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Abstract 
In this article, the basics of the theory of domination or non-domination of the self in 
Islamic jurisprudence and French law have been studied. The main question was 
whether there is a term "body and soul" in the narration of "people have dominion 
over their property" and in general, whether a person has dominion over his body 
and soul or whether domination and right over the soul has not been legislated, and 
in cases of doubt, is the principle on domination of the soul or on non-domination? 
By studying the narrations and criticizing the views of the Imami jurists and 
separating legal domination from real domination, it was concluded that the word 
"body and soul" does not appear in the aforesaid narration; and, all the verses and 
hadiths that forbid man from making harmful possessions in his body and soul deny 
dominion over body and soul as a rule. Therefore, the principle should be based on 
the lack of legal domination of man over his body and soul, except in cases where 
the Holy Shari'at has explicitly allowed a special possession or justifies the 
"necessity"  and the basic rules of permitting such possession, such as repelling 
existing or potential harm, the need to save the life (of oneself or another) and save 
the life of a living human being, to repel more severe harm with lesser harm, the rule 
that something more important takes precedence over something important and the 
like. French law also recognizes the principle of non-domination of body and soul, 
and provides for exceptions in case of "medical necessity" for the treatment of 
oneself or another person and the sampling of organs and cells of a living person. 
French jurists have also opposed the approach of using human beings as a tool for 
scientific purposes with humanitarian and moral arguments, emphasizing human 
dignity and the place of the human soul in his body. 
Keywords 
Body and soul, Dominance and non-dominance, formative and intrinsic property, 
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1. This article is an excerpt from the second author's doctoral dissertation entitled "Fundamentals of 

Compensation for Personal Injury" with the guidance of the first author, which has been defended 
with honors in the Faculty of Law and Political Science, University of Tehran. 
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 دانشگاه عالمه طباطبائی ،اسیحقوق و علوم سی ۀدانشکد ،حقوق خصوصی استادیار گروه
 (27/12/1400تاریخ پذیرش: ، 28/10/1400 تاریخ دریافت:)

 چکیده
 در فقس  االسیمی و حقسوق فرانسس     تسلیط یا عدم تسلیط بر نفس    مبانی نظریۀ در این نوشتار،

، «النسا  مسسلطون علسی امسواله     »االت. پرالش اصلی این بود ک  آیسا در روایست    شده مطالع 
 اللطنت دارد یامالکیت و خود  بدنبر  انسانطور کلی آیا نیز وجود دارد و ب « سه انف»اصطیح 
بر تسلیط بسر نفس  االست یسا      اصلو در موارد تردید،  و حقی بر نف  تشریع نشده اللط  اینک 

هسا  فقهسی و تفکیسل السلطنت     روایات وارده و نقسد و بررالسی دیسد اه    ۀبا مطالع ؟عدم تسلیط
 ۀ فتس  وا  ، این نتیج  حاصل شد ک  در روایت پیشطۀ واقعی )حقیقی(اعتبار  )حقوقی( از الل

بار در جس  نانجام تصرفات زیااز ک  انسان را ه  تمام آیات و روایاتی و  نیامده االت« انفسه »
کنند. بنسابراین، اصسل را   عنوان قاعده نفی میب  ه  اند، تسلیط بر نف  راو جان خود منع کرده

انسان بر جس  و جان خود قرار دارد، مگسر در مسوارد  کس  شسار      حقوقی ت باید بر عدم اللطن
الضسسرورات تبسسی  ) «ضسسرورت»صسسراحت تصسسرر مسسوردنظر را اجسسازه داده باشسسد یسسا  مقسسد  بسس 
دفع ضرر موجود یا احتمالی، لزوم حفظ نفس  )خسود و دیگسر ( و     قواعد  مثل و المحضورات(

و  (بالضسرر االخسف   زالیالضرر االشد تر )رر خفیفبا ض ، دفع ضرر شدیدترنجات جان انسان زنده
، جسواز ننسین تصسرفی را توجیس      ( و امثسال آنهسا  فدا کردن مه  در مقابل اه قاعدۀ اه  و مه  )

شسده و االستثناهایی در    در حقوق فرانس  نیز اصل عدم تسلیط بر جس  و جسان پییرفتس    نماید.
 واز اعضسا    ریس  نمونس  و  گسر یدفسرد   ایس شسص   درمسان خسود     برا «یپزشک ضرورت»صورت 
دانان فرانسسو  هس  بسا تدکیسد بسر کرامست و       بینی  ردیده االت. حقوقپیش فرد زنده  هااللول

عنوان ابسزار  بسرا  اهسدار    تلقی انسان ب ، با و جایگاه روح آدمی در بدن اومنزلت واال  انسان 
 .انددوالتان  و اخیقی، مصالفت کردهها  انسانعلمی با االتدالل

 واژگان کلیدی
مالکیست  و اعتبار ،  تشریعی اللطۀ حقیقی و حقوقی، مالکیت ،و عدم تسلیط )اللطنت( تسلیط
 .(جس  و جان)نف  و ذاتی،  تکوینی

                                                           
نمایی با راه« ها  بدنیمبانی جبران خسارت»دوم با عنوان  ۀدکتر  نویسند ۀاز رالال بر رفت این مقال   .1

 حقوق و علوم الیاالی دانشگاه تهران دفا  شده االت. ۀعالی در دانشکد ۀنصست االت ک  با درج ۀنویسند
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 مقدمه

یکی از قواعد مسل  فق  االیمی و حقوق ایران االت؛ منتها در قلمرو آن و شسمول  « قاعدۀ تسلیط»
 . دریکسسان نیسست   فقها  االیمی و دکترین حقسوقی  ،نمفسرا ها دید اه، «انف »این قاعده بر 

انسان بر نف  خود اللط  االاالاً  ا  با بدن خویش دارد و آیاآدمی ن  نو  رابط حقیقت، در اینک  
بسر  « اصسل »ویژه اینکس  آیسا   آن نقدر االت، و ب  ۀدارد یا خیر، و در صورت وجود اللطنت، محدود

هسا   دانان اختیرسلط بر نفسش، بین فقیهان و حقوقتسلط انسان بر نف  خود االت یا بر عدم ت
بر خویشستن یسا    اواللطنت نگونگی رابطۀ انسان با بدن خود و پدید آمده االت. تبیین  ا  سترده
از جهت تدثیر این بحث ، فقهی و حقوقی ۀعنوان یل قاعدخود ب  جس  و جانآدمی بر  ۀعدم اللط

مانند امکان خرید و فروش و ا ون انسان در بدن خویش،  ون امکان انجام تصرفات امکان یا عدمبر 
اجیر الساختن   ، اتاناز ، محدودۀتشری  تغییر جنسیت، ا ، تلقی  مصنوعی،اهدا  عضو، رح  اجاره

و نظسایر   ها  عمومیها  علمی و واکسیناالیوندر مقابل آزمایش آدمی، تکلیف یا آزاد  تنخویش
جا  پسرداختن بس    ها  فقهی و حقوقی ب در نوشت اما ارد. در حقوق کنونی کمال اهمیت را دآنها، 

، دارنسد روبنایی  ۀجنبو مه  هستند  امر لی ک  فر  بر اینئب  مساغالباً ، و مبنایی این بحث بنیادین
و بررالی روایی حسدیث تسسلیط از حیسث وجسود یسا نبسود عبسارت         پرداخت  شده ،پیوند اعضامانند 
 هسا  حقسوق غسر    ی بحث در حقوق االیم و االتفاده از دیسد اه در آن و مطالعۀ تطبیق« انفسه »

نظریۀ السلطنت  ». وانگهی، دربارۀ نگونگی رابطۀ انسان با اعضا  بدن خود، غالباً االتمغفول مانده 
شسده و  ها  ارائ شده االت. در این مقال ، ضمن نقد دید اه پییرفت « انسان بر جس  و جان خویش
دفسا   « عدم تسلیط بسر نفس   »( و اللطۀ واقعی )حقیقی(، از نظریۀ تمایز اللطنت اعتبار  )حقوقی

رو، در مقالۀ حاضر نظریۀ جدید  بر االا  مبسانی فقهسی و حقسوقی بسا مطالعسۀ      خواهد شد. از این 
 شود.تطبیقی در حقوق فرانس ، ارائ  می

و  بع روایسی ، ابتدا ب  این پرالش پاالخ خواهی  داد ک  آیا این روایت وارده در منسا منظورین ب  ا
النسا   »وارد شسده االست یسا بس  شسکل      « النا  مسسلطون علسی امسواله    »ب  صورت  از منظر فقها

ها  مصتلفی انسان با بدن خود و دید اه ۀرابط نگونگی؟ الپ ، «مسلطون علی امواله  و انفسه 
روایست   ۀ یرد. آنگاه، نظسر بر زیسده در زمینس   مورد ارزیابی قرار می االت ک  در این باره مطرح شده

در بصش پایسانی  د. شووارده و تسلیط یا عدم تسلیط بر نف  ب  صورت مستند و مستدل تبیین می
 خواهد شد.تحلیل نیز دید اه حقوق فرانس  در زمینۀ اللطنت یا عدم اللطنت بر نف  

 

 . بررسی روایت وارده )الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم؟(1
در حسدیث  « انفسسه  »لط یا عدم تسلط بر نف ، وجود عبسارت  تس ۀیکی از مبانی اختیر در زمین

 صرفاً در منسابع اهسل السنت ذکسر شسده     « النا  مسلطون علی امواله » روایتاالت.  رن   تسلیط
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؛ 100 :6 السسنن الکبسر ،     بیهقسی،  ؛ و نیز ر.ک.409 :1419 ،الماورد ؛ 260 :1413 ،)الشوکانی
و بس    1(177-176 «:الف» 1407، طوالی؛ 58: 1417، نراقی، ب  نقل از: 26: 3 النن الدارقطنی،  

فقهسا    .2) (، در منابع روایسی شسیع  نیامسده االست     دلیل مرالل بودن و نداشتن الند  از معصوم
، حلسی )عیمس  انسد  امامی  اع  از متقدمین و متدخرین آن را تلقی ب  قبول نموده و ب  آن عمل کرده

و  65 :18  ، 1405، بحرانسسسی؛ 330و28 :8  ، 1403، اردبیلسسسی؛ 92 :16 ،  247 :10  : 1414
، مراغسسی؛ 158 :4 ،  386 :3  ، 1414، کرکسسیعسساملی؛ 260و  255 :8  ، 1418، حسسائر ؛ 362
؛ 241 :3 ،  98 :2   ،1415؛ انصسار ،  93 :27 ،  298 :8  ، 1404، نجفی؛ 687و  316 :1417

؛ 91و71 :2 ،  514و  465 :1  ، 1417، آبسسسییوالسسسفی؛ 63و33 :5  ، 1413، شسسسهید ثسسسانی 
و این عمل فقها موجس  جبسران ضسعف     (302 :4  ، 1410، شهید ثانی؛ 354: 1412، حلیمحقق

-99: 2،   «السف »تسا  ؛ و برا  نظر مصالف، ر.ک. خویی، بسی 21 :1411، مکارم)الند آن شده االت 
 بل االتنباط االست ، از بسیار  از آیات و روایات نیز قایادشدهویژه آنک  حدیث نبو  )ص( ؛ ب (100
. منتهسا در اینکس  در ادامسۀ    (137-136 :1421؛ مصسطفو ،  137-135 :1413شسیراز ،  حسینى)

 ه  بوده یا خیر، بین فقیهان اختیر وجود دارد.« و انفسه »، عبارت یادشدهروایت 
 

 تسلیط بر نفس ۀنظری ؛در روایت« انفسهم» ۀوجود واژ. 1. 1
کردنسد؛  ذکر مسی « و انفسه »را بدون عبارت  یادشدهحدیث    امامی تا زمان شیخ انصار ، فقها
 انسد را ه  بر آن افزوده« و انفسه »، هنگام نقل این حدیث، عبارت بعد ولی بسیار  از فقها  

 ؛61 :1415؛ اراکی، 130 :1399؛  لپایگانی، 31 :23   ،1418خویی، ؛ 385 :1418اصفهانی، )
، 1406؛ شوشتر ، 181-180 :1418تهرانی،  حسینی؛ 41 :2 ،  239 :1   ،1413 لپایگانی، 

؛ 423 :1427؛ خلصسالی،  279 :2   تسا: بسی شیراز ،  ؛ حسینی60: 10 ،  203 :8 ،  368 :6  
؛ یزد ، 412: 1426قمی،  ؛ طباطبایی140 :1   ،1425، ؛ مکارم135 :1413شیراز ،  حسینی
 :انسد ا   فتس  . حتی عده(218 :1   ،1424قندهار ، ؛ 50: 1418 خمینى،؛ 221و218 :1415
عبارت در روایت یادشده، موافق عقل بوده و اللطنت انسسان بسر امسوال و انفس  یسل      این وجود 

                                                           
 تاال در کت  روایی مشهور اهل النت نقل نشده« النا  مسلطون علی امواله »طبق نظر برخی از فقها، روایت . 1

در کت  حدیثی شیع  و اهل « و انفسه »اند: این روایت با عبارت دیگر  فت  ی(؛ بعض329: 1414)الیستانی، 

 (.181: 1413بروجرد ، النت نیامده االت )طباطبایى

( این روایت ذکر شده و صاح  بحار 308: 3 ، و  138: 2 ،  457و  222: 1 البت  در کتا  عوالی اللئالی ) . 2

( این 177-176: 3 ( آن را از کتا  عوالی نقل کرده االت. شیخ طوالی ه  در الصیر ) 272: 2 األنوار ) 

تسلط النا  على »( نیز این قاعده را ب  صورت 228: 25 حدیث نبو )ص( را آورده االت. صاح  جواهر ) 

 .االت ذکر نموده« حقوقه  و أمواله 
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؛ 165-163 :1415؛ مسممن،  238 :1425، مکسارم ؛ 42-41 :1410خمینی، ) عقییی االت ۀقاعد
 :1420 ؛ خسراز ، 12 :1382، مسممن ؛ 50: 1418 خمینى،؛ 495-496«: الف» 1409منتظر ، 

(. برخی 240 :1421؛ جمعی از نویسند ان، 217 :1413شیراز ،  ؛ همچنین، ر.ک. حسینی23
اند ک  شسار   را بر االا  بنا  عقی توجی  کرده« النا  مسلطون علی امواله  و انفسه »دیگر، 

، ؛ مکسسارم254و  13 :2،  217 :1   ،1424قنسسدهار ، ) مقسد  نیسسز آن را امضسسا نمسوده االسست  
وقتسی انسسان بسر     معتقدندا  دیگر ه  . عده(181: 1413بروجرد ،  ؛ طباطبایى36-37 :1411

؛ 17 :1416)حکسی ،   طریق اولی بسر نفس  خسویش نیسز تسسلط دارد     اموال خود مسلط االت، ب 
، ؛ اصسفهانی 217 :6 ،  «السف »تسا  خویی، بسی ؛ 243 :1426فیاض،  ؛263 «: » 1409 منتظر ،
عیوه، در تدیید تسلط انسان بسر  . ب (36و  27-25 :1411 ،مکارم ؛ و نیز ر.ک.272 :2  ، 1410

( و حسدیث  6: )احسزا   «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُمْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِ ْ»نف  خویش  فت  شده االت از آی  
، بروجسرد  طباطبسایی  ؛ 431: 1413، حمیسر  ) «الست اولسى بکس  مسن انفسسک     »)ص(:  نبو 
)ص(  شود ک  انسان بر نف  خود مسلط االست؛ منتهسا پیسامبر   میده میفه (742 :23  ، 1429

؛ مسممن،  135 :1413شسیراز ،   حسسینى ) تر االتنسبت ب  خود مممنین در این زمین  شایست 
و  ؛71-70 :5 ،  147 :1 ،  تسا بسی شیراز ،  ؛ حسینی136 :1422؛ خلصالى، 163-166 :1415

؛ 742 :23 ، 1429، بروجسرد  طباطبسایی  ر.ک. شسریف ،   ۀروایات همسسو بسا آیس    ۀبرا  میحظ
رَ ِّ إِنِّسی الَ  » ۀ. ظاهراً آیس (251 :26 ،  1409حر عاملی، ؛ 63: 5 ، و  406 :1  ، 1429، کلینی

: 1422 تسوکلی، نظسر   ) کنسد ( ه  این برداشت را تدیید مسی 25: دهئ)ما« أَمْلِلُ إِالَّ نَفْسِی وَ أَخِی
؛ و بسرا  االستناد بس  ادلسۀ     299 :33   ،1418آی ، ر.ک. خویی،  ؛ و برا  نقد االتناد ب  این112

؛ و برا  پاالسخ  166-164 :1415مممن، قرآنی و روایی دیگر برا  اثبات اللطنت بر نف ، ر.ک. 
 .(52-50: 1395ب  آنها، ر.ک. در اهی، 

عسدۀ  عنوان قا فت  برا  اثبات تسلیط بر نف  ب با وجود این، االتناد ب  آیات و روایات پیش
کلی دشوار االت، زیرا در قرآن کری  و حدیث نبو  )ص( میزان و محسدودۀ السلطنت بسر نفس      

الجمل ، برا  انسان نسسبت بس  نفس  خسویش نسوعی      بیان نشده، بلک  فقط ب  صورت کلی و فی
اللط  قائل شده االت؛ بدون اینک  تعیین نماید ک  انسان بر کدام یسل از اعضسا و جسوارح خسود     

الازد ک  ویژه آنک ، این پرالش مه  را مطرح میط  او ب  ن  مقدار االت و ب اللطنت دارد و الل
این ایسراد در خصسوص   آیا انسان بر حیات خویش نیز اللط  دارد، ک  قطعاً پاالخ آن منفی االت. 

االتناد ب  دلیلی عقلی یا بنا  عقی برا  تشریع اللطنت بر نف  نیسز وارد االست، زیسرا عقسل یسا      
در جسس  و جسان آدمسی و    « هر میزان از تصرر»و « هر نو  تصرر»جواز  الیرۀ عقی داللتی بر

: 1395 ،یدر اهدر تدیید این نظر، ر.ک. ندارد )« در هریل از اعضا و حتی حیات انسان»تصرر 
. ب  این ترتی ، دالیل قرآنی، روایی و عقلی یادشده برا  توجی  السلطنت انسسان بسر نفس      (49

 خویش کافی نیستند.
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 عدم تسلیط بر نفس ۀنظری ؛در روایت« و انفسهم»عبارت  فقدان. 2. 1
برخی از فقیهان معاصر انسان را مالل بدن و نف  خود نشناخت  و اصل را بر عدم جواز تصسرر  

. یکی از فقیهسان  (140-139 :1413شیراز ،  حسینى ؛115 :1423بحرانى، ) انددر آن  یاشت 
د: در کیم اصحا  و کت  فقهسی راجسع   ن ویمی« انف »جریان قاعدۀ تسلیط بر  بارۀدر معاصر،

شود. ا ر منظور از تسسلط انسسان بسر نفس      ب  تسلط انسان نسبت ب  نف  خود بیانی دیده نمی
توانسد بس  اختیسار خسود اجیسر      ین معنا ک  شسص  مسی    اخود همان تسلط در با  اجاره باشد، ب

ست. ولی این السلط  از بسا    دیگر  شود، این حرر درالت االت و در این نو  اللطنت شکی نی
تسلط بر اموال االت ن  انف ، زیرا عمل انسان ه  مال االت، ولو بالقوه. در مورد نکاح ه  ننین 

انسسان بسر خسود     ،طور کلی در هر امر شرعی ک  نیساز بس  اختیسار االست    اللطنتی وجود دارد و ب 
ر نف  خسود، اختیسار او   اللطنت دارد و در این تردید  نیست. اما هر اه منظور از تسلط انسان ب

و ضرر زدن ب  اعضا و جس  و عقسل خسود باشسد، بسدون      مهلک در خودکشی و انداختن خود در 
نیکویی، این نو  اللط  ثابت نیست و شص  از ننسین السلطنتی برخسوردار نیسست.      ۀهیچ انگیز

توانسد بسدون   حتی در امور مالی نیز ننین تصرفات غیرعقییی مجاز نیست و هیچ شصصی نمسی 
انسان در  ،ا ، اموال خود را تلف کند یا بسوزاند یا فاالد کند )پ ، ب  طریق اولیشایست  ۀانگیز

مورد نف  خود ننین اختیار  ندارد(. بنابراین، ا ر دلیسل عسامی هس  در مسورد تسسلط انسسان       
نسبت ب  نف  خود وجود داشت  باشد، قابل تصصی  نسبت ب  مثل این تصرفات در امور مسالی  

 .(37-36 :1411، مکارم) اتیر و صدم  زدن( خواهد بود )مانند
معسرض  قسرار  سرفتن در   و ک  انسسان را از خودکشسی    یآیات و روایاتشایان ذکر االت تمام 

را ، این دیسد اه  بار در جس  و جانو نهی از تصرفات زیان الضرر ۀقاعدمفاد منع کرده و  هیکت
؛ و در تدییسد دیسد اه   67-63 :1400ر.ک. جواهرکیم، برا  دیدن آیات و روایات، کند )تدیید می

 .(431-410: 1399اخیر، ر.ک. کریمی و علیجانی، 
 

 انسان با بدن خود ۀرابط های گوناگون دربارۀ چگونگیدیدگاه. 2
کننسده دارد،  تعیسین  نقسش  تسلیط یا عسدم تسسلیط بسر نفس      یکی دیگر از مباحثی ک  در بحث

نظری  ب  شرح زیر ارائ  شده ک  الزم  نندباره یش االت. در اینانسان با بدن خو ۀرابط نگونگی
 .االت هریل ب  اختصار تبیین و ارزیابی شوند

 

 داری انسان نسبت به بدن خودامانت ۀنظری. 1. 2
انسسان   یعنی ؛دانندمی الهی انسان با اعضا  بدن خود را از نو  امانت ۀرابط امامی  برخی از فقیهان
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، بلک  تنها تصرفات محدود و معینسی  هیچ مالکیتی بر بدن خود ندارد االت ووند دار ملل خداامانت
: 1423؛ و نیسز ر.ک. بحرانسی،   96 :1385آملسی،   جسواد  تواند در بدن خسویش انجسام دهسد )   را می
ویژه برخی از علما  حقوق مصسر نیسز از همسین    نظران کشورها  عربی، ب  روهی از صاح  .(115

 فرمایسد: الورۀ احزا  ک  می 72ۀ ممکن االت از آی (.47: 1400)ر.ک. بانشی:  اندعقیده دفا  کرده
 در تدیید این نظر االتفاده کرد.نیز بتوان  «...إِنَّا عَرَضْنَا الْدَمَانَۀَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْدَرْضِ وَ الْجِبَالِ»
 

 مالکیت انسان نسبت به بدن خود ۀنظری. 2. 2
خسویی،  ) اندانسان با اعضا  بدن خویش را از نو  مالکیت شمرده ۀطنظران، رابجمعی از صاح 

بر مالکیت  نو ؛ هرنند در (217 :1424؛ قندهار ، 178 :1415مممن،  ؛5-4 :2   «:الف»تا بی
 :پدید آمده االتاختیر نف  

مالکیت انسان بر بدن خود از نو  مالکیت تکوینی یسا   معتقدند روهی . مالکیت تکوینی الف(
 مالکیت، تام و مطلق االت و نیاز ب  تفویض امر از الو  شصصی ندارد. ب قی االت. این نو  از حقی

می االت ک  در اثسر توانسایی و السلطنت تسام شسص  در      ئین معنا حقی دا  اعبارت دیگر، مالکیت ب
وجود شسص  بسرا  و     حدوث و بقا  ملل و از الو  دیگر وابستگی مطلق ایجاد و دوام ملل ب 

یابسد؛  موج  ننین حقی تمامی تصرفات در آن بس  و  اختصساص مسی   شود و ب یجاد میدر ملل ا
تسا  بسی خسویی،  ) مانند مالکیت خداوند بر تمام مصلوقات خود و مالکیت انسان بر صور ذهنسی خسود  

انسسان بسا اعضسا      ۀن نیز رابطابرخی از مفسر (.35 :1385، آقمشهد  و کاظمی؛ 20 :2،   «الف»
هسستی   ،اند، زیسرا بسدون انسسان و جسدا  از وجسود مسا      مالکیت تکوینی معرفی کردهخود را از نو  

 ؛ هاشسسمی78 :1418؛ و در تدییسسد آن ر.ک. هسسادو ، 35 :1368طباطبسسایی، ) ا  نسسداردجدا انسس 
 .(26-25 :1375شاهرود ،  هاشمی ؛9و  303: 1372 رجی،  ؛137 :1419شاهرود ، 
تر از مالکیت تکسوینی و بساالتر از مالکیست اعتبسار      یناین نو  مالکیت پای. مالکیت ذاتی ب(

)بسرا  تفصسیل بحسث و مقایسسۀ مالکیست ذاتسی و        االت ک  برا  تحقق نیاز ب  امر خسارجی نسدارد  
و    118 :9   ،1412؛ روحسانی،  39و  5-4 :2 ،  26 :1   ،«السف »تسا  بسی خویی، اعتبار ، ر.ک. 

خداونسد متعسال در    یت ذاتی بر اعضا  خود دارد، زیرامالکانسان  اند فت برخی از فقها  (.207: 16
هایتسان  تسان و جسان  با اموال» :آن شمرده االت ۀقرآن کری ، نف  و اعضا  انسان را متعلق ب  دارند

شان را خریدار  کرده هایشان و اموالخداوند از مممنان جان»، (41)توب :  «در راه خدا جهاد کنید
طبیعست ملسل    عسیوه، . ب (33)مائده:  «ان و پاهایشان بریده شودهایشدالت»و  (110)توب :  «االت

ا  االت ک  بدون نیاز ب  الب  خارجی و یا اعتبسار ، ایسن مالکیست را کس       ون یعنی بدن انسان ب 
کنسد و شسص    همان اللطنت انسان بر اعضا  بدن و تصرر در آن االت، برا  انسسان ایجساد مسی   

ن، تصرر در بدن و اعضایش را بس  خسود اختصساص دهسد و از     موج  آن در حدود قوانیتواند ب می
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تمام منافع آن االتفاده کند. داللت وجدان و الیره عقی ممید ننین مالکیتی االت و شار  و قسانون 
؛ روحسانی،  39-38 :2 ،  «السف »تسا  بیخویی، ) اند یار نیز ننین مالکیت و اللطنتی را امضا کرده

اعضا  بدن را موضسو  حسق    ،59در ص  حتیک   ،55-52 :1390و دیگران، رجائی ؛ 121 :1425
 .(327 :1388اند؛ شهید ، عینی، منقول و ماد  و غیرمالی شمرده

بین شص  و شیء االت ک   ۀاین قس  از مالکیت، رابطیا اعتباری.  مالکیت تشریعیج( 
نین بسرا   تصسرفات را در حسدود قسوا      یار )یا عرر( اعتبار شسده و انحسا  از الو  شار  یا قانون
اعتبسار  بسر    ۀمعنسا  داشستن السلط   عبارت دیگر، مالکیت تشریعی ب کند. ب مالل شناالایی می

 فقهسا  برخسی . (37 :1388، ؛ آقمشهد  و کاظمی53-52 :1390و دیگران،  )رجائی نیز  االت
مالکیت انسان بر اعضا  خود را ب  االستناد بنسا  عقسی و عسدم رد  آن از السو  شسار ، از نسو         

بعضسی از نویسسند ان نیسز بسر االسا       . (85 :1 ،  1424)قندهار ،  اند دانستاعتبار   مالکیت
ها  فقهی و حقوقی، مانند جعل دی  بر اعضا و ممثر بودن رضایت مقتول قبسل از  برخی االتدالل

اند فوت در ابرا  قاتل و القوط قصاص و والیت انسان بر اعمال و افکار خود، ننین نتیج   رفت 
بر اعضا و جوارح خویش االتیی دارد و این اللط  و والیت نیز  جز مالکیت اعتبار  ک  انسان 

 (.63 :1389مزار،  انیقاالمبین انسان و اعضایش نیست )
 

 انسان بر بدن خویش ۀسلط ۀنظری. 3. 2
ر.ک. ) انسد، نس  مالکیست   دانسست  از نسو  السلط  و السلطنت     را انسان و بدنش ۀرابط جمعی دیگر

قضسائی ،   ۀمرکسز تحقیقسات فقهسی قسو     ؛32و  31: 1390محقق دامساد،   ؛24 :1  تا، بی، خمینی
؛ و برا  تفصیل بحسث، ر.ک.  62و  58: 1395؛ در اهی، 63و  62 :1389مزار،  انیقاالم؛ 1377

(. برخی بسرا  تبیسین نگسونگی ایسن رابطس  دربسارۀ برخسی از        32-12: 1390رجائی و دیگران، 
-57: 1385انسد )اردوان،  االتفاده کسرده « حق اختصاص»نظریۀ ها  بدن مانند خون، از فراورده
؛ 144-143: 1،   «السف »تسا  ؛ و برا  دیدن مفهوم حسق اختصساص، ر.ک. خسویی، بسی    60و  58

 ون  کس  بسر امسوال    ، انسان هماننظریۀ اللطنتمطابق  ب  بعد(. 290: 1423شاهرود ، هاشمی
مشسروط بسر    ؛دمایاند هر تصرفی در آن بنتوو می مسلط االتخود تسلط دارد، بر نف  خود نیز 

؛ و برا  بحث 40 :1388، آقمشهد  و کاظمی) منعی وارد نشده باشد اینک  از نظر شار  و عقی
بسر همسین االسا ،    . (62-48: 1395مفصل و نقد و بررالی ادلۀ عدم السلطنت، ر.ک. در ساهی،   

ا  پزشکی و کالبدشکافی هدر عصر حاضر، فروش خون و نیز جسد برا  آزمایشاند برخی  فت 
ا  االست کس  افسراد بسر نفسو       السلط   دلیل پ  از فوت صاح  جسد معمول شده و این امر ب 

. (23 :1 ،  1410خمینسی،  ) شان عقییسی االست  خویش دارند. بنابراین، اللطنت مردم بر نفو 
النَّبِیُّ أَوْلسى بِسالْمُمْمِنِینَ مِسنْ    » ۀآی( و 25: )مائده« إِنِّی الَ أَمْلِلُ إِالَّ نَفْسِی» ۀدر این دید اه، ب  آی
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بنسا  عقسی االستناد    بر کند، و نیز ( ک  والیت انسان را بر خویشتن اثبات می6: )احزا  «أَنْفُسِهِ ْ
تسر   ردیده و  فت  شده االت ک  داشتن حق اللط  و تصرر بر اعضا و جوارح بس  واقسع نزدیسل   

وارد  ک  شریعت اجازه داده، در اعضا  بدن خود تواند در مانسان می ،صورت االت، زیرا در این
: در معرض هیکت قرار دادن خود، ایسراد جراحسات   از اندعبارت. موارد ممنوعیت نیز کندتصرر 

شدید و موارد  ک  عقیً ضرورتی بر انجام آنها مترت  نیست. همچنین، در تدیید اللطنت انسان 
صورت معوض یا مجانی جایز اعضا را ب  ۀمبادلبر اعضا  خود، ب  فتاو  برخی فقها  معاصر ک  

 رن  آن را منوط ب  عدم اضرار ب  نف  و توقف حیات فرد دیگر ب  ؛ االتناد شده االتدانند، می
 (.43-40 :1388، آقمشهد  و کاظمی)دانند دریافت آن می

 

 . نظریۀ بدن برای بدن4. 2
بسدن  »و قلمرو تصرر در آن، از نظریۀ  برخی از محققان برا  تبیین رابطۀ انسان با بدن خویش

اند؛ ا رنس  ایسن مالکیست بسا مفهسوم      و انسان را مالل بدن خویش دانست  دفا  کرده« برا  بدن
، بر نند اصل بنیادین االتوار «بدن برا  بدن»ها  بارز  دارد. نظریۀ النتی و مرالوم آن تفاوت

ایسن مالکیست    -2؛ االست  ریناپسی رانکاضرورت  لی شیانسان نسبت ب  بدن خو تیمالک -1االت: 
تصسرر در   -3جنبۀ اخیقی دارد و هدر آن، دیگرخواهی، خیر رالاندن و تقدی  منفعت االست؛  

  گسر ید ایس درمسان خسود و    ۀزیس بسا انگ  تنها یعنی ،بدن باشد  مجاز االت ک  برا یبدن تنها زمان
تسوان در  فناور ( میتی و زیساالتفاده از بدن در عل  آناتوم)مثل آموزش یا  )مانند پیوند عضو(
عدم ورود »، «رعایت کرامت انسانی»از حیث قلمرو، تنها با وجود ال  شرط  -4بدن تصرر کرد؛ 
 -5پسییر االست؛   ، تصسرر در بسدن امکسان   «هسا  درمسانی  رعایت الیاالت»و « ضرر عمده ب  بدن

درمسانی   هسا  مند  از بیمس  صورت غیرمستقی  )مانند بهرهپرداخت ثمن در برابر اهدا  عضو ب 
بس  بعسد؛    177: 1400ها  دولتی هستند )بانشی، طرر قرارداد عضو، همواره الیست  -6ویژه(؛ 

 (.60-55: 1400بادینی و بانشی، 
 

 برگزیده یۀنظرها و نقد و بررسی دیدگاه. 3
شده برا  بیان نگونگی رابطۀ انسان با بدن خسود و قلمسرو تصسرفات    ها  ارائ یل از دید اههیچ

رالد )دالیل نقضی(. برا  تبیسین ایسن رابطس  بایسد بسین السلطۀ       نظر نمینف  کافی ب آدمی در 
حقیقی )واقعی( و اللطۀ حقوقی)اعتبار ( تفاوت  یاشت و بر االا  آن مبنا و محدودۀ تصسرر  

 انسان در جس  و جان خویش را مشص  الاخت )دالیل حلی(.
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 . دالیل نقضی؛ نقد آرای گوناگون1. 3
تمام آیات و روایاتی ک  بر حرمت اضسرار   لکیت و سلطنت انسان بر نفس.الف( نقد نظریۀ ما

الضرر بر تصرفات زیا ۀویژه حکومت قاعدو ب  1خطر انداختن جان خود داللت دارندب  نف  و ب 
؛ شسهید  225-224 :1403ب  بعسد؛ حرعساملی،    108: 1418)ر.ک. عراقی،  بار در جس  و جانن

؛ و بسرا   36: 1422 ،یتسوکل  نظسر ؛ 358-355: 36،   1404، ؛ نجفسی 68: 12،   1413ثانی، 
(، و وجود روایاتی در با  وجو  افطار در صسورت ترتس    55: 1395 ،یدر اهنظر مصالف، ر.ک. 
دار و واج  بودن تیم  در صورت ضرر  بودن االتعمال آ ، حرمت خوردن هر ضرر بر فرد روزه

شسود، و  کس  السب  بیمسار  یسا مسر  مسی      حرمت خوردن خاک  ،نیز  ک  برا  بدن ضرر دارد
، 256 :4  ، « » 1407، اند )طوالسی خصوص روایات صریحی ک  از اضرار ب  بدن نهی نمودهب 
و  243-242: 6و    119-118 :4،   1429 ؛ کلینسسی،90-89و  128 :9 و  376و  185: 1  
، و «کْلِ الطِّینِ فَقَسدْ شَسرِکَ فِسی دَمِ نَفْسِس ِ    نِ انْهَمَلَ فِی أَمَ»، ...«الطِّینُ حَرَامٌ کُلُّ ُ: »... 265-266
  ، 121و  71 :1  ، 1413، ؛ صسدوق «إِنَّمَا الْإِالْرَارُ فِیمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ: »499-500
 :24  و  392 :16و    348-346: 3و    220-219: 10،   1409؛ حرعسسساملی، 345-346 :3
 29 :22   و 309-306 :16  ، 1404، اصسسسفهانی ؛80-79: 2و    9 :25   و 221و  99-100

و  134: 62  و  325 :93  ، 1410، ؛ اصسفهانی 114 :1390، ؛ طوالسی 401و  65-63ب  بعسد،  
  ، 1406، ؛ اصفهانی225-224 :1403؛ حرعاملی، 284-483 :2  ، 1386، ؛ صدوقب  بعد162

                                                           
(؛ روایت 195: )بقره« وَ الَ تُلْقُوا بِدَیْدِیکُ ْ إِلَى التَّهْلُکَۀِ»(؛ 29: )نساء« تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُ ْ...یَا أَیُّهَا الَّیِینَ آمَنُوا ... الَ ». مانند 1

ام والد از ام؛ حدیث ابی«إِنَّ الْمُمْمِنَ یُبْتَلَى بِکُلِّ بَلِیَّۀٍ وَ یَمُوتُ بِکُلِّ مِیتَۀٍ إِلَّا أَنَّ ُ لَا یَقْتُلُ نَفْسَ ُ»امام علی) (: 
الله  إنل قد نهیتنى »قال اإلمام الرضا ) (... »؛ «مَنْ قَتَلَ نَفْسَ ُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّ َ خَالِداً فِیهَا»صادق) (: 

؛ 45: 7   و 254: 2 ،  1429؛ کلینی، 95: 4   و 571: 3 ،  1413)صدوق، « عن اإللقاء بید  إلى التهلکۀ...
؛ 24: 29 ،  378: 19 ،  1409؛ حرعاملی، 196: 78 ،  1410؛ اصفهانی، 207 :9 ،  « » 1407طوالی، 
(. همچنین، فقها با توج  ب  آیات و 43-39: 1398(؛ و برا  تفصیل بحث، ر.ک. جواهرکیم، 36: 1372صدوق، 

ی روشنروایات فراوانی ک  در با  وجو  حفظ حیات و حرمت قتل انسان وارد شده و نیز ب  حک  عقل ک  ب 
کند، اجما  داللت بر آن دارد، بر حرمت اضرار بر نف  و لزوم حفظ جان در برابر خطرهایی ک  آن را تهدید می

؛ حائر ، 182-181: 3 ،  1408حلی،  ؛ محقق478: 2 ،  1386؛ صدوق، 162: 1420حلی،  اند )عیم کرده
؛ 61: 1 ،  1405؛ راوند ، «و إفساد المزا و ضابط المحرّم ما یحصل ب  الضرر على البدن : »437: 13 ،  1418

... و األصل فی األشیاء الضارّۀ بالبدن: الحرمۀ: »17-15: 15 ،  1415؛ نراقی، 329: 7 ،  1410شهید ثانی، 
: 2 ،  1424؛ حلی، 126-125: 3   و 22: 2 ،  1410ادری ، ؛ ابن«الضابط فی التحری : ما یحصل ب  الضرر...

اند ک  حفظ نف  از مقاصد ب  بعد(. برخی نیز تصری  نموده 47: 1415؛ مممن، 62: 2 ا،  ت؛ خمینی، بی437
: 2 ،  1425حلی،  ؛ الیور 279: 7 ،  1414ضرور  شریعت و حفظ و صیانت از جان از واجبات االت )حلی، 

 ؛ اعر 114: 5 ،  1404؛ نجفی، 280: 1 ،  1403؛ اردبیلی، 461: 14   و 24: 3 ،  1413؛ شهید ثانی، 322
 (.75: 1419؛ بجنورد ، 23تا: ؛ اردبیلى، بی745و  333: 3 ،  1416حسینی، 



 1401تابستان  ، بهار و1، شمارۀ 13مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     364

 

؛ عراقسسسسی، 240 :36  ، 1404، ؛ نجفسسسسی306-309 :14  ، 91-92 :3  ، 108: 2،   140 :7
 (، و نیز حک  عقل بر منع اضرار بس  نفس  )مسرو    36: 1422 ،یتوکل  نظر؛ 108-112 :1418

، 1415، ؛ نراقی506: 1403، حر عاملی ؛227 :15  ، 1412 ،حلى عیم ؛ 181 :1416جزائر ، 
بهتسرین دلیسل   (، 49 :1415مسممن،  ؛ 18 :1429فیض کاشسانی،   ؛83 :1390 ؛ عاملى،376 :3  

االست. افسزون بسر آن، تعمسی       اللطنت انسان بر بدن خویشستن  و حتی عدم برا  فقدان مالکیت
حک  اللطنت بر اموال ب  اللطنت بر بدن در صورتی قابل طرح االت ک  تسلیط بر اموال، مطلق 

ا  بسر  حکس  وان از اینترو، نمی و از اینک  اللطنت انسان بر اموالش مطلق نیست باشد؛ درحالی
. وانگهی، قیا  اولویت اموال بر بدن قابل پییرش نیست، زیرا اهمیت االتفاده کردبدن  اللط  بر

بس  ایسن جهست، ممکسن     و  (70-67 :1400ر.ک. جواهرکیم، ) جس  و جان بیشتر از اموال االت
ن قاعسده  عنسوا االت شار  مقد  اللطنت بر اموال را پییرفت  باشد، ولی السلط  بسر نفس  را بس     

قیا  اولویست در جسس  و جسان هس       توان پییرفت ک  حک  اموال ب نمیتجویز نکند. بنابراین، 
و بسا   . بر ایسن االسا   (48: 1395 ،یدر اه)برا  نقد  دیگر بر قیا  اولویت، ر.ک.  جار  باشد

النسا  مسسلطون   »روایست  رالد ک  نظر میب  ،توج  ب  تفحصی ک  در کت  روایی صورت  رفت 
االت و راویان و کاتبان و فقها ب  دلیسل انس  ذهنسی بس      « و انفسه »فاقد عبارت « امواله  علی

برخی از آیات قرآن مجید و روایاتی ک  در آنها ننین عطفی وجود داشت  و این دو وا ه کنار ه  
در تدییسد ایسن برداشست، ر.ک.    ) انسد افزوده یادشدهرا بر حدیث « و انفسه »کار رفت ، اصطیح ب 
؛ کریمسسی و علیجسسانی، 233: 1 ،  1385دامسساد،  ؛ محقسسق179 :2 ،  1421یسسزد ،  باطبسساییط

)ص( در مقسام   ک  پیامبر االسیم با اینحدیث این ، وقتی بپییری  در عیوهب  .(410-431: 1399
، االست  میسان نیامسده  ، تنها تسلط بر اموال بیان شده و از اللطنت بر نفس  السصنی بس    بیان بوده

ویژه آنکس ، تمسام آیسات و روایساتی کس  مالکیست        ردد. ب لطنت بر نف  تقویت میعدم ال ۀنظری
قید و شرط انسسان بسر اعضسا  بسدنش را نیسز انکسار       بی ۀکنند، اللطانسان بر بدن خود را رد می

ب  این ترتی ، نظریۀ مالکیت تکوینی، مالکیت ذاتی، مالکیست تشسریعی و نیسز نظریسۀ      نمایند.می
 افتند.همگی ب  دلیل مغایرت با ادلۀ نقلی و عقلی از اعتبار می اللطۀ انسان بر نف 

ب  جهات مصتلسف  ه  دید اه . این داری انسان نسبت به بدن خودامانت ۀنظرینقد ب( 
کس  طبسق قواعسد      ون  تصرفی در مورد امانت را ندارد؛ درحسالی امین حق هیچ :قابل انتقاد االت

ک   اند اجیر دیگر  شود و از اعضا و جوارحش در موارد توفقهی و متون قانونی، هر انسانی می
انسان را صرفاً ب  محسافظ جسس  و     فت پیش ۀعیوه، نظری، االتفاده کند. ب نداردضرر  برا  او 

آقمشسهد  و  ) کند ک  این امسر بسا آزاد  و اختیسار آدمسی مغسایرت دارد     اعضا  خود تبدیل می
دار  انسان نسبت بس  بسدنش پییرفتس  شسود، در     امانت ۀ. وانگهی، ا ر نظری(43 :1388، کاظمی
ک  کسی دار ملل خداوند باشد و دالت از تصرر بکشد؛ درحالیاموال نیز انسان باید امانت ۀحوز
در صسدد تبیسین    یادشسده  ۀرالسد نظریس  نظر مسی حال، ب  هر ا  ملتزم نیست. درننین نتیج  ب 
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دانسد؛ نس  اینکس     تمام هستی را ملل خدا مسی دید اه الهی و شرعی نسبت ب  مصلوقات االت ک  
 :1 ،  1424قنسدهار ،   )در فقس ، ر.ک.  انسان در طول ملکیت خداوند نتواند مالل نیز  شود

 .(234: 1397؛ جواد  آملی، 178
این دید اه  رن  نظر  نو و جال  االت و تا حسد  قلمسرو    .ج( نقد نظریۀ بدن برای بدن

توانسد  عنسوان یسل نظریسۀ جسامع و کلسی نمسی      کند، اما بس  تصرفات انسان بر بدن را مشص  می
نگونگی رابطۀ انسان را با جس  و جان خود الامان بصشد، زیرا این تئور  صرفاً در مورد برخی 

بسسیار  از   از تصرفات، مانند پیوند اعضا و انجام تحقیقات علمی رو  بدن کاربرد دارد؛ ولی بس  
ا  و خریسد  ر تغییر جنسیت، تلقی  مصنوعی، رح  اجارهنیازها  بنیادین و ضرور  جامع ، نظی

ویژه فقیهان متسدخر و معاصسر( و حقسوقی    دهد. وانگهی، از نظر فقهی )ب و فروش اعضا پاالخ نمی
ها  بدن، مانند شیر زنان، خون، مسو، نساخن و نظسایر آنهسا بس       معامل  نسبت ب  برخی از فراورده

؛ نجفسی،  65-63: 1316صیل بحث، ر.ک. مامقانی، صورت معوض و رایگان صحی  االت )برا  تف
: 2تسا،    بس  بعسد؛ خمینسی، بسی     131: 12،   1419ب  بعد؛ حسینی عاملی،  34: 22،   1404
؛ 167: 2،   1387ب  بعد؛ و برا  نظر مصالف، ر.ک. طوالسی،   245: 1415؛ خمینی، 624-625

یز مورد االتفاده قرار نگیسرد و  (؛ ولو آنک  برا  بدن انسان دیگر ن187: 3،  « » 1407طوالی، 
 یسرد. همچنسین، در تئسور      ون  تصرفات را نیز دربر نمسی ک  این نظری  ایناین درحالی االت 

ک  از حیسث فلسسفی،   شود؛ درحالیبدن برا  بدن، از پرداخت عوض ب  صورت مستقی  نهی می
)ر.ک. منظسر ،   تنها پرداخت عوض همیش  میموم و منهسی نیسست  اخیقی، فقهی و حقوقی، ن 

(، بلک  در جامع  نیز برا  تشویق افراد بسسیار مسمثر و شسایع االست؛ ماننسد پرداخست       377تا: بی
مبلغی در ازا  اهدا  پیالما  خون. افزون بر آن، در دید اه یادشده طرر قرارداد اهدا  عضو 

د در ایسن زمینس    ها  افسرا همواره دولت االت، اما از نظر مبنایی و تحلیلی مانعی ندارد ک  توافق
ها مجاز باشد. برا  مثال، مادر  ک  با ازدالست رفستن دو کلیسۀ فرزنسد     ک  در برخی زمین دالت

دهد تسا حیسات   اش را ب  جگر وش  خود میخود بی  مر  او را دارد، با رضا  خویش یل کلی 
ا مبسانی  پیوند کلیس  و رویسۀ جسار  در کشسور، آیس      نظر از دالتورالعملدوباره ب  او بصشد. صرر 

فلسفی، اخیقی و فقهی، الزام مادر ب  اهدا  عضو ب  الیست  دولتی و تکلیف فرزند ب  بسودن در  
هسا  تقسسی  و تصصسی  اعضسا و معیارهسا       کنند؟! )برا  میحظۀ نظامصف انتطار را تدیید می

بسر   فتس  مالکیست   تر از هم  آنک  دید اه پسیش (. مه 202-196: 1400شده، ر.ک. بانشی، ارائ 
ک   فتی ، نظریۀ مالکیست  ک  ننانپییرد؛ درحالیعنوان امر  ضرور  و انکارناپییر میبدن را ب 

 ها  االیمی الاز ار  ندارد.انسان بر بدن خویش، با آموزه
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 . دالیل حلی؛ تفکیک سلطۀ حقیقی و اعتباری2. 3
قوقی تفاوت  یاشست:  برا  تبیین نگونگی رابطۀ انسان با بدن خود باید بین اللطۀ حقیقی و ح

توانسد از  هر انسانی نسبت ب  اعضا  بدن خود یل اللطنت حقیقی و واقعی دارد؛ برا  مثال، می
دالت و پایش برا  برداشتن اشیا، راه رفتن، نقاشی کشیدن، کار کردن، رانند ی کردن و غیسره  

ط دارد، طور ک  هر موجود  و هر حیوانی بسر اجسزا  بسدن خسود تسسل     االتفاده کند. پ ، همان
ا  بر بدن خود برخوردار االت. این نسو  از السلطنت، مشسمول احکسام     انسان نیز از ننین اللط 

مربوط ب  وجود حقیقی اشیاالت و ارتباطی ب  عل  حقوق ندارد؛ بلک  تابع قواعد طبیعت و علسل  
اربعۀ حقیقی خواهد بود؛ برا  نمون ، انسان در صسورت فرمسان مغسز و عصس  و حرکست دالست       

 .1د شیئی را برداردتوانمی
اما هر اه این پرالش مطرح شود ک  آیا فین تصرر در بدن مشرو  و قانونی االت یا خیر و 

تواند در بدن خود کار  انجام دهد و ایجاد تعهد نماید، بحسث السلطۀ اعتبسار  یسا     آیا انسان می
چ  از مطالعۀ شود و موضو  عل  حقوق و فق  االت. در این زمین  با توج  ب  آنحقوقی مطرح می

رالد ک  انسان طبق قاعده، اللطۀ حقوقی و اللطنت اعتبار  نظر میآیات و روایات  فت  شد، ب 
 فتس  السلطۀ انسسان بسر نفس  خسویش را نفسی        بر بدن خویش ندارد، زیرا آیات و روایساتِ پسیش  

انسوا    بتوانسد انسان بر اعضایش پییرفت  شود، انسان باید  یا اللطنت مالکیتنظریۀ ا ر  کنند.می
 ۀک  قاعسد  درحالی ؛اندتصرفات را در بدنش انجام دهد، جز تصرفاتی ک  ب  دلیل خاص منع شده

بار  کس  در اعضسا    انسان را از تصرفات زیان  فت (شرح پیشو آیات و روایات متعدد )ب  الضرر
 شسود و مسی رکند؛ یعنی تصرر انسان از ابتدا با قید مضر نبودن روبس  دهد منع میخود انجام می

وانگهسی، در علس  حقسوق آنچس       .(38 :1388، آقمشهد  و کساظمی )در تدیید این دید اه، ر.ک. 
ک  بدن انسان قبل از جدا شسدن  شود، یا مال االت یا ذمۀ شص ؛ درحالی موضو  حق واقع می
 یرد؛ یعنی ظسرر ذمس    شود تا موضو  حق قرار  یرد و ب  ذم  نیز تعلق نمیمال محسو  نمی

بسر نفس  خسود     اجزا  بدن انسان مال نیست و آدمی، شود. بر این االا اجزا  بدن نمی شامل
د؛ بلکس  یسل   کسر حق عینی و دینی و ماد  و غیر آن تقسسی    توان آن را ب ک  ب نداردمالی  حق
شرعی امکان االستفاده و تصسرر از جسس  را بس  آدمسی       ۀادل ۀغیرمالی االت ک  در محدود رابطۀ
آن، مسال و کساال نیسست تسا مالکیست و       ۀدهندپیکر انسان و اعضا  تشکیلدهد. در حقیقت، می

 ،شار  مقد در نظر آزاد باشد.  از آن االتفاده ۀآن در اختیار انسان باشد و او در نحو بر اللطنت
جسز در  و قطع یسا نقس  عضسو     اهمیت بنیادین داردحفظ جان و پیکر آدمی و عدم اضرار ب  آن 

                                                           
برخی از مملفان نیز بین مالکیت حقیقی )کنترل و االتفاده از بدن یا دارا بودن بدن ک  مفهومی زیستی و  .1

ود و قابل فسخ و ابطال ش یار ایجاد میقانون از الو غیرقابل انفکاک و انتقال االت( و مالکیت حقوقی )ک  
 (.109-107: 1400اند )ر.ک. بانشی، االت( تمایز قائل شده
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زمسانی کس     البتس  . (20-19 :1372در همین زمین ، ر.ک. ادری ، ) موارد االتثنایی جایز نیست
اعضا  بدن انسان ب  هر دلیلی از بدن او جدا شوند، نون متعلق حق صاح  آن االست، مالیست   

، اعضسا  بسدن انسسان    واقع صورت رایگان یا در قبال عوض قابل انتقال االت. درکند و ب پیدا می
 معرفی شسوند « مال آینده»عنوان ر آینده مالیت پیدا کنند و ب این قابلیت و امکان را دارند ک  د

شوند، ر.ک. کریمسی و  مبانی و وضعیت معامل  نسبت ب  اموالی ک  در آینده ایجاد می ۀدر زمین)
(. در نتیج ، اجزا  بسدن انسسان تسا    83-28 :1395؛ جواهرکیم، 128-101 :1394جواهرکیم، 

رن  متعلق ب  صاح  بدن االت و او اللطۀ حقیقی و واقعی بسر  اند، ا ک  از بدن جدا نشدهزمانی
آیند و و  اللطۀ اعتبار  و حقوقی بر آنها ندارد؛ ولی وقتسی ایسن   شمار نمیآن اجزا دارد، مال ب 

ها، مانند خون و کلی ، از بدن جدا شدند، ا رنس  از السلطنت واقعسی و حقیقسی او     اجزا و فراورده
شسوند و موضسو  السلطنت اعتبسار  و حقسوقی قسرار       مسی « مسال »شوند، ولی تبدیل ب  خار  می

شوند. بنابراین، زمانی ک  رابطۀ حقیقی انسان با بدنش ازبین  یرند و قابل خرید و فروش میمی
ها  بدن معامل  نمود؛ امسا  توان نسبت ب  فراوردهشود و میرفت، رابطۀ اعتبار  جایگزین آن می
مال   بدن نسبت ب  آنها منعقد شود، از مصادیق معامل  ب ا ر قرارداد  پیش از جدا شدن اجزا

 .1آینده خواهد بود
مالکیت و عدم السلط  )حقسوقی( و    رابطۀ انسان با بدن خود را باید از نو  عدم بر این االا ،

 ا  در شر  مقد  مقرر شده یا ب ک  حک  ویژه فقدان حق )اللطنت( دانست و تنها در موارد 
ری  شده و یا از مبانی و قواعد فقهی قابل االتنباط االت، السلطۀ حقسوقی   جواز تصرر خاص تص

                                                           
ها یکی مادهعنوان مبنایی برا  شناالایی مالکیت بر زیستالک ب کار جان ۀممکن االت این دید اه با نظری. 1

بدون مالل غیرقابل  ءِعنوان شیها قبل از جدا شدن از بدن ب مادهزیست ،اخیر ۀدانست  شود، زیرا مطابق نظری
ها، مراکز تحقیقات پزشکی با تواند مدعی مالکیت بر آنها شود، اما با جداالاز  بافتکسی نمی ،تملل بوده

و  یادشده ۀشوند )برا  دیدن نظریالاز  آنها، مالل آنها میها و تجار مادهانجام اقدامات تصصصی بر زیست
ب  بعد(. با این حال، دید اه 113: 1400؛ بانشی، 55-48: 1400شی، انتقادها  وارد بر آن، ر.ک. بادینی و بان

کند، زیرا بر مبنا  دید اه منتص  ک  باحقوق االیم نیز الاز ار االت، الک را رد میجان ۀبر زیده، نظری
ن دیگر الصن، ایکند. ب دارند و جدا شدن اعضا آنها را تبدیل ب  مالیت بالفعل می« مالیت بالقوه»اعضا  بدن 

الک اعضا  بدن صرفاً  ۀآیند یا مقتضی مالیت در آنها موجود االت. اما در نظریشمار میب « مال آینده»اعضا 
عمل  ۀکنند و نتیجپ  از جدا شدن و تنها در فرض انجام کار و مهارت بر رو  آنها ارزش و مالیت پیدا می

ک  در دید اه بر زیده،  ها(. درحالیماده)منبع زیست )محقق( االت، ن  صاح  بدن صاح  کار نیز متعلق ب 
اعضا  بدن قبل از جدا شدن ه  مالیت بالقوه دارند و حتی بدون انجام هیچ کار  بر رو  آنها نیز دارا  

 ۀن  دیگر . پ  از جدا شدن نیز رابط ،آیندشمار میصاح  بدن ب قبل از جداالاز  ه  متعلق ب  ،ارزش بوده
عنوان عنصر طبیعی قابل تملل نیستند مگر اینک  صاح  بدن با شود و ب می انسان با عضو جداشده حفظ

دنبال دارد ک  از موضو  ها، آثار و نتایج فراوانی را ب خود آنها را در اختیار دیگر  بگیارد. این تحلیل ۀاراد
 نوشتار حاضر خار  االت.
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اصل را باید بر عسدم تسسلط انسسان بسر نفس  و بسدن خسود         )اعتبار ( را پییرفت. ب  این ترتی ،
محدود بس  مسوارد  شسمرد کس  شسار        یشدانست و اختیار او را در االتفاده از جس  و جان خو

ضسرر موجسود یسا     و قواعسد  ماننسد دفسع    1عقلی و اجتماعیها  مقد  اجازه داده و یا ضرورت
در مقابسل   فسدا کسردن مهس    یا  افسد ب  فاالد ا  عقلی و شرعی االت( یا دفعاحتمالی )ک  قاعده

؛ 73: 1424)ر.ک. مکسارم،  نجسات جسان انسسان زنسده      لزوم حفظ نف  )خود و دیگر ( و اه  یا
)الضرر االشسد   تر ب  ضرر با اهمیت کمتریا دفع ضرر مه ( 114-85: 1392اللطانی و کرانیان، 
. بر همین االسا ، بسسیار    کندایجا  می (25: 1395زاده، صفایی و قاال یزال بالضرر االخف( )

از فقها  معاصر نیز تصرر مستلزم قطع عضو در بدن، مانند پیوند عضو را تنها در صورت وجود 
؛ خسویی،  49-48: 1409 لپایگسانی،  اند )، اه  )نظیر حفظ نف  محترم( تجویز کرده«ضرورت»
جا  وضسع  (. در نتیج ، ب 48-47: 1415صافی، ؛ 325و  321: 1422؛ مکارم، 221«:  »تا بی

صسورت  قاعدۀ کلی برا  موارد جواز تصرر انسان در جس  و جان خویش، باید در هسر مسورد بس    
از . االست یسا خیسر    ویژه بر مبنا  اصول و قواعد کلی بررالی کرد ک  آیا تصسرر مسوردنظر مجساز   

همین رو، فقها  امامی  برا  تجویز پیوند اعضا ب  قواعد بنیادینی نون وجو  حفظ نفس  و از  
-624: 2تا،  اند )خمینی، بیبا  مقدمۀ واج  )توقف حیات انسان دیگر بر پیوند( االتناد کرده

یل بحسث،  ؛ و برا  تفصس 48-47: 1415صافی، ؛ 131: 1383 ،یصانع؛ 321: 1422؛ مکارم، 625
 ۀ؛ مرکسز تحقیقسات فقهسی قسو    156-133 :1392؛ نقیبی و حاجیسان،  45-3 :1380مممن، ر.ک. 

ویژه آنک  وقتسی جسواز   (. ب 70-61 :1389مزار،  انی؛ قاالم44-3 :1381؛ آصفی، 1377قضائی ، 
االت و در ضرورت نیز باید ب  مقدار الزم اکتفسا  « ضرورت»تصرر در بدن مبتنی بر قاعدۀ ثانو  

: 1422مکسارم،  قاعده را باید بر حرمت تصرر در بدن قرار داد تسا جسواز آن معلسوم  سردد )     کرد،
در نفس   تصسرر   بسرا  در مقام تردید، اصل بر عدم اختیار آدمی . پ ، از حیث اثباتی و 2(321
دیگر الصن، در مقام شل بین اصل تسسلیط و عسدم تسسلیط بسر      . ب تا جواز آن ثابت  ردد االت

، پیونسد اعضسا   تردیسد بسرا   مسورد  مصادیق ویژه در از این قاعده ب تسلیط االت. عدم  نف ، اصلْ

                                                           
، ر.ک. «الضرورات تتقدر بقدرها»و « محضوراتالضرورات تبی  ال» ۀمبانی، محدوده و آثار قاعد ۀ. برا  مشاهد1

قاعدۀ الحاجۀ العامۀ تنزل منزلۀ الضرورۀ الصاصۀ. کجواز قتل : »287: 1 تا،  ؛ شهید اول، بی97: 1425مکارم، 
؛ 317: 7 ،  1419؛ بجنورد ، «التر  من النساء و الصبیان من الکفار، بل و من المسلمین عند الحاجۀ

 145: 1430؛ خطا ، 151-123: 4 ،  1385؛ محقق داماد، 321: 1422؛ مکارم، 119: 1403حلی،  الیور 
 .124-83: 1383؛ عبداللهی، 25: 1395زاده، ب  بعد؛ صفایی و قاال 

و حیث إنّ دلیل الجواز هو الضرورۀ، و الضرورات تتقدّر بقدرها، فی بدّ عند الفتو  بجوازه من تحقّق شروط ». 2
ۀ غرض  من التشری  تعلّ  الط  الی  ال یکتمل إلّا ب ، فیکون التشری  حینئی مقدّماألوّل: أن یکون  ثیثۀ:

و اإلنصار أنّ إحراز موضو  الضرورۀ .. الثالث: أن ال یتعدّ  المقدار الیزم من . .إلنقاذ النفو  المحترمۀ.الثانی..
 .«ط  فی عصرنا هیا الهل جدّاًء من عل  الللعارر بشی
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و  ها  عمومی، القط جنینها  زیبایی، تغییر جنسیت، تحقیقات علمی و واکسیناالیونجراحی
نیز بر االا  قاعدۀ ضسرورت، پیونسد    1379. قانون پیوند اعضا مصو  1ردبتوان االتفاده می غیره

 (.56: 1400ه و مر  مغز  را پییرفت  االت )ر.ک. بانشی، شدعضو از بیماران فوت
انسسان بسر اعضسا  خسود هسستند،       السلطنت  االت حتی کسانی ک  قائل بس  مالکیست    فتنی
؛ محقسق دامساد،   55-54 :1390و دیگران، )رجائی  بسیار محدود االت آن ۀک   ستراند پییرفت 
ب  180: 1400؛ بانشی، 59-58: 1395؛ در اهی، 58: 1400ب  بعد؛ بادینی و بانشی، 13: 1390
. بنابراین، ن  آنهایی ک  ب  مالکیت یا اللطنت انسان بر اعضسایش معتقدنسد و   (205-204بعد و 

تصرفات آدمسی در   ۀمنتص  ک  اصوالً انسان بر بدن خود تسلطی ندارد،  ستر دید اهن  مطابق 
شود، قلمرو ایسن  نباط میجس  و جانش محدود االت و عوامل مصتلفی ک  از آیات و روایات االت

االت ک  اصل را بر تسلیط و جواز تصسرر بسدانی     آندر تفاوت الازد. اختیار را بسیار مضیق می
یا اصل را بر عدم تسلیط و حرمت تصرر بدانی  تا اینک  دلیلی بر جواز  ،تا اینک  منعی وارد شود
ل  بسر االسا  ادلسۀ نقلسی و     یا ضرورتی آن را اقتضا کند؛ ک  نگارند ان مقا تصرر در دالت باشد

 .اندعقلی، رویکرد اخیر را پییرفت 
 

 . تسلیط یا عدم تسلیط بر جسم و جان در حقوق فرانسه4
در حقوق فرانس ، حق حیات اولین حق از حقوق مربوط ب  الف( نظریۀ عدم تسلیط بر نفس. 

دانسان  االست. بسر همسین االسا ، حقسوق      شصصیت االت ک  تمام حقوق دیگر نیز وابست  بس  آن 
ها  االاالی و اعیمیۀ جهانی حقوق بشر فرانسو  با الهام از کنوانسیون حفظ حقوق بشر و آزاد 

تنهسا از شسص  در مقابسل شسکنج ، خشسونت و      معتقدند ک  حقِ بر تمامیت جسمی و روانی، ن 
نماید، کس   ها  غیرعمد  ه  حمایت میکند، در مقابل تمام آالی جراحات عمد  حمایت می

Simon, -Faivre et Porchy-Lambert)ها  حقوقی تضمین شود آن باید از الو  الیست جبران 

12o2016: n) هسرک  حسق برخسوردار  از احتسرام     »دارد: ق.م. فرانس  ه  اعیم می 1-16. مادۀ
این ماده لزوم احترام بس  پیکسر   «. نسبت ب  جس  خود را دارد. جس  انسان دارا  مصونیت االت

حال، بند یل مادۀ کند. با این وضوح بیان میانسان و عدم تعرض ب  تمامیت جسمانی افراد را ب 
توان ب  تمامیت جسمی نمی»کند: ثناهایی بر این مصونیت، ب  این شکل وارد میق.م. االت 16-3

                                                           
فانها تقتضى حلیۀ « النا  مسلطون على انفسه »قاعدۀ : »38: 2تا،  شیراز ، بی ر.ک. حسینىبرا  نظر مصالف،  .1

. در مقابل، برخی از فقها 238: 1425؛ و نیز ر.ک. مکارم شیراز ، 71: 5 ، و  «جمیع االعمال، اال ما خر  بالدلیل
ر عضو بدهد، بدون اینک  طبی  ضامن آن ذن ب  اتیإتواند دیده میمعتقدند ک  در موارد عقییی مثل عی ، زیان

ضرور  ک  معالج  و  (. در حقیقت، در موارد203-201: 26 ،  1412؛ روحانی، 48: 43 ،  1404باشد )نجفی، 
 جس  را داده االت.تعد  و تجاوز ب  ۀطور االتثنایی اجاز یرد، شار  ب تر صورت میقطع برا  دفع ضرر بزر 
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فرد آالی  زد مگر در صورت ضرورت پزشکی برا  شص  یا االتثنائاً برا  منسافع درمسانی فسرد    
 یسر  از  قوانین اخیق زیستی ه  االتثنایی را بر این اصل مصونیت وارد الاخت  و نمون «. دیگر

ق.م. السابق   1128رد زنده را مجاز اعیم کرده االت. افزون بر آن، طبق مادۀ ها  فاعضا یا اللول
این ماده، «. توانند موضو  قراردادها قرار  یرندفقط اشیاء هستند ک  در تجارت می»این کشور: 
خسوبی عسدم   نهد و بس  ناپییر  جس  انسانی و حقوق وابست  ب  شصصیت را بنیان میاصل انتقال

. (11oIbid, n-12)السازد  طور ک  در اموال مطرح االت، نمایان میان را، آناللطنت بر جس  و ج
تصوی  پارلمان این کشور ک  ب  2016 فتنی االت ک  در اصیحات قانون مدنی فرانس  در الال 

شروط و »دارد:  فت  شده، مقرر میجایگزین مادۀ پیش 1162رالیده االت، مادۀ  2018در الال 
صالف نظ  عمومی باشد، خواه همۀ اطرار قرارداد از هدر قرارداد آ ساه  تواند مهدر قرارداد نمی
ب  این ترتی ، مادۀ جایگزین حاو  حک  کلسی االست کس  شسامل ممنوعیست      «. باشند یا نباشند

تجارت با اعضا  بدن یا معامل  نسبت ب  جس  و جان ب  دلیسل مغسایرت بسا نظس  عمسومی هس        
ق.م. و قوانین اخیق زیستی حک  عام مقرر در ایسن   3-16شود. البت  االثتنا  مقرر در مادۀ می

جسس   »دارد: ق.م. نیز در عبارتی صسری  اظهسار مسی    1-16مادۀ  3زند. بند ماده را تصصی  می
این متن پسیش از هسر   «. توانند موضو  حقوق اموال قرار  یرندانسانی، عناصر و تولیدات آن نمی

شکل زند و ب  سانی در وضعیت برد ی را کنار مینیز، نگاه ماد  صرر )جسمی( ب  شصصیت ان
ها( ارائ  محدودتر، قواعد حقوقی بنیاد  قابل اجرایی را برا  عناصر و تولیدات جس  )مانند  امت

 .(11oIbid, n-12)دهد ک  باید خار  از حیطۀ تجارت قرار  یرند می
فرانسس  بسرا  انسسان دو حسق     اند: نظام حقسوقی  االا ، برخی از االتادان فرانسو   فت بر این 

صسورت آمسده   این  ق.م. ب  16-1اصل عدم تجاوز، ک  در مادۀ  -1االاالی و بنیادین شناخت  االت: 
 -2«. هر انسانی حق دارد ب  شصصش احترام  یارده شود؛ بدن انسان غیرقابل تجاوز االست »االت: 

تسسلط ندارنسد، خسود او هس      تنها دیگران بسر انسسان   موج  آن ن اصل عدم تسلیط بر انسان، ک  ب 
« یل بدن االست »، بلک  او «انسان دارا  بدن االت»توانی  بگویی  ا  بر خویشتن ندارد. نمیاللط 

السنجیده  « داشستن »ک  روح و  در آن جا   رفت  االت. پ ، روابط انسان با بدن خود در معنا  
اشیا را داخل در تجسارت  ق.م. تنها  1128شود، بلک  داخل هویت اوالت. بر همین االا ، مادۀ نمی

ریسز  شسده   شمرد. این ماده بر مبنا  اصل عدم تسلط بر بسدن انسسان پایس    و موضو  قراردادها می
 Lambert-Faivre, 1998: 554; Lambert-Faivre, 1997: Chr. 31; Lambert-Faivre et) االست 

12-10oSimon, 2016: n-Porchy). واعد حاک  بر حقسوق  دانان فرانسو  نیز قب  این ترتی ، حقوق
طور ک  در حقسوق االسیم  فتس     دانند، بلک  هماناموال را در قلمرو جس  و جان آدمی جار  نمی

 شد، آنان نیز معتقدند ک  طبق قاعده، انسان بر نف  خویش اللطنتی ندارد.
 ۀشرط عدم مسسئولیت در زمینس  ، در حقوق فرانس همین تلقی از انسان الب  شده االت ک  

 ایسن  . ازه باشدک  عامل زیان مرتک  تقصیر  نشد معتبر باشدحد   دنی تنها تاها  بخسارت
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رو، ا ر مقصود از این شرط، معافیت از مسئولیت حتی در فرض تقصیر )اع  از النگین و البل( 
 Mazeaud, 1991: 778; Le) باطسل االست   ،دلیل مصالفت با نظ  عمسومی ب  یادشدهباشد، شرط 

226; Mazeaud, 1965: onViney et Jourdain, 1998:  540;o2: nTourneau et Cadirt, 200

253-252on) . عیوه، ب  دلیسل اهمیست واال  جسس  و جسان آدمسی، قسانون مسدنی فرانسس  در         ب
، مرور زمان دعاو  خسارت بدنی را دو برابر مرور زمانِ الایر دعساو  قسرار داده   2016اصیحات 

 (.o, 2016: nSimon-Faivre et Porchy-Lambert 640)االت 
عسدم مالکیست   »ال نیز طی السالیان متمساد  قاعسدۀ    شایان ذکر االت ک  در نظام حقوقی کامن

ب  دلیل میحظات اخیقی اعمال  ردیده و در قانون االاالی انگلسستان  « نسبت ب  بدن و اجزا  آن
 ب  بعد(. 23: 1400ه  منعک  شده االت )برا  تفصیل بحث، ر.ک. بانشی،  1964مصو  
امسروزه،  های پزشککی.  عنوان ابزاری برای آزمایش( مقابله با استفاده از انسان بهب

دانش بشر  و اخترا  تجهیزات مدرن پزشکی، الب  شده االت  ویژه پیشرفتعوامل مصتلفی، ب 
فناور  االستفاده  ها  آن برا  درمان دیگران و تحقیقات زیستک  بتوان از بدن انسان و فراورده

هسا و  همراه فقر انسسان ها  بشردوالتان  و اخیقی ب با ارائۀ توجی  1راط در این زمین نمود. اما اف
ا  کس    ونس  نیاز ب  مبادلۀ اعضا با پول، خطر  جد  برا  انسان آینده ایجساد کسرده االست؛ بس     

عنسوان ابسزار  بسرا  تحقیقسات پزشسکی و خریسد و       ءانگار  انسان و تلقی او ب کاالوار ی و شی
رود. برخی از محققان شمار میها ب ا( تهدید  برا  حیات و تمامیت جسمانی انسانفروش)اعض

مالکیت انسان بر بدن « بدن برا  بدن»نیز در الایۀ مطالعات تطبیقی و فلسفی، بر االا  نظریۀ 
انسد و بسا   رالمیت شسناخت   ریزناپییر و با رعایت قیود و شرایط متعدد ب عنوان یل ضرورت را ب 

دوالتان  تصرر در بدن را تنها برا  درمسان یسا آمسوزش مجساز     ها  اخیقی و نو تحلیل توج  ب 
ب  بعد(. این دید اه، ا رنس  بسا   180: 1400؛ بانشی، 56-55: 1400اند )بادینی و بانشی، شمرده

آنچ  دربارۀ عدم مالکیت انسان نسبت بس  جسس  و جسان خسویش در حقسوق االسیم  فتس  شسد         
انسان  تیمالک» وید: با کاالانگار  و شیءوار ی انسان ب  مقابل  برخاالت ، میالاز ار  ندارد، اما 

انسان  یجسمان تیتا ب  آنجا ادام  داشت  باشد ک  موج   ردد جان و تمام دینبا شیبر بدن خو
 یبسا هسدف   دید، بلک  باریقرار   یتیفیاز عقود و با هر ک یو موضو  هر نوع  گریخود و د ۀچیباز
 ۀزیهمراه با انگ  در بدن ک یبدن هر تصرف  بدن برا یۀمطابق نظر  یترت نیباشد؛ بدهمراه  یعال
بس  کسس  السود     دیس فرار از فقر و ام  و ن  برا یرخواهیجامع  و خ یالط  الیمت عموم  ارتقا
 (.57: 1400)بادینی و بانشی، « االت یمطابق با کرامت انسان  رفتار، باشد

یل ابزار  بسیار مورد توج  قرار  رفت  و با تبدیل انسان ب  در حقوق فرانس  نیز دغدغۀ یادشده
رو، برخی از نویسند ان در مقام بیسان  علمی برا  انجام تحقیقات پزشکی مقابل  شده االت. از این 

                                                           
، اعضا  بدن محکومان ب  اعدام حتی بدون رضایت 2010تا  1970ها  ن بین الالبرا  نمون ، در کشور نی. 1

 (.59: 1400آنان از بدنشان جدا و مورد االتفاده قرار  رفت  االت )بادینی و بانشی، 
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ها  علمسی نسسبت بس     اهمیت ذاتی جس  و جان آدمی و عدم امکانِ انجامِ انوا  تصرفات و آزمایش
  مساد  ۀجنبس  فقسط  بسدن  کس   یدرصسورت  شود؛یم شرو  بدن مفهوماز بحث  تمام» ویند: آن، می

االت ک  با  سیر مصتصسر آن در    یجسمان «ءِیش» لیو  ارزشیخاک ر  ب  داشت  باشد، مقدار
 ارزشیبس  -جسس   -ءیشس  نیس ا د اه،یس د نیا رشی. در صورت پیشودیم  ب  نابود یمنته ایدن نیا

  مفهسوم السودمند   نیس را کس  کند. ا یش اجتماعارز لیخود   الودمند ۀواالطب  تواندیم فقط
 یدولتس  ایس  یاجتماع ،یعلم اهدار نفعالاده ب   ۀلیوال لی تنها یجسمان انک  انس ردیپییجس  م
 در. داد  یتوضس  یملموالس  اریبسس  شسکل  ب  را مفهوم نیا  ناز  یر . دارند قرار او از خار  ک  باشد
 نیس ا شسود،  درک  مساد  اصسل  و یروحسان  اصل لی وندیپ مثل یانسان تیماه ک  یدرصورت مقابل،
  جسس  معنسو   ینوعب  انسان جس  رایز نهد،یم بنا را یانسان ریناپیلیتقل شدن جس ، و روح اتحاد
 سست، ین شسص   کامل بصش تنها ،ینفسان جس  رو، نیا از. االت افت ی تجس  آن در روح ک االت 
 ایس شص  -جس  یِشناالیهستمفهوم  نی. ا)روح( االت ینامرئ بصش از یمرئ ۀنشان جس ْ نیا بلک 
کس  حقسوق بشسر ترجمسان      دهسد یمس  لیتشک را یانسان تیثیح و شدن یقیحق  مبنا فاعل -جس 
تسا   یاو از شسرو  زنسد    تیانسسان  یانسان، بصش جدانشدن یشناالیهست تیثیآن االت. ح یحقوق

 آن از مسانع  یقس مطل شکل ب  شص  -جس   ِمفهوم معنو نیق.م.(. ا 16 ۀمر ، مصون االت )ماد
 مثسل  ،یعلمس  ایس  دوالستان  نسو    هسا درمسان  و دوالستان  انسسان   هسا االستدالل  با انسان ک  شودیم
 فاعسل،  -جسس  شسص ،  -جس  جس ،  الازیشصص مفهوم با. ردی  قرار االتفاده مورد « ال یوال»

 انیس ا رعلس   ۀلجوجان  هاانیهی  برا را ینشدنحل  هاتیمحدود تواندیم یانسان تیثیح و شدن
 (.6oSimon, 2016: n-Faivre et Porchy-Lambert)« کند لیتحم

وانگهی، کرامت انسانی و شدن و منزلت واال  آدمی نیز مانع از آن االت ک  بتوان او را بسرا   
 1فِسور –جان کرد. بر همسین االسا ، المبسر   طلبان  تبدیل ب  ابزار بی رایان  و منفعتاهدار ماد 
شسدۀ جهسانی محسسو     جسمانی شص  انسان، یل ارزش شسناخت  کند ک  تمامیت تصری  می

ها مورد تدیید و احترام بوده االت. احترام ب  بدن انسسان کس    ها و مکانشود ک  در همۀ زمانمی
جایگاه روح و جان آدمی بوده و بیانگر ابعاد مصتلف زند ی معنو  و روحانی، فکسر ، عساطفی و   

شناالسان  در تمسام   ها  عمیق هستیاالت، دارا  ریش ا  و ماد  انسان احساالی، هنر ، حرف 
هاالت. نزد فیالف  و در میاه  مصتلف، زنده بودن انسان با زنده بودن حیوانات و  یاهان تمدن

تفاوت االاالی دارد. حیات آدمسی نتیجسۀ دمیسدن روح )جسان( االست: انسسان مرکس  از دو بُعسد         
دهند و بُعد وجود  انسان را تشکیل می جسمانی و روحانی االت ک  با یکدیگر تداخل کرده، دو

همین دو بُعد االت ک  باعث قدر و منزلت آدمی شده االت. ا ر انسان تنهسا دارا  بُعسد مساد  و    
ها  اجتماعی را کس  کند، یل حج  بسدون ارزش و هماننسد   توانست ارزشفیزیکی بود ک  می

                                                           
1. Lambert-Faivre 
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 رایانس  بس  یسل ابسزار     منفعت توانست برا  اهدارشد ک  میاشیا، فاقد ارزش ذاتی محسو  می
تبدیل شود. اما ماهیت انسان از دو بُعد جسمانی و روحانی تشکیل یافت  و جس  انسان نمایسانگر  

شود و قابل احتسرام االست. ایسن    روح او االت و ب  همین دلیل دارا  ارزش و منزلت شناخت  می
« حقسوق انسسان  »االست و  دهندۀ اصل راالتین منزلت انسان شناالان  از بدن، تشکیلفه  هستی

شسود و ایسن امسر    تنها ترجمۀ حقوقی آن االت. منزلت انسان بر االا  تفکر فلسفی تعیسین مسی  
ها  دانشمندانی ک  انسان را حاصل  نتیل و  وییراهنما  قواعد حقوقی االت و در برابر  زاف 

ایسستد  د، مسی کننس شده تصور میدانند و یا او را موجود  مصنوعی ازپیش الاخت بدون اراده می
(6oSimon, 2016: n-Faivre et Porchy-2; Lambert-Faivre, 2000: 1-Lambert.) 

دانسان  اصل عدم تسسلیط بسر نفس  از السو  قسانون مسدنی و حقسوق        رن   فتنی االت ک  ا
یسا   یمنسافع درمسان   ایس  یپزشسک  هسا  ضسرورت  فرانسو  پییرفت  شسده و االستثناهایی در زمینسۀ   

االت، ولی اجرا  ایسن اصسل در مسورد     بینی شدهپیش فرد زنده  هالاللو واز اعضا   ری نمون 
و نظایر آن محل اختیر االت ک  مجال پرداختن  القط جنیناتاناز ،  ، مانندمسائل بسیار  از

ب  هریل از مصادیقِ مورد اختیر در نوشستار حاضسر نیسست و خسود نیازمنسد مقساالت مسستقل        
نس  نیز اصل بر عدم تسسلیط بسر نفس  االست و حکس       دیگر  االت. ب  این ترتی ، در حقوق فرا

 صورت مورد  تعیین شود.هریل از مصادیق و مسائل جزئی و مورد اختیر باید ب 
دانسان کشسورها    باید خاطرنشان الاخت ک   روهی از فیالفۀ بسزر  و بسسیار  از حقسوق   

میحظات اخیقی ال( ه ، ب  دلیل حفظ کرامت انسانی و مصتلف )ازجمل  در نظام حقوقی کامن
دار شدن عدالت اجتماعی، از شیءانگار  انسان نهی کسرده و نقسض تمامیست جسسمانی     و خدش 

هسا  بعسد    اند؛ ا رنس  از السو  نسسل   فرد در اثر تصرر در بدن و انتقال عضو را مجاز نشمرده
 (.45-25: 1400هایی در این قاعده صورت  رفت  االت )برا  تفصیل بحث، ر.ک. بانشی، تعدیل

 

 نتیجه
ک  رابطۀ انسان با بدن خود نگون  االت و آدمی نس  حقسی بسر بسدن      هاپاالخ ب  این پرالش در

بسر   وجسود دارد و االاالساً آیسا آدمسی     ه « انفسه »خویش دارد و آیا در حدیث تسلیط، اصطیح 
برخی از  ؟آن نقدر االت ۀو در صورت اللطنت، محدود ،جس  و جان خود اللطنت دارد یا خیر

اللطنت بسر نفس     ۀقاعددر روایت نبو  )ص(، « انفسه »می ضمن تدیید وجود وا ۀ فقها  االی
بسا تردیسد یسا انکسار       روهسی دیگسر   ؛ امااند فترپییبنا  عقی  را ب  االتناد برخی آیات و روایات و

اند و اصسل را  بر نف  خود نشناخت و مسلط انسان را مالل در حدیث تسلیط، « انفسه »عبارت 
در دهد ک  . بررالی متون روایی نشان میدانندمیر انسان در جس  و جان خود عدم جواز تصر

امسواله  و  »و وجسود عبسارت    نیامده االت« انفسه » ۀوا « النا  مسلطون علی امواله »حدیث 



 1401تابستان  ، بهار و1، شمارۀ 13مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     374

 

 در آیات و روایات متعدد و ان  ذهنی ب  وجود این دو اصطیح در کنار ه  الب  شده« انفسه 
را بر متن حدیث بیفزایند. وانگهی، تمام آیسات  « انفسه » ۀتسلیط کلمدر قاعدۀ  برخیاالت ک  

دارنسد و   در معسرض هیکست    سرفتن و روایاتی ک  داللت بر حرمت اضرار بر نف  و نهی از قسرار  
کند، بهترین دلیل بسرا   بار در جس  و جان آدمی را نفی میک  تصرفات زیان الضرر ۀمفاد قاعد

 ویش االت.عدم اللطنت انسان بر نف  خ
تصرفات مجاز در جس  و جان خویشتن نیز  ۀانسان با بدن خود و محدود ۀرابط نگونگی ۀدربار

خداونسد در بسدن خسود    « دارامانت»نظر پدید آمده االت. بعضی انسان را  بین فقها  امامی  اختیر
ا و جوارح خسود  اند ک  هیچ مالکیتی بر آن ندارد. ولی این دید اه با جواز تصرر انسان در اعضدیده

جسس  و  « مالسل »)مانند اجیر شدن( و آزاد  و اختیار آدمی منافات دارد.  روهی دیگسر انسسان را   
آرا  متفساوتی ابسراز    ،مالکیت انسان بسر نفس  خسود    نو اند، هرنند در جان خویشتن معرفی کرده

 ۀبرا  بیان نحسو  ا  مالکیت تشریعی و بعضی مالکیت ذاتی رااند: برخی مالکیت تکوینی، عدهنموده
حال، وقتی اللطنت انسان بر نف  خود طبق قاعده منتفی باشد،  اند. با اینمالکیت بر بدن پییرفت 

وقتسی  حقیقست،   خود  خود منتفسی خواهسد بسود. در   نیز ب  یشمالکیت انسان بر جس  و جان خو
ر جسس  و جسان خسود    بسار د آیات و روایات متعدد، انسان را از بسیار  از تصرفات زیسان ی  ک  پییرب

توان عنوان مالکیست بسر   قدر  محدود خواهد شد ک  نمیاند، قلمرو تصرفات مجاز ب ممنو  الاخت 
انسان با بدن خود را از نو  اللط  یا اللطنت  ۀا  از فقیهان رابطآن نهاد. برا   ریز از این ایراد، پاره

رفی را ک  بصواهد در جس  و جان خسود  اند ک  هر تصاند و طبق قاعده ب  انسان اختیار دادهدانست 
انجام دهد، مگر اینک  منعی از الو  شار  یا عقی بر تصرر وارد شسده باشسد. بسا وجسود ایسن، ا سر       

در حدیث تسلیط وجود ندارد و طبسق السایر ادلس  نیسز     « انف »پییرفت  شود ک  اللطنت انسان بر 
باید بر االسا  آیسات و روایسات وارده و     ،کلی اثبات کرد ۀعنوان یل قاعدنتوان تسلیط بر نف  را ب 

کلی نفی ضرر، اصل را بر عدم اللطنت انسان بر جسس  و جسان خسود قسرار داد و      ۀاصل عدم و قاعد
)الضسرورات تبسی     هسا  عقلسی و اجتمساعی   ذن خساص شسار  یسا ضسرورت    إموارد جواز را بر االا  

 موجود یسا احتمسالی، دفسع    ضرر و یا قواعد عقلی مثل دفع المحضورات و الضررورات تتقدر بقدرها(
)الضرر االشسد   تراهمیتک تر ب  ضرر مه  دفع ضررِ در مقابل اه  یا فدا کردن مه یا  افسد ب  فاالد

نجات جان انسان زنده تعیین کسرد. ایسن    لزوم حفظ نف  )خود و دیگر ( وو  یزال بالضرر االخف(
  و جان خود، مانند خرید و فسروش یسا   وضعیت تصرفات  ونا ون آدمی بر جس بارۀقاعده امروزه در

، تغییسر جنسسیت، السقط جنسین، تحقیقسات علمسی و       اهدا  عضو، تلقی  مصنوعی، تشری ، اتاناز 
ب  این ترتیس ،   کننده و االاالی دارد.و امثال آنها، نقش تعیین ها  عمومی و اجبار واکسیناالیون

لی اللطۀ )حق( اعتبار  و مالکیست  هرنند انسان نوعی اللطۀ واقعی )حقیقی( بر بدن خود دارد، و
تواند در آن تصرر نمایسد. مسوارد   حقوقی بر بدن خویش ندارد و تنها در موارد مصرح یا ضرور  می

 ضرورت و قلمرو تصرفات مجاز نیز تابع قواعد کلی فقهی االت و نیازمند مقالۀ مستقل.
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وقی اصل عدم تسلیط زیستی و دکترین حقدر حقوق فرانس  نیز قانون مدنی، قوانین اخیق 
بسرا   « ضسرورت پزشسکی  »اند؛ هرنند االتثناهایی در صسورت  عنوان قاعده پییرفت بر نف  را ب 

هسا  فسرد زنسده بسر ایسن       یر  از اعضا یا اللولاقدامات درمانی خود شص  یا فرد دیگر و نمون 
تانساز   ا  تصسرفات ماننسد ا  بینسی شسده االست. البتس  در اعمسال ایسن قاعسده بسر پساره         اصل پیش
هایی وجود دارد. وانگهی، در حقسوق ایسن کشسور بسا شسیءانگار  و کساالوار ی انسسان و        اختیر

دوالستان ، بس    هسا  اخیقسی و انسسان   عنوان ابزار  برا  تحقیقات علمی با توجی االتفاده از او ب 
دلیل شدن و منزلت واال  آدمی و جایگاه روح آدمی در جس  او، مصالفت شسده االست. بس  ایسن     
ترتی ، در حقوق فرانس  نیز موارد جواز تصرر در بدن، جنبۀ االتثنایی دارد و بایسد بسا بررالسی    

زیسستی قسرار  یسرد. در نتیجس ،     شده در قوانین مدنی و اخیق مورد ، در شمول معیارها  ارائ 
حقوق االیم و فرانس  دربارۀ نگونگی رابطۀ انسان با بدن خود و اصل عسدم تسسلیط بسر نفس ،     

 د مشابهی دارند.رویکر

 

 و مآخذ منابع
 الف( فارسی

 .31 ) (، ش بیت ، فق  اهل«پیوند اعضا  مرد ان مغز » (.1381  )آصفی، محمدمهد .1
علیرضا فسیض، تهسران: وزارت فرهنس  و ارشساد      مترج : دیه، (.1372) ادری ، احمد عوض .2

 االیمی.

 االسیمی،  حقوق و فق  ،«آن دامنۀ و اختصاص حق فقهی بازپژوهی(. »1395اردوان، ار ن  ) .3
 .12ش 

  ارتبساط انسسان بسا    نحسوه »(. 1388) افشسار، هساجر  کساظمی  و آقمشهد ، فصرالدین اصغر  .4
 .1 ، مطالعات فق  و حقوق االیمی، ش«اعضا  بدن خود از دید اه فق  و حقوق

 کسار  نظریس   بیان خویش؛ بدن بر انسان حق مبانی» (.1400بانشی، مجتبی ) حسن و بادینی، .5
 .113مجل  حقوقی داد ستر ، ش  ،«بدن برا  بدن نظری  حطر و
 فتار  در فلسف  حسق انسسان    مبانی حق انسان بر بدن خویش،(. 1400بانشی، مجتبی ) .6

 ، تهران: شرکت انتشار.1بر بدن، چ
 ق : دفتر تبلیغات االیمى.مأخذ شناسى قواعد فقهى، ق(. 1421) جمعی از نویسند ان .7

 ء.االرا ق :، 2چ حق و تکلیف در اسالم، (.1385) جواد  آملی، عبداهلل .8

 ، ق : االراء.9چ فلسفه حقوق بشر،(. 1397آملی، عبداهلل )جواد  .9
 تهران: شرکت انتشار. رهن اموال آینده و دارایی در گردش،(. 1395) جواهرکیم، محمدهاد  .10
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رالسال  دکتسرا    هکای بکدنی،   مبانی جبران خسکارت (. 1398جواهرکیم، محمدهاد  ) .11
 صوصی، دانشکده حقوق و علوم الیاالی دانشگاه تهران.حقوق خ

، تهسران:  1چ مبانی و اصول جبران خسکارت بکدنی،  (. 1400جواهرکیم، محمسدهاد  )  .12
 شرکت انتشار.

 جعفسر  مترج ، ،فقیه والیت یا اسالم در حاكمیتق(. 1422الیدمحمدمهد  ) خلصالى، .13
 االیمى. انتشارات دفتر ق : الهاد ،

 انسسان  السلط   ب  نسبت اللطنت قاعده قلمرو و محدوده واکاو » (.1395در اهی، مهد  ) .14
 .105اصول، ش و فق  ،«بدن اعضا  بر
بررالسی  »(، 1390الیدمحمدصسادق)  موالسو ،  دامساد، الیدمصسطفی؛  محقسق رجائی، فاطم ؛  .15

 .2، فق  و حقوق االیمی، ش«فقهی و حقوقی رابط  انسان با اعضا  بدن خود
لسزوم  »اثبات فقهسی و حقسوقی قاعسده    (. »1392فاطم  )ثانی، اللطانی، عباالعلی و کرانیان .16

 .3ها  فقهی، ش، پژوهش«در االیم« حفظ نف 
 ، تهران: مجد.7، چتشکیل قراردادها و تعهدات(. 1388) شهید ، مهد  .17

 ، ق : دارالقرآن الکری .استفتاءات پزشکىق(. 1415اهلل ) لپایگانى، لطفصافى .18
 ر.میث  تما ق : ،استفتائات پزشکی(. 1383) صانعی، یوالف .19
 ، اکبر غفاریو عل دیرضا مستفدیمترج : حم ،أخبار الرضا ونیع(. 1372، محمد )صدوق .20

 .صدوق ، تهران:1 
، 22چاشکاا  و مجوکورین،   (. 1395زاده، السید مرتضسی )  صفایی، الید حسین و قاال  .21

 تهران: المت.
مطالعات  حیورات(،الم تبی  )الضرورات اضطرار قاعدۀ» (.1383حمیده ) بیل،علی عبداللهی .22

 .63االیمی، ش
 .22ش وحدت، فروغ ،«قاعدۀ تسلیط پرتو در بدن اعضا  فروش» (.1389مجید ) مزار،قاالمیان  .23
حقسوقی   ۀ، مجلس «معامل  ب  مسال آینسده  »(. 1394) جواهرکیم، محمدهاد  ؛کریمی، عبا  .24

 .90داد ستر ، ش
 بسر  آن تسدثیر  و نفس   ربس  تسسلیط  عدم قاعدۀ(. »1399کریمی، عبا  و علیجانی، محسن ) .25

 مقساالت  مجموع  عمر؛ ، مندر  در: ارمغان«جانی خسارت خصوص در مسئولیت عدم شرط
 عرفانی، ب  کوشش جمعی از نویسند ان، تهران: جنگل. محمود دکتر االتاد نکوداشت در
 دانشگاه تهران. :، تهران2چ ،2  مقاالت حقوقی،(. 1372)  رجی، ابوالقاال  .26
 نشر علوم االیمی. :تهران ،13چ ،4و1  قواعد فقه،(. 1385) فیداماد، الیدمصط محقق .27
 حقسوق  و فقس   دیسد اه  از بسدن  اعضسا   بسر  جنایست (. »1390الید مصسطفی)  داماد،محقق  .28
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 .6و5پزشکی، ش فق  ،«االیمی
پیونکد   ،2هکای فقهکی  رسانی دیکدگاه اطالع(. 1377) قضائی ۀ مرکزتحقیقات فقهی قو .29

 قضائی .قوه: تهران اعضا،

 نا.، ق : بی2،  رساله استفتاءاتتا(. على)بیر ، حسینمنتظ .30
 .34) (، ش بیت ، فق  اهل«پیوند اعضا»(. 1382) قمی، محمد مممن .31
 و خریسد  صسحت  و جسواز  نظریس  » (.1392زهسره )  فروشانی،الیدابوالقاال  و حاجیان نقیبی، .32

 .93ش اصول، و فق  ،«امامی  فق  در بدن اعضا  فروش
، فقس   «آنچ  بزهکار، افزون بر دی  بایسد بپسردازد  »(. 1375) محمود دشاهرود ، الی هاشمی .33

 .6و5بیت) (، شاهل
 داد ستر.-تهران: میزان ،جزا فقه هاىبایستهق(. 1419شاهرود ، الید محمود )هاشمى  .34
 

 ب( عربی
 دار الیدالشهداء للنشر. :، ق 1، چ3و2، 1،  عوالی اللئالی العزیزیۀ (.ق1405) احسایى، محمد .35

 حق. در راه ۀممالس :، ق 1،  كتاب البیع (.ق1415) ، محمدعلىاراکى .36

 .دفتر انتشارات االیمى :، ق 8و1  مومع الفائدۀ و البرهان، (.ق1403) اردبیلى، احمد .37
 المکتبۀ الجعفریۀ. :تهران زبدۀ البیان، (.تابی) اردبیلى، احمد .38

 دارالکت  اإلالیمیۀ. :، تهران2چ ،22و16  مرآۀ العقول، (.ق1404) اصفهانى، محمدباقر .39
 اهلل مرعشى نجفى)ره(.کتابصان  آیۀ :، ق 14و7، 3، 2  مالذ األخیار، (.ق1406) اصفهانى، محمدباقر .40

 ممالسۀ الطبع و النشر. :، بیروت93و78، 62، 2  بجار األنوار، (.ق1410) اصفهانى، محمدباقر .41
 الهد .أنوار :، ق 5،  حاشیۀ كتاب المکاسب (.ق1418) اصفهانى، محمدحسین .42

 دفتر انتشارات االیمى. :، ق 3  كنز الفوائد، (.ق1416) عمیدالدین حسینى، الید اعر  .43

، قس : کنگسره بزر داشست شسیخ     3و2  كتاب المکاسب، (.ق1415) مرتضى شیخانصار ،  .44
 .)ره(انصار 

 .، ق : نشرالهاد 7و5  ،ۀالقواعد الفقهی ق(.1419) حسن بجنورد ، الید .45
 ممالسۀ أم القر . :بیروت فقه الطب و التضام النقدی، .(ق1423) بحرانى، محمدالند .46

 ، ق : دفتر انتشارات االیمی.18  الجدائق الناضرۀ،(. ق1405) بحرانی، یوالف .47

موسوعۀ الفقکه  ق(. 1423شاهرود  )جمعى از پژوهشگران، زیر نظر الید محمود هاشمى .48
 ، ق : ممالس  دائرۀ المعارر فق  االیمى.7،  اإلسالمی

 البیت) (.، ق : آل16و13، 8،  ریاض المسائل (.ق1418) ، الیدعلىبایی()طباط حائر  .49
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، 4،  والیۀ الفقیه فکی حکومکۀ اإلسکالم    (.ق1418) تهرانى، الیدمحمدحسین حسینى .50
 بیروت، دارالحجۀ البیضاء.

 ممالس  امام رضا) (. :، بیروتالفقه، القواعد الفقهیۀ (.ق1413) شیراز ، الیدمحمد حسینى .51

 ، تهران: منشورات اعلمى.5و2، 1،  إیصال الطالب (.تابی) ، الیدمحمدشیراز  حسینى .52

 ، ق : دفتر انتشارات االیمى.2، چ3و2،  السرائر (.ق1410) ادری (، محمد)ابن حلّى .53
 اإلالیمیۀ. البحوث مجمع مشهد: ،15و3  ،المطلب منتهىق(. 1412حسن ) ،(عیم )حلّى  .54
 البیت) (.، ق : ممالس  آل16و10، 7،  اءتذكرۀ الفقه (.ق1414) )عیم (، حسن حلّى .55

 ، ق : ممالس  امام صادق) (.2،  تجریر االحکام. (ق1420) حلّى)عیم (، حسن .56
 ، ق : ممالس  امام صادق) (.2،  معالم الدین (.ق1424) الدین محمدحلّى، شم  .57
 ، ق : االماعیلیان.2، چ4و3،  شرائع اإلسالم (.ق1408) )محقق(، جعفر حلی .58

 ، ق : دفتر انتشارات االیمی.3،  نکت النهایۀ (.ق1412) ، جعفر)محقق( حلی .59

 البیت) (.، ق : آلقرب اإلسناد (.ق1413) حمیر ، عبداهلل .60
 .13البیت) (، شفق  اهلال، «تغییر الجنسیۀ» ق(.1420) خراز ، محسن .61
المحیورات و تطبیقاتهسا المعاصسرۀ    تبی  قاعدۀ الضرورات»ق(. 1430خطا ، حسن السید ) .62

 ، مجلۀ األصول و النوازل، العدد الثانی.«الفق  اإلالیمیفی 
 تهران: منیر.كتاب اإلجارۀ، -فقه الشیعۀ (.ق1427) محمدمهد  خلصالى، الید .63
، قس : تنظسی  و نشسر آثسار امسام      1،  المکاسب المجرمۀق(. 1415اللّ  )خمینى، الید روح .64

 خمینی)ره(.
 قس :  آباد ،خرم طاهر  الیدحسن: راتتقری ،البیع كتابق(. 1418) اللّ الید روح خمینى، .65

 .(ره)خمینى امام آثار نشر و تنظی 
 ، ق : االماعیلیان.4، چ1،  كتاب البیع (.ق1410) اهللروح خمینی، الید .66
 .، ق : دارالعل 1، چ2و1،  ۀتجریر الوسیل (.تابی) اهللروح خمینی، الید .67
، قس : ممالسسۀ   33و23،  موسکوعۀ اإلمکام الاکوئی    (.ق1418) ابوالقاالس   ى، السید یخو .68

 إحیاءآثار اإلمام الصوئی)ره(.

 جا. نا، بی ، بی6و2 ،1  مصباح الفقاهۀ )المکاسب(، الف(.-تابی) ابوالقاال  ى، الیدیخو .69

 نا.جا، بی، بیمنیۀ السائل (. -تاخویى، الید ابوالقاال  )بی .70
 .)ره(نجفىاهلل مرعشى یت، ق : کتابصان  آ2، چ1  فقه القرآن، (.ق1405) الدینراوند ، قط  .71
 .ق : دارالکتا  ،26و19، 18، 16، 9  فقه الصادق )ع(، (.ق1412) صادق روحانى، الید .72
 دارالفکر.ق : ، مسائل المستجدثۀ ق(.1425) روحانی، صادق .73
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 الیستانى. آیۀاهلل ، ق : دفترقاعدۀ الضرر و الضرار ق(.1414الیستانی، الیدعلی ) .74
، قسس : کتابصانسسۀ آیسسۀاهلل 1، چهیککۀنضککد القواعککد الفقق(. 1403حلّسسى، مقسسداد )السسیور   .75

 نجفى.مرعشى
 ، ق : انتشارات مرتضو .2،  كنز العرفان (.ق1425) حلی، مقداد الیور  .76

 تهران: صدوق. ،10و8، 6،  النوعۀ (.ق1406) شوشتر ، محمدتقى .77

 دارالحدیث. ، مصر:5،  األوطار نیلق(. 1413علی )محمدبن الشوکانی، .78
 ، ق : داور .2،  ععلل الشرائ (.ق1386) صدوق، محمد .79
، قس : دفتسر انتشسارات    2، چ4و3، 1،  مکن الیجضکره الفقیکه    (.ق1413) صدوق، محمسد  .80

 االیمى.

 .االیمی ، ق : دفتر انتشاراتتقریرات ثالث (.ق1413) بروجرد ، آقاحسین طباطبایى .81
تهران: انتشارات  ،23،  جامع أحادیث الشیعۀ (.ق1429) بروجرد ، آقاحسین طباطبایى .82

 بز.فرهن  ال
، قس : ممالسسۀ   10،  مستمسك العروۀ الوثقى (.ق1416) حکی ، الیدمحسسن  طباطبایى .83

 دارالتفسیر.

 ، ق : قل  الشرق.8،  مبانی منهاج الصالجین (.ق1426) قمی، الیدتقى طباطبایى .84
 قسس : ،2چ ،2  ،المکاسککب حاشککیۀق(. 1421السسید محمسسدکاظ  ) یسسزد ،طباطبسسایى  .85

 االماعیلیان.

 .االیمی تهران: ، 1،  المیزان(. 1368) محمدحسین الید، )عیم ( طباطبایی .86
 ، تهران: دارالکت  اإلالیمیۀ.2،  اإلستبصار (.ق1390) )شیخ(، محمد طوالى .87

 ، ق : دفتر انتشارات االیمى.3،  الاالف الف(.-ق1407) )شیخ(، محمد طوالى .88

 المرتضویۀ. ، تهران: المکتبۀ3، چ2  ،المبسوطق(. 1387محمد ) طوالى )شیخ(، .89
، تهسران: دارالکتس    4چ ،9و4، 1 ، تهذیب األحکام (. -ق1407) )شیخ(، محمسد  طوالى .90

 اإلالیمیۀ.

 بصیرتى. ق : ،المتین الجبلق(. 1390محمد ) ،(بهاءالدین)عاملى  .91
 علمی . ناپصان  ق : ،الطوسیۀ الفوائدق(. 1403محمد ) ،(حرّ)عاملى  .92
، 29و26، 25، 24، 19 ،16، 10، 3، 2،  وسکائل الشکیعۀ   (.ق1409) )حرّ(، محمد عاملى .93

 ) (. البیتق : آل
 ، ق : مفید.1، چالقواعد و الفوائدتا(. مکى )بیعاملى، محمدبن  .94
 ، ق : داور .7و4،  الروضۀ البهیۀ(. ق1410) الدینثانی(، زین)شهید عاملی .95
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قس :   ،15و14، 12، 5، 3 ، مسکالك األفهکام  (. ق1413) السدین )شهیدثانی(، زیسن  عاملی .96
 ر اإلالیمیۀ.ممالسۀ المعار

 البیت) (.، ق : آل2، چ4و3،  جامع المقاصد (.ق1414) ثانى(، علی)محقق کرکیعاملی .97

 االیمى. تبلیغات دفتر ق : ،الضرر قاعدۀق(. 1418آقا ضیاءالدین ) عراقى، .98

ممالس  محمدرفیع  :، کویتالمسائل المستجدثۀ (.ق1426) )کابلى(، محمداالحاق ضافی .99
 حسین.

 عسالى  مدرالس   تهسران:  ،2  ،الشکیعۀ  معتصکم ق(. 1429حسسن ) محمدم کاشانى،فیض  .100
 شهیدمطهر .

، قس : دفتسر   2و1  الفقه و مسکائل طبیکۀ،   (.ق1424) ، محمدآصف(محسنى) قندهار  .101
 تبلیغات االیمى.

 ، ق : دارالحدیث.7و6، 5 ،4، 2، 1 ، فیالکا (.ق1429) کلینى، محمد .102
 خیام.، ق : بلغۀ الطالب (.ق1399) محمدرضا  لپایگانى، الید .103

 ، ق : دارالقرآن الکری .2، چ1،  مومع المسائلق(. 1409 لپایگانى، الید محمدرضا ) .104
 ، ق : دارالقرآن الکری .2و1،  كتاب القضاء (.ق1413) محمدرضا  لپایگانى، الید .105

 ، ق : مجمع الیخائر اإلالیمیۀ.1،  غایۀ اآلمالق(. 1316مامقانى، محمدحسن ) .106
 العلمیۀ. دارالکت  بیروت: ،5الکبیر،   حاو ق(. ال1419الماورد ، أبوالحسن ) .107
 ، ق : دفتر انتشارات االیمى.2  العناوین الفقهیۀ، (.ق1417) میرعبدالفتاح مراغى، الید .108

 دارالکتا . ق : ،4  ،الطالب هدىق(. 1416الید محمدجعفر ) جزائر ، مرو  .109
رات ، قس : دفتسر انتشسا   4چ مائۀ قاعکدۀ فقهیکۀ،   (.ق1421) محمدکاظ  مصطفو ، الید .110

 االیمى.
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