد تأویل دانسته
لکن باید گفت که این آیه نسـبت بـه وجـوب    . اندذکر نموده» میسرَةٍإِلىفَنَظرَةٌعسرَةٍذُوانَإِنْ ک

تکسب یا عدم آن در رابطه با معسر ساکت است، لذا این قول از قوت چنـدانی در برابـر قـول بـر     
. بر تکسب برخوردار نیستوجوب 

ــی   ــن م ــاع ورزد، دائ ــن امتن ــدیون از اداي دی ــزام وي را  در نتیجــه اگــر م ــد از حــاکم، ال توان
الحـاکم  «دار اگر از اداء دین خود امتناع ورزد، حـاکم طبـق قاعـده    مدیون مال. درخواست نماید

و آن دیـن را ادا  با اعمـال والیـت امـوال وي، جـز مسـتثنیات را بـه فـروش رسـانده         » ولی الممتنع
یـه، مغن(. نمایـد مگـر در صـورتی کـه مـدیون معسـر باشـد       نماید یا او را تا زمان ادا حبس مـی می

،)649، ص2ق، ج1421
قـانون  1بـر اسـاس مـاده    . روداعسار نیز در حقوق موضوعه از موارد رهایی از حبس به شـمار مـی  

به مال خـود قـادر بـه تأدیـه     یدم دسترسعیایدارائیتاست که به واسطه عدم کفایمعسر کس«اعسار 
لکن باید اشـاره نمـود کـه منظـور از معسـر در ایـن مـاده، معسـر         » .خود نباشدیوندیامحاکمه مخارج

مطلق است به عبارت دیگر این مـاده بیـانگر حکـم مربـوط بـه شخصـی اسـت کـه دارایـی او کفایـت           
قـادر بـه پرداخـت دیـن خـود بـه صـورت        دیونش را نکند ولی در رابطه با معسر نسبی یعنی کسی کـه  

یکجا نیست، اما با گذشت زمان و کسب درآمد قادر بر پرداخت خواهد بود، دادگـاه بـه تقسـیط رأي    
3قـانون مـدنی،   652قـانون اعسـار،   37دادگاه بـا اسـتناد بـه مـواد     . دهد و حکم حبس نخواهد بودمی

تواند حکم به تقسـیط  آن قانون می6امه ماده آیین ن21هاي مالی و ماده قانون نحوه اجراي محکومیت
با این حال در صورت عدم پرداخـت اقسـاط   . رودلذا باید گفت تقسیط نوعی اعسار به شمار می. بدهد

. حبس گردیده و با پرداخت یا اثبات اعسار مطلق از حبس آزاد خواهد شد

قابلیت استیفاي طلب از اعضاي بدن : گفتار دوم
ورت مال دار بودن ممتنع، با اعمال والیت حاکم، آن مـال فروختـه شـده و    دانستیم که در ص
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امکـان یـا   . گردد و بعضاّ قائل به امکان استیفا به صورت قهري توسـط دائـن بودنـد   دین او ادا می
عدم امکان اجبار مدیون ممتنع به فروش اعضاي بدن خود براي اداي دین و همچنـین جداسـازي   

نماید که دیونی بر عهده اوسـت و خصوصـاً   ه در حالی فوت میو فروش اعضاي بدن شخصی ک
اجبـار بـر تکسـب و    در فرضی که مالی براي پرداخت آن از وي باقی نمانده است همراه با مسأله

هاي آینده موضـوع بحـث قـرار    یا کسب مال براي مرده جهت اداي دیون در این گفتار و در بند
. خواهد گرفت

و و انتقال آن امکان قطع عض: بند اول
قطـع عضـو میـت را مطلقـاً و ذاتـاً حـرام       ،میـت ياز قطـع اعضـا  یبا توجـه بـه نهـ   هافقیبرخ

، 5جتـا، یبـ یـزي، تبر(دانند یمتوقف بودن حفظ جان هم مجوز آن نمحتیکهآنجاتاانددانسته
ر ، حرمت اضرار به خود، منع از ایراد هالکت بـر نفـس، حرمـت مثلـه کـردن و تغییـر د      )329ص

. نمایندخلقت از جمله دالیلی است که این عده به آن استناد می
و همچنـین ایـن   ) انسان بر خود سـلطنت دارد (دیگري از فقها با توجه به اینکه در مقابل عده
اگرچه برداشـت اعضـا بـر اسـاس حکـم      . است، قائل به جواز این عمل هستندعمل، عمل به خیر

از منظـر  . ود ضرورت اهم، بنا به حکم ثانویه این عمل مجاز استاولیه جایز نیست اما به دلیل وج
کننـد کـه حفـظ    فقها صرفاً در صورتی برداشت عضو از بدن مردگـان را تجـویز مـی   این دسته از

امـام  . (جان مسلمانی متوقف بر آن باشد و راه دیگري نیز بـراي معالجـه و نجـات جـان او نباشـد     
دانند که سالمتی و حفـظ  جایز میرا در صورتین امر ، و برخی ای)624ص، 2ج، 1425، خمینى

، در )439، ص1، ج1427،مکـارم شـیرازى  (حیات و کارآیی عضو مسلمانی بر آن متوقف باشـد 
نتیجه این وجود ضرورت است که مجوز چنین تصرفی شده، لذا هرگونه وصـیت بـه برداشـت و    

رگ مغزي مبتال شده، در صورت تصرف در اعضاي بدن و یا اجازه اولیاي میت یا کسی که به م
کـه  یمـارانی بیافوت شده یمارانبلکن در قانون پیوند اعضاي . عدم وجود ضرورت مجاز نیست

، شـرایطی را بـراي برداشـت اعضـا، از جملـه سـالم بـودن عضـو         1آنان مسـلم اسـت  يمرگ مغز
بهداشت، درمان و آموزش ارتهاي مجهز براي پیوند اعضاء، پس از کسب اجازه کتبی از وزبیمارستان–ماده واحده .1

بیمارانی که مرگ مغزي آنان برطبق نظر کارشناسان خُبره مسلم سالم بیماران فوت شده یاتوانند از اعضايپزشکی، می
فوق به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضايیا موافقت ولی میت جهت پیوندباشد، به شرط وصیت بیمار

.فاده نمایندبستگی دارد است
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بـه پیونـد   موردنظر، وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیونـد و وابسـته بـودن حیـات بیمـار     
. عضو را ضروري دانسته است

حکم ثانویه برداشت عضو، در حالت اضطرار و ضرورت، براساس قاعـده  رسد لذا به نظر می
تزاحم و اهم و مهم، در صورت حفظ نفس محترم و نبودن غیر مسـلمان، برداشـت عضـو از فـرد     

. زنده با رضایت وي و از فرد مرده نیز جایز خواهد بود

ر فرد زندهد: بند دوم
براي تبیین این مسأله باید با بررسی رابطه انسـان بـا بـدن و اعضـاي بـدن خـود یعنـی یکـی از         

. فروض امانت، مالکیت و یا سلطه و استیال و سپس مالیت داشتن یا نداشتن آن را بررسی نمود

رابطه انسان با اعضاي بدن خود-1
ت ماهیـت و میـزان حـدود اختیـارات و تصـرفات      بـدن خـود، شـناخ   اعضايبا تبیین رابطه انسان با 

رابطـه انسـان بـا بـدن و اجـزاي آن را      در ایـن حـوزه،   . توان مشـخص نمـود  انسان در جسم خود را می
دانسـته و  » مالکانـه «اي برخی با توجه به تسلط انسان بر بدن خود و قـوام جسـم بـه انسـان، آن را رابطـه     

باشـد  نیست خصوصاً بدن انسان که جوهره خاصـی مـی  برخی نیز با این نگرش که انسان مالک چیزي
. هستند» سلطه«ي اند و برخی نیز معتقد به وجود رابطهقلمداد نموده» امانت«رابطه اي بر اساس 

ي مالکیترابطه) الف
اي کـه بـر آن   ملکیت در لغت، به معنی احراز کردن و در قبضه اختیار داشتن چیزي به گونـه 

، 10، جق1414ابـن منظـور،  . (باشـد لّط و قـدرت تصـرف وجـود دارد، مـی    استیال و سیطره و تسـ 
، ملکیت در اصطالح فقها نیز عبارت است از اختصاص خـاص و ربـط مخصـوص بـین     )492ص

مالک و مملوك که موجب استبداد به آن چیـز و قـدرت بـر تصـرف بـر آن بـه صـورت منفـرد         
است کـه  یمراتبيدارایتملککن ل. شود، و موجب سلطنت بر آن می)113ص، ق1417نراقی،(

1.استياعتباریتآن ملکترینیینو پایقیحقیتآن ملکینباالتر

:  مراتب ملکیت.1
.و اموال و انفاس و ارواح استیاءاشیعجمیتباشد و آن مالککه خداوند متعال دارا مىیتىهمان ملک»یقیحقیتملک«-1
موسوي (، این نوع مالکیت تام و مطلق است و نیاز به تفویض از جانب کسی را ندارد )444، ص8ق، ج1409ي،منتظر(
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ــرین   ــا، جخــویی، بــی؛ 292، ص7، جق1409منتظــرى، (در نظــر برخــی از فقهــا و مفس ، 2ت
، )349، ص 1، ج1380شهیدي،(دانان ، و حقوق)21، ص 10ق، ج1393عالمه طباطبائی،؛39ص

ی و طبیعی اعضـاي خـود اسـت و قـائم بـه وجـود شـخص انسـان بـودن جسـم و           انسان مالک ذات
تصـرف و  ،)106، صق1422مکـارم شـیرازي،   .(نماینـد اعضاي آن را، دلیل بر این نظر اعالم می

. دانندحق اختصاص نسبت به بدن نیز دلیل بر این مالکیت می
انسان در عـرض  يبراتوانیاست و نمیتعاليمخصوص بارینیو تکویقیحقیتمالکلکن 

بر همگان مبـرهن اسـت کـه انسـان داراي مـالکیتی مطلـق و تـام        .قائل بودیتیمالکینخداوند چن
کـه  یدر حـال . به دسـت او باشـد  ینشخواهد داشت که آفریتیمالکینچنیکسیاز طرف. نیست

در مجاز به هر گونه تصرفآناست که صاحب آن ینیتکویتمالک.یستانسان خالق از عدم ن
تصـرفات در جسـم   یانسـان از بعضـ  یسـت؛ نییتوانـا ینچنيانسان دارایخود باشد ولیملکما

.شده استینهیدضرر شدیرادخود از جمله ا
یـت کننـده مالک یجـاد تنهـا عامـل ا  یزيچرا که تصرف در چیستنیرفتهپذیزنیذاتیتمالک

وجـود دارنـد   یـز نگـردد یمالک مارث انسانیقکه از طرییاز جمله آنهاییهایتو مالکیستن
، بـا اسـتناد بـه    )269، ص1380نظري تـوکلی،  (قائلین به این نظر . در آن نداردینقش،که تصرف

لکـن بایـد   . انـد انسان را مالک ذاتی نفس و بدن خود دانسته» یإِنِّی الَ أَملک إِالَّ نَفْسی و أَخ«آیه 
انـد، فعـل   اعالم داشـته ،)29، ص5ق، ج1417ائی، طباطب(گفت همان گونه که برخی از مفسرین

. در معناي حقیقی خود به کار نرفته، بلکه به معناي اقتدار و سلطه است» املک«
ــا    ــی فقهـ ــه برخـ ــنی،  (اگرچـ ــف محسـ ــت   )183، ص1ق، ج1424آصـ ــه ملکیـ ــل بـ ، قائـ

ع و وضـ یازمنـد نياعتبـار یـت ملکیسـت؛ نیرفتـه پذیزنياعتباریتملکهستند، ) تشریعی(اعتباري
ینکـه چنـ  یعقال و عدم منـع شـارع در حـال   يتوسط بنایااز جانب شارع باشد یاجعل است که 

ش عقـال قـرار نگرفتـه    یراز جانب شارع وجود ندارد و به عالوه به طور مطلـق مـورد پـذ   ياعتبار

،  )38، ص1387بجنوردي، 
. استياعتباریتو باالتر از مالکینیو تکویقیحقیتاز مالکتریینپاايمرتبهيدارایت،نوع از مالکینا»یذاتیتملک«-2

تصرف در نفس خود و شئون آن سلطنت دارديبرافرد ذاتاً. نداردیبه امر خارجیازتحقق نيبدان معناست که برایذات
، )5، ص2جتا، یی، بیخو(
مانند کنند؛یاعتبار میاست که عقال آن را به خاطر مصلحتیهاعتباریتملکیت،مرتبه ملکینسوم»ياعتباریتملک«-3

و ینرابطه بر عین، ا)42، ص1، ج1351ی،امام(.مانند ارثنمایدیشارع آن را اعتبار میاشخص و کتاب، یانرابطه م
. گیردیمنفعت تعلق م
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یسـت بـدن او ن يهمان گونه که در رابطه عبد و صاحب آن، مالک او مالک اجزا و اعضـا . است
.و بفروشدیداز او را قطع نمايعضوتواندیک منافع و استفاده از اوست و نمبلکه مال
اظهـار  ینچنـ 25/6/76-7/ 1557ةخود به شـمار یمشورتیۀدر نظریهقضائةقویحقوقةادار

یا عضـو قطـع شـده متعلـق بـه همـان کسـ       . م. ق287ةبا توجه به مالك ماد«که نظر کرده است
تـوان یمـ یـه نظریـن از ا» .زدیونـد پیگريدیاآن را به خود او توانیماست که از او قطع شده و 

انسـان و اعضـاء بـدنش    ینرا بـ یـت رابطه ملکینوعیزنیهقضائةقویحقوقةنمود که ادارنباطاست
.استیرفتهپذ

اگر این نوع از مالکیت را بپذیریم، باید مالک را مجاز به هر نوع تصرف به جـز در مـواردي   
رسد و افراد دست کم در محـدوده  ر عدم جواز باشد بدانیم، لکن این گونه به نظر نمیکه دلیل ب

در این میان برخی فقها قائل بـه عـدم مالکیـت انسـان بـر اعضـاي       . شوندقاعده الضرر محدود می
ي،سـبزوار (.انـد بدن خود هستند و در نتیجه خرید و فروش اعضاي بدن را به دلیل، جایز ندانسته

،)166و165، صصق1415،یمن قمؤ؛ م21، ص29، جق1413

رابطه امانت ) ب
در میان برخی از فقهاي شیعه نیز به گونه رابطه امانت و مالکیت انسان نسبت به اعضـاي بـدن   
خود را جمع نموده و معتقدند که گرچه انسان در برابر دیگران مالک اموال خود است، در برابـر  

، انسـان مالـک حقیقـی چیـزي     )514، ص10، ج1389ملـی، جـوادي آ . (خداوند فقط امین اسـت 
نیست بلکه نماینده مالک حقیقی است و باید آن گونه که او دسـتور داده در مـال خـود تصـرف     

،)168، ص2، ج1389جوادي آملی،(کند 
، انســان را امــین بــر جســم و )309-308م، ص1992العوضــی، (برخــی از فقهــاي اهــل ســنّت 

ذن خـداى تعـالى   إذن مالک یـا بـا   إکه مال غیر با به کسی است امین. داننداعضاي بدن خود می
دارد و فعل و ترك فعلى را که موجب تلف و نقـص  نزد اوست و او خیانتى نسبت به آن روا نمى

، بــر ایــن اســاس، )191، ص1، جق1401موســوي بجنــوردي، (.آوردمــال شــود بــه عمــل نمــى 
بـر بـدن و اعضـاي آن    » امـین «ن بـوده و انسـان   پروردگار متعال مالک حقیقی جسـم و روح انسـا  

دار شـود کـه او امانـت   اي تنظیم مـی بر اساس مبناي امانت، حقوق و تکالیف انسان به گونه. است
تواند سرنوشت خود را به دلخـواه  شود و چنین انسانی نمیمال، جان، هویت و سرنوشت خود می
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. رقم زند
تعـال مالـک اصـلی و حقیقـی همـه موجـودات و       اما باید گفت،گرچه معتقدیم که خداونـد م 

مخلوقات است و انسان از نزد خود مالک چیزي نیست، ولی امین بر مخلوقـات از جملـه بـدن و    
اي امـانی بـر اسـاس تعریفـی کـه از امـین ارائـه        رود و رابطـه اعضاي بدن خود نیز به حساب نمـی 

حافظت و مراقبـت از بـدن خـود در    ي انسان این نیست که صرفاً به موظیفه. گردید، وجود ندارد
هر شرایط و موقعیتی گماشته شده باشد؛ ما مجاز به تصرف در اعضاي بدن در حدود شـرعی آن  
هستیم و این تصرفات لزوماً در جهت حفاظت از اعضاي بدن نیست و گاه به جدایی آنها از بـدن  

رده شـود، بـا اختیـار و اراده    از طرفی اینکه انسان صرفاً محافظی براي بدن خود شم. انجامدما می
چندان بـا  1»و منَ النَّاسِ منْ یشْرِي نَفْسه ابتغَاء مرْضَاةِ اللَّه«و از طرف دیگر آیه . وي مغایرت دارد

اي باشـد کـه   اگرچه ما نیز معتقدیم کـه تصـرف بایـد بـه گونـه     . رسداین نظر سازگار به نظر نمی
رابطه انسان با بدن و اعضـاي بـدن خـود را بـه گونـه دیگـري       لذا باید. خداوند دستور داده است

. توجیه نمود

سلطه و استیالي رابطه) ج
، 2تـا، ج ، بـی محمـود عبـد الرحمـان   (سلطه در لغت به معناي سـیطره، تمکـن، قهـر و تمکـن     

، و )524تـا، ص ، بـی مجاهـد طباطبـایى  (تصـرف  ، و در اصطالح فقها، بـه معنـاي جـواز    )287ص
. ، آمده است)361، ص16ج، ق1413سبزواري،(و اولویت استیال 

، در بیان رابطه انسان بـا اعضـاي خـود، بـه وجـود      )41-43، ص1تا، جامام خمینی، بی(برخی 
اي حـق انجـام هرگونـه تصـرفی را جـز در      اند کـه چنـین سـلطه   رابطه  سلطه معتقدند و بیان داشته

همچنین معتقدنـد کـه وجـود ایـن     . نمایدیجاد میموارد وجود مانع قانونی و شرعی، براي انسان ا
رابطه یعنی مسلط بودن انسان بر بدن خویش امري عقالیی نظیر سلطه انسان نسبت به اموال خـود  

. است
کننـد کـه بـه    ایشان با توجه به اینکه میان سلطنت و مالکیت تفاوت قائلند، در ادامه اشاره مـی 

توانـد مالـک   رد اعتبار قرار نگرفته و لذا انسـان نمـی  ظاهر مالکیت انسان نسبت به بدن خودش مو
. بدن خویش باشد

. 207آیه /،)1(سوره بقره.1
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1»أَنْفُسهِممنْبِالْمؤْمنینَالنَّبِی أَولى «، نیز با استناد به آیه )164ق، ص1415مؤمن قمی، (برخی 

. نمایند که این آیه داللت بر این دارد که انسان بر نفس خود والیت دارداستدالل می
مالکیت در این آیـه  . نیز بر این امر داللت دارد» یإِنِّی الَ أَملک إِالَّ نَفْسی و أَخ«آیه همچنین

. در معناي لغوي آن یعنی استیال، اقتدار و سلطنت به کار رفته است
بـر ایـن مسـأله تصـریح دارد و     2»النّاس مسلّطون علی أموالهم و أنفسهم«همچنین قاعده فقهی 

. نمایدانسان بر اعضاي بدن خود را ثابت میوالیت و سلطه 
توان به آن اشاره نمـود، قاعـده تفـوض کارهـاي مـؤمن بـه       دلیل دیگري که در این زمینه می

ــر اســاس ایــن قاعــده امــر  . 3باشــدمــی) ع(خــود اوســت کــه مســتند از روایتــی از امــام صــادق  ب
گیـري در رابطـه بـا    ه او واگـذار شـده اسـت و لـذا تصـمیم     گیري در رابطه با امور مؤمن بتصمیم

. آیداعضاي بدن نیز از جمله این امور به حساب می
توان گفت که از میان نظرات بیان شده، رابطـه سـلطه و اسـتیال از قـوت بیشـتري      در نتیجه می

. برخوردار بوده و از ایراداتی که دیگر نظرات رو به رو هستند مبرا است

ي بدن انساناعضایتمال-2
، برخـی  )169، ص1ق، ج1418طـاهري،  (آورده شـده اسـت  خواستن يدر لغت به معنامال

مال ،)152، ص1، جق1410،شیخ انصاري(آن بذل گردد يکه به ازااندیزي دانستهچنیز مال را 
و بـوده یـی منـافع محللـه عقال  يدارا، داشـته ياست که ارزش اقتصادیزيچحقوق در اصطالح 

يمعنـو یـا يبالقوه بتواند از انسان رفـع حاجـت مـاد   یءاگر شاز این رو .به پول باشدیمبل تقوقا
دارد یـت ارزش بوده و ماليداراید و قابلیت اختصاص به شخص یا ملتی معین را داشته باشد،نما

،)11، ص1374یان،کاتوز(
هرگـاه  یعنـی .رددگـ که توسط عرف تعیین میاستياعتباريامریتگفت مالوانتمیلذا 

کنـد؛ هـر آن چیـزي    یمـ یداپیتعنوان مالیزد، آن چناعتبار کنيامريرا برایتعقال وصف مال
جز در مواردي کـه شـرع بـه صـورت خـاص از چیـزي       . که داراي ارزش و منفعت عقالیی باشد

سلب مالیت نموده باشد که در این صورت آن چیز از نظر شرعی مالیت ندارد اگرچه بین عـرف  
.6آیه/ ،)33(سوره احزاب.1
. 135تا، صحسینی شیرازي، بی: به. ك.براي مطالعه بیشتر ر.2
، )63، ص 5، ج1407کلینی، (» إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ فَوض إِلَى الْمؤْمنِ أُموره کُلَّها و لَم یفَوض إِلَیه أَنْ یکُونَ ذَلیلً«روایت.3
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. داراي ارزش بوده و غیر مسلمانان براي آن مالیت قائل باشند
آن را به دلیل جـوهره خـاص   یبرخ، بدن انسانينداشتن اعضایاداشتن و یترابطه با مالدر

با این توضیح که انسان زنده نه از نظـر شـرع و نـه عقـل، مـال      .انددانستهیتفاقد مالجسم انسان، 
انسان آزاد با توجـه  . کندن زنده به مرده و جسد او نیز سرایت پیدا مینبوده لذا عدم مالیت از انسا

گردد تا با او مانند دیگر اشیاء و اموال رفتار گردد؛ لذا تحـت  به کرامت نفس، مال محسوب نمی
ــا ســرقت در مــورد او صــدق نمــی   مالکیــت در نمــی ــوان غصــب و ی ــین عن ــد و همچن ــدآی نمای

آصـف  (باشـند  یقائـل مـ  یـت مال،اعضـا يبـرا یـز نیخـ بر،)98-94صص، ق1403الدین،شرف(
. انــد، و ثبــوت دیــه در برابــر صــدمه را علــت مالیــت بیــان کــرده )185، ص1ج،1424،محســنی

،)54ق، ص1423بحرانی، (
بـه شـخص اسـت    دیه داراى اهداف متعددى از قبیل جبران خسـارات وارده با توجه به اینکه 

اگرچـه معتقـدیم   2.رسـد ن سخن قابل توجیه به نظر میای1،)36ق، ص1429حسینعلی منتظري، (
باید اذعان نمـود  ، لکن )224ق، ص1422مکارم شیرازي، (که دیه ثمن آسیب بدنی انسان نیست 

. باشدکه بدون تردید اعضاي بدن انسان مالیت دارد و واجد منافع عقالئی می
ته و غالباً خریـد و فـروش آن   با توجه به آنچه گفته خواهد شد، اعضاي بدن انسان مالیت داش

اما انسان مالـک اعضـاي خـود نیسـت و فقـط بـر آنهـا سـلطه دارد لکـن          . جایز شمرده شده است
هـا اعضـاي   گونه که انسـان رود؛ همانهاي او به شمار نمیاعضاي بدن انسان جزء اموال و دارایی

.دانندهاي خود نمیبدن خود را جزء اموال و دارایی

باشد، از قبیل جبران خسارات وارده و نیز پیشگیرى از رفتارهایى که منجر به آسیب و زیان دیه داراى اهداف متعددى مى.1
البته تفاوت .کیفرى نداردۀخود دیه جنب. جبرانى داردۀکیفرى ندارد بلکه نوعاً جنبۀموارد جنبۀشود؛ و در همبه دیگران مى
اى براى جبران گرچه وضع دیه به گونه. تواند نوعى کیفر محسوب شودرخى موارد مىپرداخت آن در بةدر دیه یا نحو

از مجموع قرائن چنین . خسارت وارده است ولى این به معناى تعیین ارزش اقتصادى یا معنوى براى افراد انسان نیست
و بعالوه جنبۀ نوعى جبران شودآید که دیه مالى است که به خاطر نقض حرمت مادى، معنوى افراد پرداخته مىبرمى

خسارت مادى، روحى و معنوى نیز دارد که مقدار آن با توجه به آثار مختلف جسمى، روانى، معیشتى، در فرد، خانواده و 
، )60-36ص ، ق1429منتظري، (اجتماع تعیین گردیده است 

فاضل لنکرانی، . (تفاوت با دیه مسلمان استباشد که دیه براي کافر ذمی نیز مستقربوده ولی میزان آن مالزم به ذکر می.2
ولی غیر اهل ذمه از . اي مساوي با مسلمان دارند، در رابطه با جراحات به آنان ظاهر این است که دیه)427، ص2تا، جبی

، همچنین در رابطه با دیه جنایت بر میت)361-360، ص4، جق1425امام خمینی، (اي ندارند کفار ظاهر این است که دیه
، )486: ص،3جق،1427مکارم شیرازي، (کنند مصالحهیاشود،عملمسلماندیۀمانندکهاستآناحتیاطغیر مسلمان، 

. اند، نیز قطع عضو از بدن غیر مسلمان براي پیوند را فاقد دیه دانسته)615ق، ص1426امام خمینی، (اگر چه برخی 
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تواند اعضاي بـدن مـدیون را بفروشـد و از ایـن طریـق      گفت که حاکم نیز نمیدر نتیجه باید 
هاي جدي به چراکه جدا کردن برخی از اعضا نیز سبب ورود نقص و آسیب. دین او را ادا نماید

حتـی اگـر معتقـد بـه     . گردد و حتی منجر به مرگ وي شودکه این عمل جایز نمـی باشـد  فرد می
تـوان او را الـزام   شود و در تنیجه نمـی این عمل تکسب شمرده نمیالزام مدیون به تکسب باشیم، 

ی،آصـف محسـن  (لذا برخی . اگرچه اخذ ثمن در برابر فروش اعضا جایز است. به این عمل نمود
. اند که این عمل بر مدیون واجب شمرده نشده است، نیز بیان داشته)186، ص1، جق1424

در فرد مرده : بند سوم
گردد؛ اما ورثه تـا قبـل از تصـفیه و پرداخـت     پس از فوت قهراً به ورثه منتقل میدارایی افراد

، 3جق،1422امـام خمینـى،  . (1دیون و تعهدات متوفی، حـق تصـرف در آن را نخواهنـد داشـت    
، و ورثه تکلیفی بـراي  )273، ص2ج،1351امامى، (شود ، دیون متوفی بر ترکه وارد می)383ص

، دین میت بدهکار نیز )252، ص9ق، ج1403محقق اردبیلی، (ندارند پرداخت آن از اموال خود
تونـد امـوال او را   گردد، اما اگر وراث از این عمل امتناع نمایند، حـاکم مـی  از ترکه پرداخت می

، در صورتی که میت مالی باقی نگذاشته باشـد  )84، صتاحلّی، بی(بفروشد و دین او را ادا نماید 
تواند وراث میت را الزام به اداي دیون وي نماید ن وي را ننماید، دائن نمییا اموال او کفاف دیو

یـن البتـه اشـاره بـه ا   . زیرا اموال آنها از اموال میت جدا است و آنها نیز تکلیفی بر پرداخت ندارند
ییاز گـرفتن آن ابـا  یـد اسـت و دائـن نبا  یزاز ترکـه جـا  یـر از غیندياست که اداينکته ضرور
،)165ق، ص1416یزي،تبریسبحان(داشته باشد

جداسازي اعضاي بدن انسان و انتقال آن براي پیوند به دیگـري در مـوردي کـه نجـات جـان      
، 4، جق1425امـام خمینـی،   (مسلمانی به آن وابسته باشد توسط فقهاي امامیه تجویز شـده اسـت    

، وصیت )47، صق1415، صافی، 377، ص2تا، ج؛ منتظري، بی157تا، ص؛ لنکرانی، بی475ص
میت به جداسازي اعضاي بدن او همچنین در صورتی که نجات جان دیگري به آن وابسته باشـد  

، در رابطه با مرگ مغزي نیـز برخـی بیـان    )440، ص1ق، ج1427مکارم شیرازي، (صحیح است  
گونـه احتمـال بازگشـت بـه     هرگاه مرگ مغزى به طور کامل و مسـلّم باشـد، و هـیچ   اند که داشته

شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی ت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیمالکی«:داردقانون مدنی مقرر می868ماده.1
» .که بترکه میت تعلق گرفت
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گى عادى وجود نداشته باشد، برداشـتن بعضـى از اعضـا بـراى نجـات جـان مسـلمان، مـانعى         زند
،)121ق، ص1429مکارم شیرازي، (خیر خواه به این کار وصیت کرده باشد یا،ندارد

مکـارم شـیرازي،   (با توجه به جـواز فـروش اعضـاي بـدن و دریافـت مابـه ازاء در مقابـل آن        
رود که دائن بتوانـد اعضـاي   اي بدن انسان، این احتمال می، و مالیت اعض)443، ص1ق، ج1427

امـا ایـن تصـوري ناصـحیح بـوده زیـرا       . بدن مدیون میت را بفروشد و از آن به طلب خـود برسـد  
اگرچـه اعضــاي بــدن انســان داراي مالیـت اســت، انســان مالــک بـدن و اعضــاي آن نیســت، لــذا    

توان ورثه را ملزم به فـروش اعضـاي بـدن    همچنین نمی. توان اعضا را داخل در ترکه دانستنمی
باشد و تکلیفـی بـر   بر ورثه واجب نمیمیتبراي اداي دیون او نمود زیرا تحصیل مال براي میت

. نجام آن الزام نمودتوان آنها را به ااین امر ندارند لذا نمی
لـزام اعضـاي   توان به اجبـار و ا گیرد و نمیدر نتیجه دیون متوفی بر اعضاي بدن فرد تعلق نمی

ولی در صورتی که فـرد زنـده اعضـاي    . بدن فرد را قطع نمود و با فروختن آن، دین او را ادا کرد
بدن خود را بفروشد و پولی در عوض آن در یافت نماید، این پول در دارایی وي قرار گرفته لـذا  

. توان دیون وي را از آن استیفا نمودمی
ورثه را اجبار به فروش اعضـاي بـدن میـت نمـود و یـا      توان الزم به ذکر است که اگرچه نمی

تواند این کار را انجام دهد، چون اعضـاي بـدن او امـوال وي    اینکه حاکم از باب والیت هم نمی
گردد زیرا همان گونه که گفتیم اختیار حاکم بر این است کـه در صـورت امتنـاع،    محسوب نمی

ر ممتنـع، فـرع بـر زنـده بـودن فـرد اسـت و در        از طرفی این والیت حاکم ب. اموال وي را بفروشد
رابطه با میت محلی ندارد، لذا اصالً بحث الزام و چگونگی اعمال والیت حاکم محلـی از بحـث   

. کندپیدا نمی
لکن چنانچه به دلیلی، اعضاي بدن میت به دیگري منتقل گـردد و عوضـی در برابـر آن اخـذ     

، نیـز ایـن گونـه نظـر     )625، ص2، جق1425، امـام خمینـی  ( گردد، همان گونه کـه برخـی فقهـا    
. گردداند آن عوض صرف اداي دین میت یا صرف امور خیریه براي فرد میداده

خـود میـت مالـک    تصـریح شـده،  1در روایاتکهگونهدر رابطه با دیه جنایت بر میت، همان

: روایات.1
ه أَو تَصیرُ فی سبِیلٍ منْ سبلِ ء أُتی إِلَیه فی بدنه بعد موته یحج بِها عنْه أَو یتَصدقُ بِها عنْء إِنَّما هذَا شَییس لورثَته فیها شَیل«

، )348، ص7جق،1407،کلینی(»الْخَیرِ
»فْعی و نْها عبِه جحی رِهغَیلَا ل ثْلَۀِ لَهالْم لْکبِت تُهید تارص هتوم دعب ثِّلَ بِها مفَلَمدنْ صالْبِرِّ م رِ والْخَی ابوا أَبلُ بِه قَۀٍ أَو
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شـوند کـه میـت    وراث چیزهایی را مالک مـی . حقی نسبت به آن ندارندوراثوشود این دیه می
آیـد  به ملکیت او در مـی اما چیزهایی که بعد از موت میت . در حال حیات مالک آنها بوده است

گونه که در روایات هم ذکر شده، این است کـه  مورد مصرف این دیه همان. شوندرا مالک نمی
ي لکن انجام امور خیر امري مستحب بوده ولـی اداي دیـن امـر   . صرف امور خیر براي وي گردد

در نتیجه در ایـن صـورت بایـد دیـن وي ادا     . گرددواجب است و لذا بر انجام امور خیر مقدم می
. گردد

گیرينتیجه
تواند به حـاکم مراجعـه نمایـد و حـاکم بـه الـزام،       دائن براي استیفاي دین از مدیون ممتنع می

کـه معسـر نباشـد    اعمال والیت بر اموال مدیون ممتنع و یا حبس وي تـا زمـان تأدیـه در صـورتی    
. نمایداقدام می

اعضاي بدن انسان مالیت داشته و جداسازي آن براي انتقال به دیگري در مـوارد ضـرورت و   
گرفتن عوض در برابر آن جایز شمرده شده است ولی امکان الزام مدیون به فروش اعضـاي بـدن   

اعضـاي بـدن انسـان جـزء     خود براي اداي دین یا انجام این عمل با قهر حاکم وجود ندارد؛ زیـرا  
رابطه انسان با اعضاي بدن خود از سنخ مالکیت نیسـت بلکـه انسـان    . رونداموال فرد به شمار نمی

در نظر عـرف نیـز اعضـاي بـدن انسـان جـزء امـوال و        . دارد» سلطه و استیال«بر اعضاي بدن خود 
جملـه قلـب منجـر    بر این، جدا سازي برخی اعضا ازعالوه. شودهاي اشخاص شمرده نمیدارایی

لـذا مـدیون را   . گـردد به مرگ فرد شده و همچنین این عمل الزام به کسب درآمد محسوب نمی
. توان با استناد به مالیت اعضاي بدن اجبار به جداسازي و فروش کردنمی

در . گـردد گیرد و دیون از امـوال بـه جـا مانـده ادا مـی     دین میت مدیون به ترکه وي تعلق می
وال باقی مانده نسبت به دیون کمتر باشـد و یـا اصـالً مـالی بـراي اداي دیـون بـاقی        صورتی که ام

توان درخواست اجبار جدا سازي اعضا را نمود زیرا با توجه به عدم مالکیـت  نمانده باشد نیز نمی
آینـد و در نتیجـه دیـون بـر     انسان نسبت به اعضاي بدن خود، این اعضا جزء ترکه به حساب نمـی 

ورثه نیز ملزم به کسب درآمد براي میت نیستند که بتوان آنهـا را اجبـار   . گیردلق نمیاین اعضا تع

،)349، ص7جق، 1407،کلینی(»غَیرِها
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البته در صـورتی کـه اعضـاي بـدن میـت بـه دیگـري منتقـل         . به این عمل یعنی فروش اعضا نمود
. گردد و در برابر آن عوضی دریافت شود، با آن عوض باید دیون متوفی را ادا نمود
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