والیت بر بدن
سید سجاد ایزدهی
دریافت96/2/11 :

1

پذیرش نهایی96/5/16 :

چکیده

ّ
والیـت بـه معنـای سـلطه و سرپرسـتی ،مشـتمل بـر ارکانی چـون جاعل والیت ،سرپرسـت در والیـت ،متعلق
والیت و گسـتره والیت اسـت که بر اسـاس آن ،خداوند و منصوبین وی ،در اموری که نیازمند سرپرسـت اسـت
یشـوند .سرپرسـتی کالبد و بدن انسـان بهمثابه
در گسـتره امور اجتماعی و فردی ،اداره امور دیگران را عهدهدار م 
ّ
یکـی از امـوری کـه متعلـق والیـت اسـت در زمـان حیـات فـرد ،بـه خـود وی وا گـذار شـده و وی میتوانـد در قبـال
دریافـت وجـه یـا بـه صـورت ّ
مجانـی ،برخـی اعضـای بـدن خو یـش (اعضـای غیررئیسـه) را جهت پیونـد به بدن
فـردی نیازمنـد ،واگـذار نمـوده یـا بـرای ارتـکاب ایـن عمـل بـرای پـس از مرگـش اذن بدهـد یـا ّ
وصیـت کنـد .در غیـر

ایـن صـورت ،پـس از مـرگ فـرد و در صـورت امـکان اسـتفاده از ایـن اعضـاء ،اجـازه قطـع و واگذاری ایـن اعضاء به
بستگان نزدیک ّمیت یا ّ
ولی فقیه تفویض میشود که در صورت وجود مصلحت ،به آن اذن میدهند .بدیهی
ّ
ّ
تصدی ّ
اسـت ّ
ولی فقیـه در امور
ولـی فقیـه در صورتـی قـادر اسـت متصـدی ایـن امر شـود کـه والیت مطلقه و جـواز
اجتماعی و سیاسی ،مورد پذیرش قرار گیرد.

واژ گان کلیدی

والیت ،اعضای بدن ،قطع عضو ،خرید و فروشّ ،
وصیت ،اولیاء ّمیت ،ولی فقیه

 . 1دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی sajjadizady@yahoo.com
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ّ
مقدمه
با وجود اینکه واژه والیت ،در فقه شـیعه ،رویکردی سیاسـی ،اجتماعی داشـته و دامنه آن،
مشتمل بر اموری چون والیت پدر بر فرزندان ،والیت فقیه یا مومنان عادل بر امور حسبه و والیت
فقیـه بـر امـور جامعـه اسـت و بحـث از والیـت و سرپرسـتی نسـبت بـه اعضـای بـدن انسـان ،کمتر
مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـتّ ،امـا بـا توسـعه تکنولـوژی و دانـش پزشـکی و امـکان قطـع و پیونـد
اعضای بدن انسان به افراد دیگر ،این بحث ،مورد اهتمام واقع شده و تحقیق در این خصوص
کـه آیـا فـرد ،دارای سرپرسـتی و والیـت بـر اعضـای بـدن انسـان در زمـان حضـور و بعد از مـرگ بوده
و این والیت چه گسـترهای را شـامل میشـود ،در عصر حاضر ،ضرورتی انکارناپذیر یافته اسـت.
و البتـه بـا ّ
توجـه بـه اینکـه در برخـی مـوارد ،ایـن امـر ،رویکـرد حکومتـی بـه خـود میگیـرد ،بحث از
والیـت فقیـه بـر ایـن امـر و گسـتره اختیـارات وی در ایـن خصـوص نیـز از مباحثـی اسـت کـه در
محـدوده فقـه حکومتـی میبایسـت مـورد عنایـت و تحقیق قـرار گیرد .این تحقیق در این راسـتا،
بحث از والیت بر بدن را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است.

ّاول :مؤلفههای والیت
 .1مفهوم والیت

واژه «والیـت» برگرفتـه از ریشـه «ولـی» ،بـه دو گونه اسـتعمال شـده اسـت .درحالیکـه این واژه
به فتح واو به معنای نصرت و دوستی استعمال شده ،به کسر واو به معنای امارت و سرپرستی
آمـده اسـت(.طریحی ،1416 ،ج ،1ص )455برخـی نیـز احتمـال معنـای قرابـت بـرای هـر دو
استعمال را بعید ندانستهاند(.قرشی ،1367 ،ج ،7ص)254
در بسـیاری از کتـب لغـت ،والیـت بـه معنـای سـلطه ،قـدرت و اداره امـور معنـا شـده
ّ
اسـت(الخوری ،1403 ،ج ،5ص )832بـر ایـن اسـاس ،حقیقـت والیـت ،تولـی امـر ،سرپرسـتی و
ّ
تصدی امر معنا شده است(.راغب ،1362 ،ص)885
ّ
والیتهایـی از قبیـل سرپرسـتی بـر اشـیاء (ماننـد والیـت متولـی وقـف بـر امـوال موقوفـه) و
ّ
سرپرسـتی بـر اشـخاص (چـون والیـت پـدر یـا جـد نسـبت به طفـل ،فرزنـد و مجنون) و سرپرسـتی
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ولـی امـر مسـلمین بـر شـهروندان جامعـه اسلامی دارد) ،در راسـتای
بـر جامعـه (ماننـد والیتـی کـه ّ 
ّ
معنـای مـورد نظـر قـرار دارنـد و در همـه ایـن مـوارد ،شـخص ّ
ولـی ،گونـهای تصـدی و سرپرسـتی بـر
اموال و نفوس داشته و زمام امر آنها در دست اوست.
فقیهـان نیـز کـه بسـیاری از امـور را در گـرو والیـت قـرار دادهانـد ،در راسـتای معنـای مـورد نظـر
بـه تعریـف واژه والیـت مبـادرت ورزیـده و آن را بـه «فرمانروایـی و سـلطنت بـر غیـر در جـان ،مـال یا
امـری از امـور وی»(،یـزدی ،1414 ،ج ،2ص )2یـا «قرارگرفتـن زمام امور فردی در دسـت دیگری به
گونهای که بتواند در امور وی به گونهای که بخواهد ّ
تصرف کند»(مدنی تبریزی ،1406 ،ص-17
 )16معنا کردهاند.

بنابرایـن و بـا ّ
توجـه بـه اینکـه بـرای بسـیاری از امـور در فقـه شـیعه سرپرسـت قـرار داده شـده

اقسـام آن در فقه،
اسـت ،ایـن تحقیـق درصـدد اسـت بـا تبییـن درکـی صحیـح از والیـت ،ارکان و
ِ
گونـهای خـاص از والیـت کـه همانـا والیت بر جسـم و بدن انسـان اسـت را مورد تحقیـق قرار دهد.
مطابـق ایـن معنـا ،بـا ّ
توجـه بـه اینکـه در زمـان حاضر که عملیـات جراحی ،مقولهای فراگیر شـده
و در حـوزه پزشـکی در بـدن فـرد ،چـه در زمـان حیـات و چـه پـس از مـرگ فـرد ،تصرفاتـی صـورت
معین شده و صحت این ّ
ولی بدنّ ،
میگیرد ،میبایست سرپرست و ّ
تصرفات ،در زمان حیات
و پـس از مـرگ ،در گـرو إذن و یـا اجـازه وی قـرار داده شـود .بلکـه قلمـرو و گسـتره ایـن سرپرسـتی و
سـلطه نیز میبایسـت به تحقیق گذارده شـود .زیرا بسـیاری از این ّ
تصرفات(مانند قطع اعضای
اصلـی بـدن کـه قطـع آنهـا موجـب مرگ میشـود) ،در فقه شـیعه ممنوع برشـمرده شـده اسـت .و
فردگرچـه از والیـت در بـدن خـود یـا دیگـران ،برخـوردار باشـد ،قـادر نخواهـد بـود در ایـن امـور غیـر
شرعی به إعمال والیت بپردازد.
 .2ارکان والیت

جاعـل والیـت ،ولـی،
حیـث
گونههـای مخلتفـی از والیـت در فقـه شـیعه وجـود دارنـد کـه از
ِ
ِ

متعلق والیت و گستره والیت با یکدیگر متفاوت میشوند .از این روی سزاوار است ضمن فهم
ِ

ارکان والیت ،مصداق آن در حوزه والیت بر بدن را مورد بررسی و تحقیق قرار داد:

104

فقه حکومتی

شماره سوم

بهار و تابستان 1396

توحیـد ربوبـى ،والیتهـا ،اعـم از تکوینـى و تشـریعى ،از ذات
مطابـق
الـف .جاعـل والیـت:
ِ
ِ

خداونـد سرچشـمه میگیـرد .و در آیـه شـریفه قـرآن ،والیـت تشـریعی خداوند بر انسـانها بر والیت
تکوینی او یعنی آفرینش زمین و آسمان ،مبتنی شده است:
َ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ
ـاهَّلل ُه َو ال َو ِلی»(شـوری« )9 ،آیا غیر از خداوند برای خود سرپرسـتانی
«أ ِم اتخـذوا ِمـن دو ِن ِـه أو ِلیـآء ف
قرار دادند؟ و حال آنکه تنها او ولی و سرپرست است».
مطابـق ایـن آیـه شـریفه ،چـون خداونـد تنهـا پدیدآورنـده آسـمانها و زمیـن اسـت ،لـذا سـزاوار
سرپرستی و سلطه بر آدمیان نیز خواهد بود .بلکه درآیه شریفه دیگر قرآن خداوند ،پس از والیت
تشـریعی خداوند ،والیت پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ در ادامه و طول آن والیت قرار داده شـده اسـت.
(مائده)55 ،
از ایـن روی بایـد گفـت والیـت بـر آدمیان در آغاز به خداوندی که خالق انسـان بوده و نسـبت
جهات مختلف وی قدرت و آشنایی دارد مستند بوده و در ادامه به پیامبر؟ص؟ و جانشینان
به
ِ
وی واگذار شده است.

بلکه از آنجا که مطابق اصل ّاولیه ،هیچ انسانی بر انسانهای دیگر والیت و ّ
حق حاکمیت
ِ
نـدارد مگـر بـا ّ
حـق والیتـی کـه از طـرف خداونـد بـه او عطـا میشـود(.نراقی ،1417 ،ص )529لـذا

اثبـات والیـت هـر فـردی غیـر از خداونـد نیاز به اثبـات دارد .و با ّ
توجه به اینکـه والیت پیامبر؟ص؟
ِ
ّ
و ائمـه معصومیـن؟مهع؟ بـا ّ
توجـه بـه آیـه شـریفه و ادلـه عقلـی و نقلـی ،مفـروض این تحقیق اسـت،
لـذا والیاتـی چـون والیـت فقیـه و والیـت عـدول مؤمنیـن ،میبایسـت بـه والیت پیامبـر و ائمه؟مهع؟
مستند باشند .چه آنکه والیت آن ذوات مقدسه نیز مستند به والیت خداوند بوده و از آن ریشه
میگیرد(.کلینی ،1388 ،ج ،1ص)437
بنابرایـن در موضـوع مـورد بحـث (والیـت بـر بـدن انسـان) نیـز تنهـا افـرادی از والیـت برخـوردار
هستند که خداوند ،پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ این والیت را به آنها تفویض نموده باشند.
ب .فاعـل والیـت :والیـت و سرپرسـتی بـر امـور در فقـه بـه افـرادی واگـذار میشـود کـه در عیـن
توانایـی بـر انجـام ایـن والیـت ،از اوصافی بهرهمند باشـند و بدون سوءاسـتفاده و به بهترین وجه،
آن را به انجام برسانند.
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از ایـن روی ،خداونـد ،والیـت عـام و فراگیـری را بـه جهـت اداره امـور مسـلمانان و جامعـه
اسلامی بـه پیامبـر؟ص؟ و ائمـه؟مهع؟ اعطـاء کـرده اسـت .ایـن امـر در آیه شـریفه قرآن مـورد تأیید قرار
گرفتـه و در آن ،پیامبـر؟ص؟ نسـبت بـه ّ
تصـرف نفـس (جـان و بـدن) افراد اولی معرفی شـده اسـت.
(احزاب)6 ،
بلکـه ایـن قضیـه پـس از رسـول خـدا بـه حضـرت علـی؟ع؟ و ائمـه پـس از وی نیـز توسـعه داده
شده است .پیامبر؟ص؟ در واقعه غدیر خم ضمن ّ
تمسک به آیه مذکور ،اینگونه اظهار داشت که
«من به هر مؤمنی از خودش سزاوارترم ،و علی؟ع؟ پس از من بر او اولویت دارد(».کلینی،1388 ،
ج ،1ص)406

ّ
افعل تفضیل (اولی) والیت هر
در آیه شریفه و روایت مد نظر ،در آغاز ،به قرینه استفاده از واژه ِ

فرد نسبت به جان و نفس خویش به رسمیت شناخته شده و در ادامه ،والیت پیامبر؟ص؟ نسبت
به این ّ
خود فرد اعالم شده است .بلکه
تصرفات ،مجاز دانسته بلکه از اولویت نسبت به والیت ِ
ّ
اولویت در والیت بر نفس را میتوان الزمه زعامت و زمامداری دانست .زیرا الزمه تولی ،سرپرستی
ّ
تصـدی شـؤون آنهـاّ ،
تصـرف در شـؤون مختلـف و اموال و نفوس ایشـان
و اداره امـور مسـلمانان و
اسـت ،و بدون داشـتن این گونه از والیت ،سرپرسـتی مطلوب در جامعه ممکن نخواهد شـد ،از
این روی بواسطه این آیه میتوان برای رسولاهَّلل؟ص؟ چنین سلطه و والیتی را در امور جامعه ثابت
و حاکمیت ایشان بر مؤمنان و جامعه اسالمی را تأیید نمود(.مؤمن ،1374 ،ص)134
ّ
در اثبـات والیـت هـر فـرد نسـبت بـه بـدن خویـش ،عالوه بـر موارد فـوق میتوان به ادلـه دیگری
نیز استناد کرد:
 - 1خردمنـدان عالـم شـکی در ایـن نکتـه ندارنـد کـه هـر فرد نسـبت بـه اموال خود ،از سـلطه و
ّ
اختیار برخوردار بوده و جایز نیست کسی در اموال وی بدون اذن و اجازهاش ّ
نماید(.حر
تصرف
عاملی ،1391 ،ج ،6ص )377و به قاعده ّ
اولویت ،همچنانکه انسـانها بر اموال خود سـلطه و
قـدرت دارنـد و قـادر هسـتند در آن ّ
تصـرف نماینـد ،بـه همانگونـه بر بدن خود نیز سـلطه و اختیار
ّ
دارند .بر اسـاس این حکم که به بنای عقال مسـتند اسـت ،رتبه تسـلط انسـان بر نفس خویش ،بر
ّ
رتبه تسلط وی بر اموالش مقدم است .زیرا همچنانکه رتبه ذات قبل از رتبه مال قرار دارد ،رتبه
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تسلط بر ذات نیز در رتبه پیشینی نسبت به تسلط بر اموال قرار خواهد داشت.
بر این اساس ،انسانها از سلطه و اختیار نسبت به اعضای بدن خویش ،برخوردار هستند،
زیـرا تسـلط فـرد جـز بـه ایـن معنا حاصل نمیشـود که مقوله تحـت ّ
تصـرف ،در اراده و اختیار وی
بـوده باشـد .ایـن منطـق ،علاوه بـر اینکه امـری عقالئی بوده و به خردمندان عالم مسـتند اسـت،
بـا شـواهدی از عبـارات فقیهـان معاصـر مـورد تأییـد قـرار میگیرد .به عنـوان نمونه امـام خمینی با
ّ
اسـتناد بـه اقـرار بنـای عقلا نسـبت بـه تسـلط انسـان بـر جانهـای خویـش ،فـروش خـون یـا کالبـد
انسان پس از مرگ را مجاز دانسته و این گونه اظهار میدارد:
«مردم بنا بر نظر عقال ،همچنانکه بر اموال خود سلطه دارند ،بر نفس خود نیز مسلط هستند،
بلکـه در ایـن عصـر فـروش خـون و کالبـد وی پـس از مـرگ ،به جهـت آزمایشهای پزشـکی ،امری
مرسـوم بوده و این قضیه جز به تسـلط فرد بر نفس خویش در نزد عقال ،مسـتند نیسـت .بنابر این
تسلط مردم بر جانهایشان امری عقالئی است(».امام خمینی ،1379 ،ج ،1ص)42
بلکه در عبارت برخی دیگر از فقیهان ،سلطنت انسان بر نفس خویش از باالترین مصادیق
سـلطنت محسـوب شـده و هیـچ فـردی نیـز در معقولیـت آن اشـکال نکـرده اسـت(».روحانی،
 ،1412ج ،15ص)206
گرچـه اینگونـه از والیـت نیـز بـه ماننـد سـایر والیاتـی کـه در فقـه ثابـت دانسـته شـده اسـت ،به
صورت مطلق نبوده و در محدوده إذن خداوند به عنوان ّ
«ولی مطلق» و مصلحت متعلق والیت
قرار دارد .از این روی انسان با وجود سلطه بر بدن خویش ،قادر به هرگونه ّ
تصرفی در بدن خویش
نخواهـد بـود .بلکـه ایـن تصرفـات تا جایی جایز خواهد بود که نفس انسـان به هال کت نیافتاده و
ضرر عظیم بر وی تحمیل نشود .و این ّ
تصرف میبایست در راستای مصلحت بدن قرار داشته
و یا در راه مصلحت عظیمتری قرار داشته باشد.
نکته دیگری که در خصوص جعل سرپرست و ّ
ولی از جانب خداوند قابل ذکر است اینکه
عالوه بر خداوند ،پیامبر؟ص؟ ،ائمه؟مهع؟ و خود انسـان که بر کالبد و جسـم انسـان والیت و سـلطه
دارنـد ،برخـی از مومنـان نیـز چنانکـه در آیة شـریفه قرآن مورد اشـاره قرار گرفتـه ،صاحب والیت بر
مومنان دیگر ،فرض شدهاند(.توبه)72 ،
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گرچه این آیه به صورت ظاهر اشارهای به والیت مومنان نسبت به جسم مومنان دیگر ندارد،
امـا بـه خاطـر اطالقـی کـه در آن وجـود دارد شـاید بتـوان اینگونـه برداشـت کـرد کـه والیـت مومنـان
نسبت به مومنان دیگر ،به همه شئون آنها سرایت داشته و برخی از آنها (مانند برخی نزدیکان
ّمیت) قادر خواهند بود نسـبت به بدن برخی مومنان به گونه خاص از تصرفات ،سـلطه داشـته
باشند.
ّ
ج .متعلـق والیـت :درمجمـوع میتـوان از سـه گونـه متعلـق بـرای والیـت در فقـه شـیعه یـاد کرد.
بدیـن صـورت کـه مصادیـق تحـت والیـت ،یـا از قبیـل اشـیاء هسـتند .مثـل والیت بر مثـل وقف،
وصیـت و امـوال .یـا از قبیـل والیـت بـر اشـخاص هسـتند ماننـد والیـت بـر صغیـر ،مجنون ،سـفیه
ّ
و مفلـس .یـا از قبیـل والیـت بـر جامعـه و گروههـا هسـتند .ماننـد والیـت فقیـه بـر جامعه اسلامی و
والیـت فقیهـان یـا مومنـان بـر امـور حسـبیه در حـوزه اجتماعـی .بدیهـی اسـت کالبـد انسـان نیـز از
ّ
ً
طبیعتـا ّ
تصـرف در آن
جملـه مـواردی اسـت کـه میتوانـد متعلـق والیـت و سرپرسـتی قـرار گیـرد.
ّ
ادلـه ،در ّ
تصـرف بـر بـدن ،دارای والیـت ،برشـمرده شـده
برعهـده فـردی خواهـد بـود کـه بـر اسـاس
میشود.
د .قلمـرو والیـت :بحـث از گسـتره والیـت فقیـه در حـوزهاداره سیاسـی ،اجتماعـی جامعـه ،از
دامنهدارترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزه فقه و نظام سیاسی محسوب میشود .در گستره
والیـت فـردی بـر شـیء و یا فـرد دیگر اسـت و اثبات
عـدم
ِ
قلمـرو والیـت فقیـه ،همچنانکـه اصـلِ ،

والیـت وی نیازمنـد دلیـل اسـت ،ایـن قضیـه در گسـتره و قلمـرو والیـت وی نیـز صـادق اسـت.
والیـت فـردی بـر چیـز یـا فـردی ،اصـل ،عـدم توسـعه قلمـرو والیت اسـت .و تـا دلیلی
زیـرا بـا فـرض
ِ
ّ
حداقل و
مفیـد توسـعه ایـن والیـت نباشـد و حـدود و ثغور این والیـت را تبیین ننماید ،میبایـد به ِ
ّ
قدرمتیقن در این خصوص عمل نمود.
ّ
مطابـق ایـن معنـا ،فـارغ از ادلـه والیـت فقیـه ،بایـد گفت ،هدایـت همه جانبه جامعه و سـوق
دادن آن بـه سـمت آرمانهـای اسلام و مصلحـت مسـلمانان ،تنهـا در صورتـی محقـق میشـود
کـه فقیـه جامعالشـرایط بـر تمامی ارکان جامعه سـیطره داشـته و قادر باشـد تمامی قـوا و امکانات
کشـور اسلامی را در راسـتای اقتدار جهان اسلام بکار گیرد .اینگونه اختیارات در گستره والیت
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فقیـه ،در قالـب والیـت عامـه فقیهـان ،مـورد وفـاق مشـهور از فقیهـان شـیعه قـرار گرفتـه و نـزد امـام
خمینـی ایـن قضیـه بـه والیـت مطلقـه فقیـه توسـعه یافتـه اسـت .و در حـوزه مـورد بحـث (والیـت
بـر بـدن) تنهـا در صورتـی میتـوان از والیـت فقیـه بـر بدن انسـانی خـاص در مـواردی که مصلحت
جامعه اسالمی اقتضا میکند ،یاد کرد که نظریه والیت عامه فقیه بلکه والیت مطلقه را برگزید.
ّ
ادله والیت فقیه ،والیت در محدوده حسبه و یا والیت ّ
مقیده فقیه ،اعالم
و درصورتیکه مودای
شـود ،این والیت ّ
(مقیده) قادر نخواهد بود نسـبت به سـلطه هر فرد نسـبت بدن خویش ،غلبه و
ّ
اولویت یابد .زیرا تنها درصورتیکه والیت فقیه به مانند والیت پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ بوده و وی

«اولی از مردم نسـبت به جانهایشـان» باشـد ،قادر خواهد بود( ،در صورت مصلحت) حکم به
ّ
قطع اعضاء بدن به جهت توسـعه علم پزشـکی و شـناخت بیمار یها و در تقابل با تسـلط افراد
نسـبت بـه بدنشـان در قالـب کالبدشـکافی و یـا قطـع از مـردگان به مرگ مغزی به جهـت پیوند به
نیازمنـدان اعضـای وی نمایـد .اقتضـای والیـت مطلقـه و گسـتره اختیارات ّ
ولی فقیـه در دیدگاه
امام خمینی به گونهای اسـت که شـامل همه اموری که نیازمند سـلطه هسـتند بوده و خروج هر
موردی از تحت آن ،نیازمند دلیل است(.امام خمینی ،1379 ،ج ،2ص)488
بلکـه دیـدگاه افـرادی کـه گسـتره اختیـارات ولـی فقیـه را ّ
مقیـد بـه فروعات شـریعت دانسـته و
در خارج از این فروعات ،اختیاری برای فقیه قائل نیستند نیز قادر نخواهد بود در اموری مانند
کالبدشکافی اعضای بدن (در صورتی که به اغراض خاص که نیازمند حکم حکومتی باشد)،
اختیاراتی برای فقیه ،قائل شـوند .بلکه تنها در سـایه والیت مطلقه فقیه عادل و جامع الشـرایط
و منطبق بر آموزهای چون مصلحت و در گسـترهای فراتر از فروعات شـریعت اسـت که فقیه قادر
خواهـد بـود در مـورد امـور فـوق تصمیـم گرفتـه و بـه امـورات مشـابه توسـعه بدهـد .امـام خمینـی در
خصـوص ایـن گونـه از گسـتره اختیـارات ،کـه در قالـب نظریـه والیـت مطلقـه فقیه از آن یاد شـده
است ،این گونه اظهار داشته است:
«اگـر اختیـارات حکومـت در چهارچـوب احـکام فرعیـه الهیـه اسـت ،بایـد عرضـه حکومـت
الهیه و والیت مطلقه مفوضه به نبی اکرم؟ص؟ یک پدیده بی معنا و بیمحتوا باشد ...حکومت
کـه شـعبهای از والیـت مطلقـه رسـول اهَّلل؟ص؟ اسـت ،یکـی از احـکام اولیه اسلام اسـت و مقدم بر
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تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است .حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر
خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند ،حاکم میتواند مساجد را در موقع
لـزوم تعطیـل کنـد و مسـجدی که ضرار باشـد درصورتیکـه دفع بدون تخریب نشـود خراب کند.
حکومـت ...میتوانـد هـر امـری را چـه عبادی یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام
است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند(».امام خمینی ،1378 ،ج ،20ص)452
 - 3اقسام والیت شرعى

والیت ،در کالم فقیهان ،به والیت اختیاری و غیراختیاری تقسـیم شـده اسـت .درحالیکه
ّ
ّ
در والیت غیراختیاریّ ،
ولی (مانند والیت پدر و جد) قابل تغییر نیست متعلق والیت اختیاری،
اموری ذیل سـلطه شـخص بر اموال و ّ
کیفیت زندگیش اسـت و شـخص میتواند والیت خویش
ّ
در این امور را از خود سلب کرده یا متولی امر آن باشد(.مانند والیت بر اموال ،امال ک و زوجات).
(خمینی ،1418 ،ص)54
بدیهـی اسـت هرکـدام از ایـن والیـات دارای اقسـامی اسـت کـه بـه اختصـار مـورد اشـاره قـرار
میگیرد:
الف .والیت غیراختیاری

ّ
 -1والیت و سرپرستی بر اموال فرزند نابالغ بخاطر حفظ این اموال ،برعهده پدر و جد پدری

نهـاده شـده اسـت .طبیعـی اسـت گسـتره ایـن والیت ،محـدود به امور مالـى بوده و مـواردی چون
والیـت بـر ازدواج از ذیـل آن ،خـارج اسـت( .نجفـی ،1367 ،ج ،17ص234؛ امـام خمینـی،
 ،1368ج ،1ص)514
امر ازدواج دختر بالغه رشـیده در صورتیکه باکره باشـد،
 - 2والیـت بـر نـکاح دختـر :والیـت بر ِ
ِ
ّ
برعهده پدر و جد پدرى نهاده شده است( .نجفی ،1367 ،ج ،16ص)101 -105
 - 3والیت در حضانت ،حفظ و نگهدارى و تربیت نوزاد تا دو سال نسبت به نوزاد پسر و تا
هفت سال نسبت به فرزند دختر به مادر واگذار میشود و اگر مادر با غیر پدر ازدواج کرد ،والیت
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او به پدر منتقل میشود(.نجفی ،1367 ،ج ،31ص)238
قتـل عمـدى رخ داد ،وارثـان مقتـول والیـت بـر قصـاص دارنـد .صغیـر نیـز اگـر وارث
 - 4هـرگاه ِ

مقتـول باشـد ،داراى ایـن والیـت اسـت ،گرچـه تـا پیـش از بلوغ ممنـوع از اعمال قصاص اسـت و
ِّ
ولی صغیر بر این والیت ،والیت ندارد(.نجفی ،1367 ،ج ،42ص)282

 - 5قضـاوت میـان مـردم و فیصلـه دعـاوی ،والیتـی اسـت کـه خداونـد آن را برعهـده افـراد

خاصـی بـه عنـوان قاضـی نهـاده اسـت .ایـن والیت باالصالـه برعهـده پیامبران و اوصیاى ایشـان
بـوده و در عصـر غیبـت ایـن امـر بـه فقیـه جامعالشـرایط سـپرده میشـود(.نجفی ،1367 ،ج،40
ص)8 -32 -64 -67
 - 6شـارع مقـدس ،والیـت در امـوری کـه بـه موجـب ضـرورت اجتماعـى نمیبایسـت معطـل
مانده و رها شـوند را در قالب والیت حسـبه ،در زمان غیبت ،وظیفه فقیه و مومنان عادل فرض
کرده است( .نجفی ،1367 ،ج ،22ص332؛ خمینی ،1368 ،ج ،1ص)514 -515
 - 7تدبیـر امـور جامعـه و اداره مطلـوب آن در جهـت وصـول بـه آرمانهـای اسلامی برعهـده
فقیه جامع الشرایط نهاده شده و وی بنابر گستره والیتی که برای وی تعبیه شده ،امور جامعه را
تنظیم و مدیریت خواهد کرد.
ب .والیت اختیاری

ّ
 - 1والیـت در قیمومـت شـرعى بـه جهـت سرپرسـتى کـودکان نابالـغ پـس از مـرگ پـدر و جـد
ّ
ّ
مشروعیت مییابد( .نجفی ،1367 ،ج ،28ص)440
پدرى با نصب ّقیم توسط پدر و جد
پذیـرش ّ
وصی و
والیـت در وصایـت بـه معنـای والیـت بـر دارایـى ّمیت با انشـاى موصى و
-2
ِ
ِ

همزمـان بـا درگذشـت موصـى بـه وجـود میآیـد .در صورت اثبـات خیانت ،حاکم شـرعّ ،
وصی را
فـرد امینـی را جایگزیـن وی میکنـد( .نجفـی ،1367 ،ج ،28ص277؛ امـام خمینـی،
برکنـار و ِ
 ،1368ج ،2ص)102 -108
ّ -3
حـق نظـارت و سرپرسـتى بـر امـوال وقفـى ،از سـوی واقـف بـراى اشـخاص مـورد نظر جعل
و اعتبـار میشـود .و محـدوده اختیـارات او وابسـته بـه تعییـن واقـف و یـا موکول به عرف اسـت .و
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ّ
هرگاه ناظر خاص و منصوب از طرف واقف وجود نداشت ،حاکم شرع متولى وقف خواهد بود.
(عاملی ،1309 ،ج ،1ص)129 -130
والیـت فـرد در فـروش اعضـای بدنـش ،یـا هدیـه و واگذاری اعضـاء بدنش به صـورت رایگان،
والیت در وصیت و اذن به قطع اعضاء پس از مرگ ،و والیت بر غسـل ،کفن و دفن میت ّ
توسـط
اولیـاء و نزدیـکان میـت از جملـه اقسـام والیـت اسـت(یزدی ،1421 ،ج ،1ص )377کـه برخـی از
آنها ذیل والیت اختیاری و برخی تحت والیت غیر اختیاری قرار گرفته و در ادامه تفصیل این
والیات مورد بحث قرار خواهد گرفت:

ّ
دوم :والیت شخص بر اعضای خویش
 .1والیت فرد بر خرید و فروش اعضایش
بـا ّ
توجـه بـه اینکـه علـم پزشـکی در زمانهای سـابق پیشـرفت نداشـته و از ایـن روی مقوالتی

چـون پیونـد اعضـاء در علـم پزشـکی قابلیت طرح و انجام نداشـتهاند و چون بخشـی از اعضای
بدن در صورت جدا شدن از اصل بدن بدون استفاده و فاقد منفعت حالل عقالیى فرض شده
و قابلیـت دریافـت مـال در قبـال واگـذاری ایـن اعضـاء نداشـته و ایـن اعضاء فاقـد مالیت فرض
میشـدند ،لـذا بحـث از ملکیـت اعضـای بـدن ،مالیـت ایـن اعضـاء و خریـد و فـروش آنهـا نیز در
کتـب فقهـی طـرح نشـده اسـت .بلکـه شـبهه نجاسـت اعضای جدا شـده بدن و حرمـت خرید و
فـروش اشـیای نجـس بـر ایـن مسـأله دامن زده و بر حرمت و ممنوعیـت خرید و فروش این اعضاء
میافـزود( .مرتضـوی لنگـرودی ،1411 ،ج ،1ص )128 -136ایـن درحالـی اسـت کـه پیشـرفت
دانش پزشکى در زمان حاضر موجب شده پیوند اعضائی چون کلیه ،قلب ،کبد ،معده ،روده،
ترمیم پوست ،مو ،استخوان و ...به سهولت انجام پذیرفته و در این پیوندها از اعضای بدن افراد
ّ
متحول شـده
دیگـر اسـتفاده میشـود ،و ایـن امـر موجب شـده اسـت ایـن اعضاء از نظـر کارکردى
و منافـع حلال یابنـد لـذا بحـث از ملکیـت اعضـای بـدن و مالیـت این اعضاء بـه جهت خرید و
فروش ،زمینه طرح یافته و خرید و فروش اشیاء نجس نیز در سایه منفعت حالل مورد بحث قرار
گرفته اسـت .از این روی ،بحث از ملکیت و صحت واگذاری اعضاء بدن انسـان در سـالهای
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اخیر در کلمات فقیهان ،بروز و نمود یافته است(.امام خمینی ،1422 ،ج ،2ص)795 -796
گرچـه بـا ّ
توجـه معنـای والیـت ،میتـوان از والیـت بـر بـدن ،بـه مثابه سـلطنت و اختیار انسـان
ّ
نسبت به ّ
مد نظر
تصرف در اعضاء و جوارحش یاد کرد .لکن آنچه در این خصوص میبایست ِ
قرار بگیرد ،نه مفهوم والیت بر بدن ،بلکه گسـتره این والیت اسـت .آنچه در گسـتره والیت مورد
بحث و پرسش قرار میگیرد اموری است از قبیل:
«آیـا انسـان بواسـطه ایـن والیـت قـادر خواهـد بـود اعضـاء بـدن خویـش را در قبـال پـول و یـا بـه
صورت مجانی واگذار نماید؟»
«آیا انسان میتواند نسبت به کالبدشکافی بدنش برای پس از مرگش وصیت نماید؟»
«آیـا گسـتره والیـت انسـان محـدود بـه ّ
تصرفـات و اسـتفادههای عرفـی و معمولـی از اعضـاء
بدنش است یا اینکه وی نسبت به بیش از این مقدار والیتی بر بدن و کالبد خویش داشته و از
این روی مأذون به رضایت جهت قطع اعضای بدنش خواهد بود؟»
در پاسـخ بـه ایـن پرسـشها بایـد گفـت :گرچـه اثبـات ملکیـت اعضـاء و جوارح بـرای فرد ،به
ّ
وسـیله ادلـه فقهـی امـری مشـکل بـه نظر میرسـد ،و معلوم نیسـت دلیلی قطعی بـه جهت اثبات
ایـن امـر وجـود داشـته باشـد ،امـا اگـر ادعـا شـود کـه عـرف بـه مالکیت نسـبت بـه اعضـاء و جوارح
بـاور دارد بایـد گفـت ایـن ملکیـت بیشـتر از ملکیـت عبـد نسـبت به لباسهـا یا اموالـش نخواهد
مالک عبد نسـبت
بـود بدیـن صـورت کـه ملکیـت عبد نسـبت به لباسهایـش در طول ملکیت ِ
بـه عبـد و لباسهایـش خواهـد بـود .بر این اسـاس چون ملکیت وی به صورت مسـتقل نیسـت و
بـه ملکیـت عیـن نرسـیده و بیشـتر از ملکیـت انتفـاع یـا ملکیت منافع نیسـت ،لـذا وی از اختیار
ّ
تصـرف درلباسهایـش بـه صـورت فـروش و یـا هبـه نـدارد .و لـذا انسـان تنهـا مالـک اسـتفاده از
اعضایـش در زندگـی بـوده و قـادر بـه اسـتفاده از اعضـای بدنـش بـه گونـه اسـتفاده مطلـق مالکانه
نخواهد بود:
«انسـان ...مالـک اعضـاء و متعلقـات بـدن خـود بهگونـه ملکیـتاعتبـارى عقالیى نیسـت،
زیرا گرچه اختیار اعضاى انسـان به حکم ضرورت عقالیى به دسـت اوسـت ،لیکن این اعضاء
مثل لباس و پول و خانه و فرش جزء امال ک انسان شمرده نمیشود(».مؤمن ،1382 ،ص)26
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به عبارت دیگر ،با ّ
توجه به توسعه مفاهیمی چون اختیار ،سلطه و والیت در قبال محدودیت
مفهوم ملکیت میتوان این گونه اظهار داشت که گرچه اعضای بدن انسان اختصاص به خود
تصـرف در اعضایـش برخـوردار اسـت ،امـا اختیـار ّ
وی داشـته و وی از اولویـت در ّ
تصـرف وی در
خصـوص اعضـاء و جوارحـش بـه معنـای مالکیـت وی نسـبت بـه آنهـا بـه مانند مالکیـت وی در
امور خارجی نیست.
آنچـه در پیامـد ملکیـت اعضـای بـدن میبایسـت مـورد بحـث قـرار بگیـرد ایـن اسـت کـه آیـا
خرید و فروش اعضای بدن در گرو ملکیت اعضاء اسـت یا اینکه با وجود عدم ملکیت انسـان
نسـبت بـه اعضـاء بـدن ،افـراد از والیـت در خرید و فـروش اعضای خود بهرهمند بـوده و میتوانند
اعضاء بدن خود را خرید و فروش نمایند.
در ایـن خصـوص چـه بسـا بتـوان ایـن گونـه اظهار داشـت کـه هرچند انسـان مالـک تکوینى و
بالذات اعضاىبدن خود نیستّ ،اما چون علت قریب براى زنده ماندن آنهاست لذا مالکیتى
شبیه مالکیت تکوینى دارد و این مالکیت منشأ مىشود که مالکیت اعتبارى نیز داشته باشد.
از این رو ،عنوان بیع صادق است ،چه قبل از قطع عضو و چه پس از آن.
بلکه میتوان این گونه عرضه داشت که:
ً
اوال :ممکن است گفته شود :گرچه اختیار اعضای بدن در دست انسان است و این اعضاء
از املا ک وی ماننـد لبـاس ،پـول ،خانـه و فـرش نیسـتند ،لکن قوام بیع (تملیـک عین به عوض)
رف مالیت مبیع میتوان
(انصـاری ،1415 ،ج ،3ص )15درگـرو ملکیـت عضـو نبوده بلکـه به ِص ِ
ّ
از بیـع و خریـد و فـروش آن صحبـت بـه میـان آورد .آنچـه میتوانـد شـاهد بـر ایـن مدعـا باشـد ایـن
است که در برخی موارد (مانند زکات) خرید و فروش بعضی چیزها مجاز است درحالیکه این
خرید و فروش به ملکیتی مسـتند نیسـت .زیرا با وجود اینکه زکات مال اسـت ،اما ملک کسـی
نیسـت .و موارد هشـتگانهای که در قرآن آمده اسـت ،تنها مصارف ّ
معین شـرعی آن اسـت و آن
مصارف هشـتگانه مالک زکات نیسـتند .و شـکی نیسـت که اگر ّ
ولی امر ،زکاتی را که به عنوان
حاکم أخذ کرده است بفروشد ،در حقیقت بیع حقیقی از حیث عرف و شرع ،صورت پذیرفته
تصـرف در اموال خود محجور بوده و این اموال ّ
اسـت .و فـروش امـوال افـرادی کـه از ّ
توسـط حاکم
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شـرع قابـل فـروش اسـت .و ایـن در حالـی اسـت کـه حاکـم شـرع ،مالـک ایـن امـوال نیسـت(.امام
خمینی ،1379 ،ج ،2ص)203
بنابرایـن و بـا ّ
توجـه بـه اینکـه ماهیـت بیـع از نظـر عـرف بـر چنیـن معاملـهای صـادق بـوده
و اعضـای بـدن در نـزد عـرف مالیـت داشـته و قابلیـت پرداخـت مـال در قبـال خـود را داشـته و
پرداخـت پـول در قبـال آنهـا از قبیـل أ کل مـال بـه باطـل نیسـت(،تبریزی ،1416 ،ج ،2ص)334
لـذا بایـد گفـت اعضـای بـدن ،اموالی هسـتند که مالـی در ازای آن پرداخت میشـود و اختیار آن
در دست صاحب عضو است .بر این اساس میتوان ّادعا کرد اعضاء بدن انسان میتوانند ،در
قالب بیع ،به دیگری منتقل شوند.
ً
ثانیا :ممکن است گفته شود :در عنوان بیع ،تحقق عنوان مال نیز الزم نیست .زیرا بسیارى
از بـزرگان در تعریـف بیـع ،مالیـت را از ارکان بیـع بـه حسـاب نیـاورده و از عنـوان مـال در تعریـف
بیـع نامـی بـه میـان نیاوردهانـد .بلکـه برخـی حقیقت بیـع را «تملیک عین در قبـال عوض» فرض
کردهاند(،انصـاری ،1415 ،ج ،3ص15؛ طهـوری ،1380 ،ج ،1ص )36برخـی آن را «تبدیـل
چیزى که سلطه بر آن استبه سلطهاى دیگر» تعریف کردهاند( ،طهوری ،1380 ،ج ،1ص)37
برخـی دیگـر آن را بـه «تبدیـل عیـن بـه عـوض» معنـا کرده(طهـوری ،1380 ،ج ،1ص )38و برخـی
بـا نفـی اعتبـار ّ
مالیـت در صـدق بیـع ،ملا ک در صـدق بیـع را عنـوان معاوضـه اعلام داشـتهاند.
(خوئی ،1377 ،ج ،1ص)67
از مجموع دیدگاههایی که در تعریف و تبیین بیع ارائه شده است این گونه برمیآید که قوام
تحقـق عنـوان بیـع بـه مـال بـودن نیسـت .بـه ویـژه براسـاس دیـدگاه آخـر (آیـةاهلل خویـى) در صدق
عنوان بیع ،مالیت شرط نیستبلکه در جواز بیع ،تنها صدق عنوان معاوضه کافى است.
ً
ثالثـا :بـر فـرض عنـوان بیـع بـر فـروش اعضـاى انسـان صـادق نباشـد ،معاملـه از آن جهـت کـه
عنـوان تجـارت بـرآن صـدق مىکنـد صحیح اسـت .بلکـه مقتضـاى اطالقات ادله تجـارت مثل
«تجارة عن تراض منکم»(،نساء )29 ،به صحت چنین معاوضهای حکم میکند .زیرا چنانکه
آیة اهلل خویى در مقام پاسـخ از اشـکال بطالن بیع بول حیوانات حرام گوشـت پاسـخهایى داده
ت به مقتضاى آیه تجارت صحیح اسـت ،هر چند
اسـت «داد و سـتد بول حیوانات حرام گوشـ 
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عنوان بیع صادق نباشد(».خوئی ،1377 ،ج ،1ص )67میتوان حکم به جواز معامله اعضای
بدن انسان به صرف صدق عنوان تجارت مبتنی بر رضایت کرد.
ً
رابعـا :ممکـن اسـت گفتـه شـود در صـدق عنـوان بیـع ،مـال بـودن آن از نظـر دو طـرف معاملـه
کافى است و الزم نیست از نظر تمامى عقال مال باشد:
«بـر فـرض اعتبـار مالیـت در بیـع ،مـال بـودن در نظـر دو طـرف معاملـه در صورتـى کـه از عقلا
باشند کافى است و الزم نیست در نظر تمامى عقال ،مال صادق باشد(».همان)
بر فرض که موارد چهارگانه قادر نباشند واگذاری اعضای بدن را ذیل عنوان بیع توجیه کنند،
میتـوان جـواز واگـذاری اعضـای بـدن را بـه واسـطه عناوین دیگـری توجیه کرد .زیـرا درصورتیکه
ّ
أخـذ عـوض بـا تحفـظ بـر عنوان بیع جایز نباشـد میتوان این عمل را ذیـل عناوین دیگری توجیه
و تبییـن کـرد .زیـرا راههـای گوناگونـی در فقـه وجـود دارد کـه میتوانـد ّ
مجـوز أخذ عـوض در مقابل
اعضاء بدن انسان باشد که برخی از آنها به اختصار از نظر میگذرد:
الـف) بـه عنـوان رفـع یـد از حـق؛ چـه ایـن کـه بىتردیـد صاحب عضو نسـبت به دیگـران اولى
و احـق اسـت ،هـر چنـد عضـو ،ذیل عنـوان مال قرار نگیرد .بنابراین براى رفـع ید از حق ،مىتواند
عوض دریافت کند.
ب) پیـش از قطـع عضـو مىتـوان در برابـر اذن و یـا رضایـت بـه عمـل قطـع کـردن عضو ،عوض
دریافت کند ،هر چند مالک عضو نباشد.
ج) پیش از قطع کردن عضو ،مىتوان براى مقدمات قطع عضو ،مانند رفتن به بیمارستان و
دیگر مقدمات جدا کردن عضو ،پول دریافت کرد.
د) ممکن اسـت گفته شـود :صاحب عضو مىتواند میان دادن عضو و گرفتن پول مصالحه
کند.

با ّ
توجه به موارد چهارگانه بلکه موارد چندگانهای که به آنها بر جواز واگذاری اعضای بدن
در قبـال مالـی ّ
معیـن ،اسـتدالل شـد ،و بـا رفـع امـوری کـه میتوانسـت مانعـی در راسـتای بیـع یـا
معاوضـه اعضـای بـدن باشـد ،میتـوان به سـلطه ،اختیار و والیـت فرد بر کالبد خویش اسـتدالل
کـرد .بدیهـی اسـت ایـن والیـت و سـلطه موجب میشـود که فرد بتواند اعضای بـدن خویش را در

116

فقه حکومتی

شماره سوم

بهار و تابستان 1396

ازای دریافت مبلغی به دیگری واگذار نماید.
ّ
نکتـهای کـه پـس از ادلـه جواز واگذاری اعضای بدن میبایسـت مـورد عنایت قرار بگیرد این
ً
است که اگر فرد ،دارای والیت در واگذاری اعضایش در قبال مبلغی ّ
معین مجاز باشد ،طبیعتا
و بـه طریـق اولـی ،دارای والیـت در واگـذاری ایـن اعضـاء بـه صـورت ّ
مجانـی و در قالـب هدیه نیز
خواهد بود.
بـا وجـود والیـت فـرد در واگـذاری اعضای بدنش ،باید به این نکته اذعان کرد که گسـتره این
والیـت محـدود بـه اعضایـی از بـدن اسـت کـه وجـود آنها در بدن ضـروری نبـوده و حفظ حیات
ّ
ّ
ادله واگذاری اعضای بدنّ ،
مقید به ادلهای است
انسان در گرو وجود آنها در بدن نباشد .زیرا
کـه بـر حفـظ جـان مؤمـن تأ کیـد کـرده و خودکشـی را حـرام اعلام مینمایـد .از ایـن روی ،در تقابل
ّ
میان ادله والیت در واگذاری اعضای بدن و عدم والیت نسبت به از بین بردن جان ،میبایست
والیـت در واگـذاری اعضـای بـدن را بـه اعضای غیر رئیسـه محدود کرد .بر این اسـاس ،واگذاری
دو کلیـه ،قلـب ،کبـد و ...کـه بـه مـرگ شـخص واگـذار کننـده بیانجامـد غیـر مجـاز خواهـد بـود.
(مکارم ،1427 ،ج ،3ص)463
 .2والیت بر وصیت

برخـی از افـراد در راسـتای اهـداف خیرخواهانـه بلکـه اهـداف مالـی ،وصیـت مینماینـد کـه
برخـی اعضـای بـدن آنهـا بـه جهـت پیونـد بـه افـراد نیازمنـد واگـذار شـود ،بلکـه برخـی کل جنـازه
خـود را بـه جهـت کالبدشـکافی در راسـتای آمـورش دانشـجویان پزشـکی در قبـال مبلغـی ّ
معیـن
یا به صورت ّ
مجانی به دانشـگاههای پزشـکی واگذار مینمایند .این قضیه موجب شـده اسـت
کـه فقیهـان والیـت و نفـوذ یـا عـدم والیت نسـبت بـه چنین وصایایـی را مورد بحث قـرار دهند .در
یـک سـو ،برخـی فقیهـان بـر ایـن بـاور قرار گرفتند بـا ّ
توجه به اینکـه والیت بر اعضای بـدن هر فرد،
برعهـده وی بـوده ،اعضـاء بـدن انسـان قابلیـت خریـد و فـروش را داشـته و ایـن اعضـاء از مالیـت
برخوردار هستند ،لذا جز در مواردی که به هتک حرمت ،و یا مثله شدن بیانجامد ،فرد ،نسبت
بـه واگـذاری اعضـاء خـود در قالـب وصیـت والیـت داشـته و ایـن وصیـت نافـذ خواهـد بـود .و در
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سـوی مقابـل ،برخـی از فقیهـان ،وصیـت بـه واگـذاری اعضـاء بـدن را نافـذ ندانسـته و بـا ّ
توجـه بـه
اینکه اینگونه ّ
وصیت ،موجب هتک حرمت ،اذالل و خواری مؤمن میشـود ،لذا فرد از چنین
والیتی برخوردار نبوده و شارع از آن ممانعت به عمل میآورد.
ّ
از این روی در خصوص وصیت افراد نسبت به آنچه که بر آن تسلط دارند باید گفت:
ّ
فرض مالکیت افراد نسبت به اموال و یا حقوق خود در محدوده
با وجود
ِ
صحت تصرف و یا ِ
شـریعت در زمان حیات ،در مورد صحت تصرفات فرد نسـبت به آنچه در زمان حیات در مورد
ّ
آنها تسلط داشت ،پس از مرگ ،سه دیدگاه قابل فرض است:
 - 1رابطه او با اموال و حقوق مالى و غیرمالىاش به کلى گسسته شده و از بین میرود.
 - 2رابطـه او بـا امـوال و حقـوق مالـى و غیـر مالـى بـه همان نحو که در حـال حیات بوده ،باقى
میماند.
ّ
 - 3عالقـه و ارتبـاط شـخص بـا امـوال و حقـوق خـودش ،پـس از مـرگ نـه بـه طور کلـى منقطع
میشـود و نـه در همـه ابعـاد و جوانـب بـه همـان شـکل ،به پـس از مرگ منتقل میگـردد ،بلکه این
ارتباط قدری محدود شـده و از طریق وصیت شـخص به پس از مرگ او ّ
تسـرى یافته و تصرفات
او در امور مشروع و مباح تداوم مییابد؛ به عبارت دیگر ،همانطور که شخص میتواند در زمان
حیـات خـود از طریـق وکالـت و تعییـن وکیـل در کلیـه امـوال ،امـور و حقـوق مالـى و غیـر مالىاش
تصـرف کنـد ،همچنیـن میتوانـد بـا وصیـت ،والیت خـود را به پس از مرگ توسـعه داده و در همه
این امور ،پس از مرگ تصرف نماید( ،گرچه تصرفات پس از مرگ محدود به حدود شرعی است؛
ً
مثلا میتوانـد تـا ثلـث ماتـرک خـود وصیـت و از طریـق وصـی در آن تصـرف نمایـد( ).بحرالعلـوم،
 ،1403ج ،4ص)94
الف .ادله والیت بر وصیت
بـا ّ
توجـه بـه اینکـه مرگ ،انسـانها را از آنچه بر آن والیت داشـتهاند ،جـدا مینماید و آنها قادر
نخواهنـد بـود در امـوال خـود ّ
تصـرف نماینـد ،ادلـه وصیـت ،آنهـا را قـادر خواهد کرد بـه اندازهای
ّ
خاص در آنچه در اختیار داشـتندّ ،
حقی خوانده شـده
تصرف نمایند .لذا وصیت ،در روایاتِ ،
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ّ
نمایند(.حر عاملی ،1391 ،ج ،2ص)446
است که افراد بوسیله وصیت از آن استفادهمی
مـرگ فـرد را به زمان حیات وی ّمتصل مینمایـد ،لذا ّ
بـر اسـاس چـون ّ
وصیت ادامه
وصیـتِ ،
والیتـی اسـت کـه فـرد در زمـان حیـات ،از آن بهرهمنـد بـوده و بهواسـطه ّ
وصیـت میتوانـد از آن
اسـتفاده نمایـد .طبیعـی اسـت محـدوده ّ
وصیت انسـان به مقـدار والیتی محدود خواهد شـد که
وی در زمان حیات ،از آن برخوردار بوده است .بلکه این وصیت میبایست در محدوده موازین
شریعت باشد.

بنابرایـن والیـت بـر ّ
وصیـت ،مقتضـای اصل بـوده و آنچه میتواند از بر ایـن وصیت جلوگیری

نمایـد ،نـه در عـدم مقتضـی ایـن گونـه وصیـت ،بلکـه موانعـی اسـت کـه ممکـن اسـت نفـوذ ایـن
وصیت را با اشکال مواجه نماید.
ب .ادله منع والیت بر وصیت
-حرمتمثله

درحالیکه برخی بر این باورند که وصیت به کالبد شکافی یا اهدای برخی از اعضای بدن،
پـس از مـرگ ،مسـتلزم قطـع اعضـاء و از مصادیـق مثلـه (تکـه تکـه شـدن) فـرض میشـود؛(امام
خمینـی ،1368 ،ج ،2ص )624لـذا وصیـت بـه ایـن کار ممنـوع اسـت؛ میتـوان اظهـار داشـت
کـه مقولـه مثلـه بـه مثابـه امـری غیرعقال ئـی که به غـرض انتقـام و هتک حرمت صـورت میپذیرد
بـا قطـع اعضـاء بـدن بـه غایـت عقالئی (چون آموزش دانشـجویان جهـت درمان بـدن) ،متفاوت
است .از این روی وصیت به قطع اعضاء و یا کالبدشکافی مستلزم صدق عنوان «مثله» نبوده
و از ایـن حیـث ممنـوع نخواهـد بـود .بلکـه بنابـر دیـدگاه برخـی فقیهـان ،مصلحـت ّ
مهمـی کـه در
ّ
عصر حاضر برای کالبد شکافی مترتب است ،این عمل را از مواردی چون مثله ،منصرف کرده
است( .امام خمینی ،1422 ،ج ،2ص693؛ خامنهای ،1424 ،ص)441 -442
 حرمت ضرر رساینگرچـه قطـع اعضـای بـدن ،مسـتلزم ایجـاد ضـرر بـرای کسـی اسـت کـه عضـو از بـدن وی جدا
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میشـود ،و بـه همیـن ملا ک ،و بـا ّ
توجـه بـه ادلـهای چـون «الضـرر» کـه مفیـد حرمـت ضـرر رسـانی
اسـت ،وصیـت بـه قطـع عضـو را بـا اشـکال مواجـه خواهـد کـرد؛ لکـن در قبـال ایـن مانـع میتـوان
گفت:
ً
ّ
ّاوال :اگر بر ّ
تحمل ضرر مالى یا بدنى ،هدفى عقالیى مترتب باشد که در نزد عرف ،این ضرر
و نقیصه را جبران کند ،این ضرر از مصادیق قاعده ال ضرر نخواهد بود .بنابر این همانگونه که
هر فرد خواهد توانست به انگیزه و هدف عقالئی بر بدن خود نقصی وارد کرده یا إذن به انجام آن
بدهـد ،وی مجـاز خواهـد بـود در خصـوص جسـد خویش نیـز به غرض عقالئی بـراى پس از مرگ
وصیت کند(،سبزواری ،1413 ،ج ،22ص )193زیرا ادله وصیت ،حیات وى را به مرگش ربط
داده و والیت وی را تا پس از مرگ ،وسعت مىبخشد.
گرچـه وجـود مصلحـت عقالیـى در چنیـن وصیتـى ،بـه انتفـای صـدق ضـرر نمیانجامـد ،و
اینگونـه نیسـت کـه بـه خاطـر وجـود انگیزههـای عقالیـى ،ضـرر از مفهـوم ضـرر بودن خارج شـود،
ّ
بلکـه ضـرری کـه در قبـال منفعتـی مهـم قرار بگیرد( ،در عین تحفظ بر عنـوان ضرر) در نزد عرف،
قابل پذیرش و ّ
تحمل بوده و مورد توصیه واقع میشود.
ً
ثانیـا :آنچـه مانـع شـرعى بـرای قطـع عضـو محسـوب میشـود ،وارد آمـدن ضرر اسـت و این در
حالی است که عنوان ضرر تنها به دوران حیات انسان اختصاص دارد و با مرگ فرد ،وارد آمدن
ضرر برای جسد معنایی نخواهد داشت .از این رو چون این مانع با مرگ ّ
وصیت کننده ،منتفی
است لذا وصیت میت نافذ و قابل اجراست.
 -حرمتهتک حرمت

از موانع سلب والیت فرد بر ّ
وصیت نسبت به واگذاری اعضایش ،میتوان به این نکته اشاره
کـرد کـه ایـن ّ
وصیـت مسـتلزم هتک حرمـت ّمیت خواهد بود .زیرا شـکافتن جسـد میت و قطعه
قطعه کردن اعضاء موجب اهانت و خوارى وی محسوب میشود .و در روایات مختلف ،مؤمن
از خوارکردن نفسـش ،نهى شـده اسـت( .کلینی ،1388 ،ج ،5ص )63 -64بنابراین با ّ
توجه به

ّ
داند(حـر عاملـی ،1391 ،ج،19
روایاتـی کـه حرمـت مؤمـن را در زمـان حیـات و مـرگ مسـاوی می
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ص248؛ مجلسی ،1403 ،ج ،24ص )51میتوان به این باور نائل آمد که انسان نمىتواند براى
پس از وفات خود وصیتى نماید که مستلزم هتک حرمت ،ذلت و خواری وی شود.
لکن در قبال این مانع باید گفت:
ً
ّاوال :گرچه مفهوم اذالل و اهانت درصورتی که شکافتن و یا قطع عضو ،با اکراه و از روى ظلم
انجام شـده و وى قادر به دفاع از خویش نباشـد صادق اسـت ،اما صدق این عنوان در صورتی
که شکافتن بدن انسان به اذن خود فرد ،مبتنی باشد معلوم نیست .زیرا آنچه با حرمت میت در
تنافی است این است که اعضاى او از روى دشمنى قطعه قطعه شود ،بلکه مورد روایات ناهیه،
قطعه قطعه کردن عدوانى جسد میت است( .مکارم ،1422 ،ص318؛ مؤمن)127 ،1415 ،
ً
ثانیا :حرمت مؤمن از جمله احکام ثابتی نیست که رضایت وی در آن دخیل نباشد .بلکه
از جملـه حقوقـی بـه شـمار مـیرود کـه چـون بـا کرامـت وی در تنافـی اسـت مـورد نهـی واقـع شـده
است و لذا با رضایت وی میتوان به اموری که با حرمت و کرامت وی در تنافی است مبادرت
ورزیـد .بلکـه میتـوان مقتضـای هتـک حرمـت را بـه عرف موکول کـرده و در مواردی کـه عرف ،به
چنین قضیهای حکم نمینماید ،حکم به صحت و نفوذ وصیت داد.
بنابرایـن در مجمـوع میتـوان اظهـار داشـت کـه گاهی اوقـات ضرورت رهانیدن مسـلمانان از
رنـج بیمـاری ،اهمیـت فـوق العـاده برداشـت اعضـاى رئیسـه و پیونـد آن بـه انسـانهاى مسـلمان
دردمنـد بـه منظـور نجـات جـان آنـان و شناسـایی بیمـاری خـاص ،موجـب لـزوم عمـل بـه مفـاد
وصیـت را ّ
وصیـت خواهـد شـد .گرچـه در ایـن عمـل میبایسـت عمـل بـه ّ
مقیـد بـه مـواردی کـرد
کـه موجـب هتـک حرمت ّمیت نشـود( .امـام خمینـی ،1422 ،ج ،2ص693؛ خامنهای،1424 ،
ص)441 -442

ّ
سوم :والیت سایر اولیاء بر اعضای میت
 .1والیت اولیای میت

از مواردی که ذیل والیت بر اعضای بدن مورد بحث قرار میگیرد این اسـت که آیا بسـتگان
درجـه یـک ّمیتـی (کـه اعضـای وی قابـل پیوند باشـند مانند فـرد مبتال به مرگ مغـزی) ،والیتی در
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اجـازه بـرای قطـع عضـو از ّمیـت را دارند؟ آیا این والیت برای مشـروعیت قطع عضو ،نافذ اسـت؟
یا این که این اجازه فائدهای نداشته و این بستگان از اساس ،فاقد والیت واگذاری اعضاء بدن
ّمیت هستند؟
در پاسـخ بـه ایـن پرسـشها دو دیـدگاه عمـده وجـود دارد .بـر اسـاس یـک دیـدگاه ،بـا ّ
توجـه بـه

اطالقـی کـه در نصـوص بـرای لفـظ «ولـی» بـه عنـوان متصـدی امـور ّمیـت وجـود دارد میتـوان از
ایـن عبـارت بـرای اثبـات «والیـت» آنـان بـرای اجـازه جهت قطـع عضو ّمیت اسـتفاده کـرد .آیات
ً
و روایات بسیاری در این خصوص (و عمدتا در باب تجهیز ّمیت و باب قصاص و دیات) وارد
شده است که برخی از آنها از قرار ذیل است:
ََ ْ ُ َ َ ْ ُ ً ََ ْ َ َ َْ َ ّ ُ َْ ً َ َ ُ ْ ْ
ْ َْ
 -1در آیـه شـریفه آمـده اسـت« :ومـن ق ِتـل مظلومـا فقـد جعلنـا ِلو ِل ِی ِـه سـلطانا فلا یس ِـرف ِفـی القت ِل
(اسراء)33 ،

کسیکه مظلومانه به قتل برسد ،پس همانا برای ولی وی سلطه قرار دادیم .پس نباید در قتل
اسراف بورزد».
َْ ُ ُ َُ ُُ ُ ُ ْ َ
َْ
َ
ْ
َ
ُ
ّ
ّ ُّ ْ
ْ َ
ْ َ
ُْ َ ْ
ْ
حام
َ -2در آیه دیگری آمده است« :الن ِ ْبی أولی ِبال ْمؤ ِمنین ِمن أنف ِس ِهم و أز واجه أمهاتهم و أولوا الر ِ
َْ ُ ُ ْ ْ َْ
نین َو ال ُمهاج َ
اهَّلل ِم َن ال ُم ْؤ ِم َ
رین (احزاب)6 ،
تاب ِ
ِ
ض فی ِک ِ
بعضهم أولی ِببع ٍ
پیامبـر از خـود مؤمنـان بـه آنـان سـزاوارتر اسـت و همسـران او در حکـم مـادران ایشـان هسـتند.
خویشـاوندان در کتـاب الهـى نسـبت بـه همدیگـر از سـایر مؤمنـان و مهاجـران سـزاوارتر (بـه ارث
بردن) هستند».
خداوند در این آیه برخى از بستگان را از برخى دیگر اولى معرفى کرده است .طبیعی است
اولویت در بردارنده معناى والیت است.
 -3از حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شده است« :شخص اولى به میت یا کسى که ولى به
ّ
دهد(».حر عاملی ،1391 ،ج ،2ص)718
او فرمان داده ،باید میت را غسل
 -4در ضمـن موثقـه عمـار از امـام صـادق؟ع؟ در بـاره دختـر بچـهای کـه مـرده و زن غسـل
دهنـدهای وجـود نـدارد ،روایـت شـده اسـت« :مـردى کـه اولیتریـن مـردم نسـبت بـه اوسـت وى را
ّ
دهد(».حر عاملی ،1391 ،ج ،19ص)712
غسل

122

فقه حکومتی

شماره سوم

بهار و تابستان 1396

 - 5در صحیحـه عبـداهلل بـن سـنان آمده اسـت :از امام صادق؟ع؟ شـنیدم کـه فرمود« :قاتل
عمـدى مؤمـن ،قصـاص میشـود مگـر اولیـاى مقتـول ،بـه گرفتن دیه راضى شـوند و قاتـل بخواهد
ّ
شود(».حر عاملی ،1391 ،ج ،2ص)37
دیه بپردازد در این صورت دیه بر قاتل ثابت می
 - 6در صحیحه ابومریم از امام صادق؟ع؟ روایت شده است« :مردى را که با عمود خیمه،
زن حاملـهای را کشـته بـود نـزد رسـول خـدا؟ص؟ آوردنـد ،و حضـرت اولیاى زن را میـان گرفتن پنج
ّ
کرد(».حر عاملی ،1391 ،ج ،2ص)60
هزار درهم به عنوان دیه و ...مخیر
در این روایات ،عهدهدار امور میت پس از مرگ یا قتل وى را «ولى» معرفى کردهاند.
 - 7در مرسـله ابـن ابـی عمیـر از بعضـی از اصحـاب از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده اسـت کـه
فرمود:
«بـر جنـازه ،اولیتریـن افـراد نسـبت بـه وی نمـاز میگـذارد یـا بـه کسـیکه میخواهـد دسـتور
خواندن میدهد( ».بروجردی ،1371 ،ج ،3ص)283
 - 8در مرسـلة جمیل از امام باقر و صادق؟ع؟ نقل شـده اسـت که فرمود« :هرگاه ولی مقتول
ّ
شد(».حر عاملی ،1391 ،ج ،29ص)130
فوت نماید ،فرزند وی پس از وی جایگزین وی خواهد
 - 9در روایتـی از امـام علـی؟ع؟ نقـل شـده کـه میفرمـود« :ولـی دم ّمیـت ،هـرکاری بخواهـد

میکنـد .اگـر خواسـت قاتـل را میکشـد (خواسـتار قصـاص میشـود) و اگـر خواسـت بـا قاتـل
مصالحه میکند(».بروجردی ،1371 ،ج ،31ص)262
استدالل به این نصوص بدین گونه است که با ّ
توجه به مفاد لفظ ّ
«ولی» که در این نصوص
ّ
در مورد نزدیکان ّمیت اسـتعمال شـده (و در موارد فقه« ،ولی» کسـی اسـت که نسـبت به «مولی
علیـه» از اختیـار در تصمیمگیـری برخـوردار اسـت) بلکـه در ایـن روایـت نیز اختیاراتـی برای «ولی
ّمیت» قرار داده شده است ،لذا میتوان اختیار تصمیمگیری برای قطع عضو ّمیت پس از مرگ
را از اختیارات وی دانسته و تصمیم وی در این خصوص را نافذ دانست.
لکـن در قبـال ایـن اسـتدالل بایـد گفـت :روایـات فـوق تنهـا بـر ایـن نکتـه داللـت دارنـد کـه
عهـدهدار امـور میـت« ،ولـى» وی اسـت .و والیـت در برخى کارهاى میت ،بسـان تجهیز او و حق
قصاص و  ...به وی تفویض شده است .لکن در این روایات ،اصل والیت آنها به اجمال معلوم
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اسـت و اطلاق آن بـه مقـداری کـه قـادر باشـد إذن قطـع اعضـاء از بـدن فرد مبتال به مـرگ مغزی را
داشته باشد معلوم نیست و دلیلى بر این این اطالق و توسعه آن وجود ندارد .بلکه این نصوص
به موارد تجهیز ّمیت ،باب قصاص و دیات ،اختصاص داشته و تعمیمی نسبت به همه موارد
ندارد.
ّ
ً
مضافا بر آنکه مقتضاى «والیت» این اسـت که در آن مصلحت «مولى علیه» رعایت شـود،
نـه مصلحـت «ولـی» و یـا دیگران(.موسـوی خلخالـی ،1425 ،ص )243و از سـوی دیگـر تردیدی
نیسـت که صالح ّمیت به هیچ وجه در این نیسـت که عضوى از او به دیگرى پیوند زده شـده و
حیات نباتی وی به مرگ ابدی تبدیل شود.
در نتیجـه بایـد گفـت :بـه مقتضـاى ادلـه ،اولیـاى میـت نسـبت بـه اعضـاى بـدن وى ،ماننـد
دیگـران هسـتند و هیـچ یـک حـق ندارنـد اجازه دهند که اعضاى او را به دیگـرى پیوند بزنند .اگر
چنین اجازهای ازسـوى آنها صادر شـود تاثیرى ندارد و مجوز برداشـتن اعضاى میت نمیشـود.
مگر در صورتی که مطابق مصلحت ّمیت رفتار کرده و منافع وی را تأمین نمایند.
 .2والیت ولی فقیه

علاوه بـر آنچـه در مباحـث پیشـین مـورد عنایـت قـرار گرفـت و بر اسـاس آن ،ضمـن تفکیک
میـان دو نظریـه والیـت مطلقـه و والیت در امور حسـبیه ،امـکان والیت فقیه در واگذاری اعضای
بدن شهروندان ،به نظریه والیت مطلقه و نه والیت حسبیه مستند شد ،باید اضافه کرد برخالف
والیـت و سرپرسـتی ّ
ولـی فقیـه در امـوری کـه به جامعه مربوط میشـود ،و در طـول اختیارات امام
معصـوم؟ع؟ قـرار داشـته و مسـتند بـه دیـدگاه مشـهور فقیهـان اسـت(،انصاری ،1415 ،ج،3
ص )556 -557والیـت فقیهـان ،بلکـه والیـت پیامبـر؟ص؟ و ائمـه؟مهع؟ در مـواردی کـه بـه زندگـی
شخصی مردم مربوط میشود ،مورد بحث فقیهان قرارگرفته است .بر این اساس ،برخی نه تنها
والیـت فقیهـان در ایـن امـور را برنتابیدهانـد ،بلکـه والیـت معصـوم در ایـن خصـوص را نیـز ثابـت
ندانسـتهاند(.آخوند خراسـانی ،1406 ،ص )93بـر اسـاس ایـن دیـدگاه مـراد از آیـه شـریفهای که بر
اولویت پیامبر؟ص؟ بر مؤمنین نسبت به خودشان تأ کید میکند ،نه ّ
ّ
اولویت پیامبر؟ص؟ نسبت به
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شـخص افراد ،بلکه نسـبت به مجموعه مؤمنین اسـت که در این صورت منافاتی با والیت پدر،
ّ
ّ
ّ
«مولـی علیهم» ندارد(.خمینی ،1418 ،ص )56مطابـق این قرائت از والیت
وصـی بـر امـور
جـد و
فقیه ،فقیه حاکم ،والیتی در اذن یا اجازه نسبت به واگذاری اعضای بدن شهروندان ندارد.
در نقطه مقابل ،برخی بر این باورند که مراد از آیه شریفه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»

ّ
اولویت پیامبر؟ص؟ بر دیگران نسبت به خودشان است .مطابق این معنا ،اگر فردی در محدوده
والیتـش ،ارادهای کـرد لکـن اراده امـام؟ع؟ برخلاف آن فـرد ،باشـد ،بایـد اراده امـام و ّ
تصـرف
ّ
ایشـان مقـدم داشـته شـود .زیـرا امـام؟ع؟ جـز در سـایه مصلحـت ،عملـی انجـام نمیدهـد و ایـن
ّ
مصلحـت بـه مصلحـت نـوع مردم بازگشـت میکند .بلکـه امام؟ع؟ تکمیل کننـده نقص «مولی
ّ
علیه» محسوب میشود .لذا اراده ایشان بر اراده دیگران (در مقام تزاحم» مقدم داشته میشود.
(بحرالعلوم ،1403 ،ج ،3ص)217
در ایـن راسـتا روایتـی نیـز از امـام صـادق؟ع؟ نقل شـده اسـت که بر اسـاس آن« :هـرگاه امام در
جایـی کـه جنـازهای هسـت حضـور یابـد ،وی نسـبت بـه نمـاز خوانـدن بـر وی اولـی اسـت و جایز
ّ
گیرد(.حر عاملی ،1391 ،ج ،3ص)114
نیست کسی بر وی پیشی
بـر ایـن اسـاس ،هـرگاه ّ
ولـی فقیـه ،مطابـق مصلحـت فـرد یـا جامعه ،اذن بـه قطع عضـو از بدن
فـرد مبتلا بـه مـرگ مغـزی داد میبایسـت نظر ایشـان (ولو در صـورت مخالفت خانـواده وی) مورد
تبعیت قرار گیرد.
بلکـه برخـی از فقیهـان ،ضمـن اینکـه إذن ولـی فقیـه نسـبت بـه قطـع اعضـاء را جایـز و نافـذ
دانسته است ،انکار این قضیه را مساوی با انکار والیت اعالم کرده است:
«هـر اقدامـى کـه پـس از وصیـت میـت و اذن او جایـز باشـد ،انجـام آن بـه دسـتور ولـى
امرمسـلمانان ،به اعتبار والیت او بر مسـلمانان جایز اسـت .هرگاه او با رعایت مصالح امت ،به
این نتیجه برسـد که از کالبد شـکافى پیشـرفتى در علوم پزشـکى در کشـورهاى اسلامى حاصل
و موجـب سـرورى امـت اسلامى مىشـود ،اجـازه او بـه جـاى اذن صاحـب جسـد کـه بـا وصیـت
ثابـت شـود ،نافـذ اسـت و الزمـه والیـت ،چنیـن چیـزى اسـت ،زیرا او به نظـم امور مـردم مىپردازد
و ولى و سرپرسـت ایشـان اسـت .روشـن اسـت که ولى و قیم ،هرگاه مصلحت مردم بداند که به
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عملى اقدام شود و اذن دهد ،معنى ندارد که تصمیم او جایز نباشد وگرنه نمىتواند ولى باشد،
ّ
زیرا معنى ندارد که عدم رضایت مولى علیه ،مانع از نفوذ اذن ولى باشـد ،چرا که چنین چیزى
مساوى با انکار والیت است(».مؤمن ،1374 ،ص)134

نتیجهگیری
فقه شیعه که بر اساس مبانی خویش و روش اجتهاد ،قادر به پاسخگویی به نیازهای روزآمد
اسـت ،علاوه بـر اینکـه قـادر اسـت در راسـتای رفـع حوائـج مومنـان و جامعـه اسلامی ،احـکام
متناسـب را در خصـوص قطـع و پیونـد اعضـای بـدن ،ارائـه کنـد ،نسـبت بـه سرپرسـتی و والیـت
در ایـن امـر نیـز عنایـت ورزیـده اسـت .برایناسـاس ،گرچه والیت و سرپرسـتی بر کالبـد و بدن هر
شخص بر عهده وی نهاده شده و وی میتواند در محدوده شرعی ،در بدن خویش ّ
تصرف کرده
و بخشی از آن را به کسی واگذار نماید ،بلکه به همین مال ک ،به واگذاری اعضای بدن خویش
پس از مرگ اجازه داده یا ّ
وصیت نماید ،لکن اگر وی نسبت به واگذاری اعضایش پس از مرگ،
سـکوت کرده باشـد ،در صورتی میتوان والیت و سرپرسـتی در اذن نسـبت به قطع اعضای بدن
ّ
ّمیـت را بـه بسـتگان درجـه یـک (کـه از آنهـا بـه اولیـاء ّمیـت یـاد میشـود) واگـذار کرد کـه ادلهای
کـه بـر ّ
اولویـت آنـان نسـبت بـه ّمیـت داللـت میکننـد شـامل این امـور هم بشـود بلکه آنـان مطابق
مصلحت ّمیت (نه کسـیکه عضو ،به وی واگذار میشـود) رفتار نمایند .این درحالی اسـت که
بر اساس نظریه والیت مطلقه فقیه ،همچنان که پیامبر؟ص؟ نسبت به مؤمنین ،اولی از خودشان
است ،این دلیل میتواند به فقیهان جامع الشرایط نیز توسعه یافته و آنان در راستای تدبیر کالن
امـور و حفـظ مصالـح جامعـه ،و مسـلمانان ،از والیـت نسـبت بـه جـواز قطـع عضو از بـدن ّمیت و
پیوند آن به فردی نیازمند ،برخوردار خواهند بود .و نه فقط والیت فقیه میتواند جانشین والیت
فرد یا بستگان وی شود ،بلکه والیت فقیه در خصوص کالبد ّمیت ،از ّ
اولویت نسبت به والیت
ّمیت یا بستگان وی نیز برخوردار خواهد بود.
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