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ها و روش تشخیص و بهبود و چگونگی انش پزشکی، شناسایی بیماریاز دیرباز که در د هدف: و زمینه 

خون انسان به  تر از درک خون نبوده است.شاید هیچ موضوعی مبهمآموزد گیری از آنها را به انسان میپیش

با در مقایسه  شودمیتأمین آن  وسیله به بدن اعضاى و هابافت همه ضرورى نیازهاىعنوان یك ماده حیاتی که 

مورد  های خاص و متمایزی است و بدین جهت مورد توجه بشر و به طور خاصسایر اعضاء بدن دارای ویژگی

 المللی قرار گرفته است.ی و بینهای حقوقی داخلدانان و نظامنظر فقها، حقوق

-فیای و توصیتابخانهک-و روش تحقیق به صورت اسنادیاین تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

 های حقوقی موضوع، تحلیالت الزم صورت گرفته است.تحلیلی بوده است و نسبت به جنبه

توان شناخت احکام های آن میبا شناخت ماهیت فقهی و حقوقی این مایع حیاتی و همچنین فرآورده ها:یافته

 ارائه خدمات خون، ذاریدیگری از آن در زمینه مبانی و ماهیت طب انتقال خون اعم از مالیت، امکان و نحوه واگ

ن اگذاری خوهای ناشی از آن، بالتبع، ابعاد مختلف آن به خصوص بُعد اخالقی وانتقال خون و همچنین مسئولیت

رار قفراوان  حقوقی وبه جهت سودآوری و در نتیجه کاالانگاری آن و آثار طب انتقال خون که مورد مناقشات فقهی 

 گرفته تسهیل نمود.

ی دارنتدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و اما مالحظات اخالقی:

 رعایت شده است.

های نظر از بیماریهای خونی، بدون ایجاد نقصان خاصی در بدن که البته صرفخون و فراورده گیری:نتیجه

یث حباشد که از این نوظهور احتمالی برای دهنده خون مدنظر است جداپذیر از شخص و قابل ذخیره می

های فرآورده خون و با عنایت به اینکه برای ترانسفوزیوناحکام حاکم بر مال منقول بر آن حاکم است. همچنین 

گیرد؛ رار میخون در زمره اموال قیمی قآن باید از وسایل مخصوص استفاده و آزمایشات خاصی صورت گیرد 

موال، ه سایر اهای راجع بدر قراردادهای خصوصی همانند قرارداد تواناین امر مرتبط با نظم عمومی بوده و نمی

 ماهیت آن را مطابق اراده و تراضی طرفین، قرار داد و آن را مثلی قلمداد کرد.
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 مقدمه. 1

مدت زمان درازی است که خون به عنوان مایع حیاتی که 

باشد شناخته مذهبی میدارای ارزش اجتماعی و فرهنگی و 

به طور سنتی توسط روابط  شده است. خانواده و خویشاوندی

خون ساختارمند گردیدند، که به نوبه خود با هر دو هویت 

ای خون انسان، ماده زندهفردی و ملی در هم تنیده بودند. 

ی از بیماران در باشد و بسیاردهنده زندگی میاست که نجات

نند سالمت خود را بازیابند. خون توامی صورت دریافت خون

دارای ترکیبات و مواد منحصر به فردی است که آن را از دیگر 

جمله  کند؛ مایع بودن و رنگ خون ازاعضاء بدن متمایز می

های بارز و قابل توجه آن در مقابل سایر اعضاء است و ویژگی

یك های خاصی که دارد هیچ جانشینی ندارد و به دلیل ویژگی

ها داروی غیرقابل جایگزین برای نجات حیات انسانعضو و 

رغم توان آن را به طور مصنوعی تهیه کرد و علینمیاست؛ 

تحقیقات بسیار زیادی که در این زمینه توسط محققان انجام 

شده است، انسان تنها منبع خون برای همنوعانش است و 

در  و اهداء شده نیکوکار افراد بیماران، توسط نیاز مورد خون

صنعتی شدن زندگی  .گیردمی قرار خون انتقال سازمان اختیار

دیدگان ناشی از حوادث و سوانح ها و افزایش آسیبانسان

ها، مادران مبتال به مانند تصادفات رانندگی و سوختگی

انی، بیماران سرطانی که تحت های شدید زایمخونریزی

ش تعداد درمانی هستند و همچنین افزایدرمانی یا اشعهشیمی

بیماران مبتال به تاالسمی ماژور، نوزادان مبتال به زردی نوزادی 

های علمی که سبب دستیابی به و نوزادان نارس و پیشرفت

شود، بیماران نیازمند به دریافت های درمانی جدید میروش

خون را افزایش داده و نیاز به خون را در جوامع مختلف بیش 

ای است که نه تنها ماده خون از پیش آشکار ساخته است.

های درمانی فراوانی در علم پزشکی است خودش دارای مزیت

ها های آن نیز از اهمیت بسزایی در درمان بیماریبلکه فرآورده

برد دارویی دارند. پالسما، عناصر برخوردار هستند و امروزه کار

ها سلولی خون که گلبول قرمز، گلبول سفید و پالکت

ها هستند و هستند در زمره این فرآوردهدهنده آن تشکیل

 Wholeامروزه انتقال خون بیشتر نه به صورت خون کامل )

Bloodها با توجه ( بلکه در قالب انتقال هر یك از این فرآورده

گیرد. با وجود این، عدم به نوع و ضرورت درمان صورت می

وجود و رعایت دقیق و کامل مقررات و موازین مربوط به حفظ 

مت و ایمنی خون و اجتناب از تزریق خون آلوده، از یك سال

تواند این آفرینی عوامل گوناگون در این زمینه میطرف و نقش

واع ـمایه حیات را به عامل بالقوه خطرناکی در انتقال ان

های ویروسی و غیره تبدیل نماید و در ها و عفونتبیماری

ا فراهم ناپذیری رنتیجه موجبات صدمات و خسارات جبران

آورد. به این دلیل و همچنین به دلیل اینکه منابع این داروها 

آورند و یکنواختی و ایمنی فناوری بدست میرا از طریق زیست

ها تواند تضمین شود آزمایش گسترده آنمطلق این مواد نمی

ضروری است. امروزه اهمیت انتقال خون و کارکرد آن در 

های آن د به خون و فرآوردهدرمان بیماران و مجروحان نیازمن

در علم پزشکی و حتی عامه مردم بر کسی پوشیده نیست. به 

های حاصل شده سال اخیر با پیشرفت که در چند ویژه آن

های مختلف خونی، درخصوص پاالیش و استحصال فرآورده

های استراتژیك نظام سالمت عنوان یکی از بخشاین حوزه به

 شود.هر کشوری محسوب می

ترین هدف انتقال خون های سالم، مهمتأمین خون و فرآورده

است لیکن این عمل به ظاهر ساده که مستمراً از سوی 

های فقهی و حقوقی متعددی گیرد چالشاشخاص صورت می

که در کشور ما،  را از ابعاد مختلف به وجود آورده است

متأسفانه به دلیل عدم توجه خاص علمی به ماهیت فقهی و 

ی این ماده حیاتی و خدمات انتقال آن، تاکنون به غیر از حقوق

ای مقررات کلی، مقررات خاصی درباره روابط افراد درگیر پاره

کنندگان در فرآیند انتقال خون شامل اهداءکنندگان، مصرف

های خونی و باألخره سازمان انتقال خون و نیز حقوق فرآورده

است. تصویب  و وظایف هر یك از این اشخاص تصویب نشده

قوانین خاص در این زمینه در راستای اصل چهارم قانون 

اساسی نیاز به مقدمات کافی و الزم شامل بحث و بررسی 

درباره برخی مسائل مهم دارد؛ از جمله این مسائل، تعریف و 

های خونی از تعیین مبانی و ماهیت حقوقی خون و فرآورده

ناخت ماهیت فقهی شعوامل درگیر در روند انتقال خون است. 

رفت از این های خونی راه برونو حقوقی خون و فرآورده

مبانی و کننده احکام مسایل دیگری مانند ها و تعیینچالش
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ماهیت طب انتقال خون اعم از مالیت، امکان و نحوه واگذاری 

های خون، ارائه خدمات انتقال خون و همچنین مسئولیت

آن به خصوص بُعد اخالقی  ناشی از آن، بالتبع، ابعاد مختلف

واگذاری خون به جهت سودآوری و در نتیجه کاالانگاری آن و 

خواهد بود که در این مقاله صرفاً به  آثار طب انتقال خون

 ماهیت این عناصر از دیدگاه حقوقی اشاره خواهیم کرد.

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.داقت و امانتمتون، ص

 

 ها. مواد و روش3

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 ها. یافته4

های حقوقی صورت گرفته، با بررسی منابع موجود و تحلیل

های خونی نه براساس قرارداد تعیین ماهیت خون و فرآورده

اس بین اشخاص بلکه به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی بر اس

 عرف پزشکی و قانون خواهد بود.

 

 . بحث5

 های خونیمفهوم خون و فرآورده. 1-5

های خونی را را ابتدا از در این قسمت مفاهیم خون و فرآورده

دیدگاه پزشکی و سپس در آیات و روایات مورد بررسی قرار 

 دهیم:می

 

های خونی از دیدگاه و فرآورده« خون» مفهوم. 5-1-1

 پزشکی

 (1) مدت مدیدی است که خون به عنوان مایع حیاتی شناخته

به طور سنتی توسط روابط خون  و خانواده و خویشاوندی

ساختارمند گردیده، که به نوبه خود با هر دو هویت فردی و 

از این جهت شناخت این مایع  .(2) ملی در هم تنیده بودند

یی های حاصل از آن امروزه از اهمیت باالحیاتی و فرآورده

های خونی را برخوردار است. در این بند مفهوم خون و فرآورده

از حیث فنی و پزشکی مورد بررسی تخصصی قرار داده تا با 

های فقهی و شناخت کافی از این بعد بتوان راهبرد اندیشه

 های حقوقی را مورد تحلیل قرار داد.متعاقباً تحلیل

 

 خون .1-1-1-5

 فراوانى و گوناگون شیمیایى عوامل که است مایعى بافت خون

ها سلول مختلف در آن وجود و میلیون هستند محلول آن در

رنگی است که در خون مایع سرخ»در نظر برخی  .(3) دارد

شود، طعمش ها جریان دارد و بدن از آن تغذیه میتمام رگ

های سرخ اندکی شور و دارای بوی مخصوص و مرکب از گلبول

و سفید و پالسما است، مقدار آن در حیوانات پستاندار یك 

 مایع بودن و رنگ خون از .(4) «سیزدهم وزن بدن آنهاست

های بارز و قابل توجه آن در مقابل سایر اعضاء جمله ویژگی

های مایعی که از طریق قلب، عروق، رگ و مویرگ .(5) است

آید. خون، اکسیژن و سیستم گردش خون به چرخش در می

های بدن حمل و مواد زائد و دی اکسید مواد مغذی را به سلول

کند. خون متشکل از  پالسما )به طور عمده کربن را دفع می

بادی و ها، مواد مغذی، گازها، آنتیز هورمونآب، با مخلوطی ا

های های قرمز خون )که حمل اکسیژن(، سلولضایعات(، سلول

ها کند( و پالکتسفید خون )که در مبارزه با عفونت کمك می

در  .(6) باشدکند( می)که به لخته شدن خون کمك می

تعریف دیگری از خون آمده؛ مایع متشکل از پالسما، 

های سفید خون و پالکت است که های قرمز خون، سلولسلول

ل اکسیژن و مواد ها و وریدها، حمتوسط قلب از طریق شریان

های بدن بر عهده دارند. مغذی به و مواد زائد را از تمام بافت

اول اینکه  باشد؛خون در بدن ما در خدمت سه هدف اصلی می

خون اکسیژن و مواد مغذی،  یك سیستم حمل و نقل است.

کند. دوم ها، را منتقل و مواد زائد را دفع میها و آنزیمهورمون

چنین درجه حرارت بدن را تنظیم و هم pH اینکه، خون

کند و نهایتاً، ترکیبات خون از ما در برابر بیماری محافظت می

کند. خون یا ریزی جلوگیری مینموده و با لخته شدن از خون

شود یا به ( گرفته میWhole Bloodبه صورت خون کامل )

خونی. خون کامل  (Componentهای )صورت فرآورده
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های قرمز و قسمت ر آن تمام گلبولست که دا ایفرآورده

ماند. کاربرد اصلی خون عمده پالسمای واحد اولیه باقی می

کامل جایگزینی حجم در موارد تروما یا ضربه است. انتقال 

 .(7) گیردخون کامل امروزه به ندرت صورت می

 

 های خون فرآورده. 5-1-1-2

هایی است؛ که به محصول گرفته شده از خون دارای فرآورده

شود. امروزه استفاده از )خون کامل( گفته می فرآورده اصلی

ر مقایسه با استفاده خون بسیار بیشتر بوده های خون دفرآورده

 .(9) سازی شودو باید این امر آگاه (8) و عمومی شده است

یك واحد از خون اهداء شده از طریق جدایی و حفاظت از 

تواند داشته باشد. هر جزء دارای اجزاء خون، فواید متعددی می

سازی و عمر مفید خاص خود های مختلف ذخیرهضرورت

آوری خون، آن را از طریق پس از جمع .(10) باشدمی

 Spunچرخانند )( میPlasmapheresisپالسمافریزیس )

off (11) کنندآن را برای اهداف مختلف استفاده می ( و .

استفاده از اجزاء خون به جای خون، به عنوان روش استاندارد 

پذیرفته شده و برای ترویج استفاده بهینه از منابع کمیاب 

ی باشد. در این زمینه نیز مطالعات کمّی ارزیابی مزایامی

درمان با مشتقات خون در مقایسه با درمان از طریق خون 

ها به دو دسته تقسیم فرآورده. (12) کامل صورت گرفته است

های سلولی و پالسمایی. قسمت سلولی که شوند: فرآوردهمی

های قرمز، باشد و عبارتند از گلبولشامل سه نوع سلول می

%  45ها که روی هم رفته در حدود های سفید و پالکتگلبول

دهد قسمت مایع که پالسما نامیده ا تشکیل میحجم خون ر

ها، عوامل شود و شامل آب، امالح، مواد آلی، هورمونمی

حجم خون را  %55باشد این قسمت حدود انعقادی و غیره می

ها دهد. در بحث بعد به تعریف این فرآوردهتشکیل می

 پردازیم؛می

 

 پالسما .1-5-1-1-2

های تواند برای روشه مین است، کپالسما؛ بخش مهمی از خو

پزشکی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد خواه با اهداء پالسما 

های پیشرفتیا به عنوان بخشی از اهداء خون به طور منظم. 

علمی و تکنولوژیکی به تولید صنعتی محصوالت دارویی 

کی ـپالسما مایع سیال آبود؛ ـشالسما منجر میـمشتقات پ

لنفاوی است که عمدتاً متشکل از آب و  رنگ از خون و غددبی

دهد؛ پروتئین بوده، حدود نیمی از حجم خون را تشکیل می

باشد و دارد و حاوی هیچ سلولی نمیهای خون را نگه میسلول

های )گلبول های خونشود اما سلولبرخالف سرم، منعقد نمی

قرمز، لکوسیت و ترومبوسیت( در آن به حالت معلق وجود 

هایی است بادیها و آنتیالسمای خون شامل پروتئیندارند. پ

که از اهداءکنندگان برای ساخت انواع داروهای مربوط به خون 

در تعریف دیگری آن را مایع پروتئینی زرد یا  شود.گرفته می

های خونی و دانند که سلولخاکستری مایل به زرد خون می

 .(13) ر دارندها در آن به طور معمول به حالت معلق قراپالکت

های کننده پالسما دارواز پالسمای انسانی در مراکز پاالیش

های شود و فرآوردهدرمانی بسیار مؤثر و ارزشمندی مشتق می

ای از داروهای مورد مصرف را تشکیل پالسما قسمت عمده

درمان  از طریق یك فرایند درمانی که به عنواندهند. می

 بیشتر یاهای پالسما به کسری شکنش شناخته شده، پروتئین

های تصفیه شده با خواص متفاوت تفکیك کمتر از پروتئین

ه بنده شوند. محصوالت پالسما اغلب نیاز به هزاران اهداءکنمی

ه خود این امر به نوب .(14) منظور تولید یك دسته واحد دارند

ی پتسهیل توسعه بازار جهانی خون را در چنین محصوالتی در 

 VIII ی ها عبارتند از: فاکتور انعقادترینپر مصرف .(15) دارد

برای  IX ، فاکتور انعقادیAی برای درمان مبتالیان به هموفیل

های ن، آلبومین، ایمونوگلوبولیBی درمان مبتالیان به هموفیل

و   Bهپاتیتگوناگون مانند ضد کزاز، ضد هاری، ضد 

 .Rh  ایمونوگلوبولین ضد

پروتئین و کلوئید  %7آب و  %90ترکیبات عمده پالسما را 

ها و هورمون %2-3گرم( و  190ا )میزان پروتئین پالسم

جهت استفاده از پالسما ملزم به  .دهدها تشکیل میویتامین

باشیم که یرای نیل به این هدف از روش جدا کردن آن می

پالسما  .نیمک( استفاده میPlasmapheresisپالسما فرزیس )

به معنی جداسازی مشتق   Apheresisفرزیس از کلمه

ای یونانی و به معنای بیرون ( واژهPheresis) شود. فرزیسمی

آوردن و جداسازی تحت اثر نیرو است و پالسمافرزیس روندی 
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اتوماتیك برای خارج کردن پالسما و بازگردان بقایای سلولی 

ومی جهت درمان خون به فرد است. آفرزیس مانند فلبوت

آوری اجزاء خونی شد ولی بعداً جهت جمعبیماران استفاده می

 جهت انتقال خون کاربردهای بیشتری پیدا نمود. 

م الزم به ذکر است که کل فرایند پالسمافرزیس در یك سیست

شود و حدود یك ساعت بسته و در شرایط استریل انجام می

های رابط و کیت ولهها، لها، کیسهسوزن کشد. تمامیطول می

مصرفی در پالسمافرزیس، استریل و یك بار مصرف برای هر 

ای با دستگاه تماس اهداءکننده هستند و خون در هیچ مرحله

ا سمندارد، بنابراین انتقال عفونت از طریق دستگاه ویژه پال

در این روش  .(16) زیس به اهداءکنندگان غیرممکن استفر

 به عمل جداسازی پالسما از خون فرد اهداءکننده پس از ورود

یك دستگاه تمام خودکار، از طریق یك سوزن وریدی صورت 

 مراه محلول نرمال سالین کهه هبگیرد و مابقی امالح خون می

ه اندمانع غلظت خون شده دوباره از همان طریق به بدن بازگرد

 شود.می

 

 سرم . 2-5-1-1-2

شود. این اگر خون از سیستم چرخشی خارج شود، لخته می

لخته حاوی عناصر سلولی و مایع روشن زردی به نام سرم 

 .(17) شوداست که از ماده منعقد )لخته( جدا می

 سرم بخشی از خون است که در ترکیب با پالسما مشابه است

ین فیبرینوژن یك پروتئ اما مانع عوامل لخته شدن خون است.

وان پالسما به عن فعال است که در انعقاد خون نقش دارد.غیر

ده رسانه خون است که از فاکتورهای سرم و انعقادی تشکیل ش

های سفید خون (؛ سلولRBC) های قرمزاست و در آن گلبول

(WBCو دیگر اجزای خون به حالت معلق قرار گرفته ) .اند

 رسده نظر میجدا کردن سرم در مقایسه با پالسما دشوار ب

(18). 

 

 های قرمز خون سلول. 3-5-1-1-2

شود( در های قرمز نیز نامیده میهای قرمز خون )گلبولسلول

های دهند. سلولدرصد از حجم خون را تشکیل می 40حدود 

قرمز خون حاوی هموگلوبین است، هموگلوبین پروتئینی است 

دهد و آن را قادر به حمل اکسیژن از که به خون رنگ قرمز می

کند. اکسیژن های بدن میتمام بافتها و انتقال آن به ریه

ها جهت تولید انرژی که بدن به آن نیاز دارد و توسط سلول

توسط آن دی اکسید کربن به عنوان یك محصول زائد از بدن 

های قرمز خون بسیار هنگامی که تعداد سلول شود.دفع می

پایین است )کم خونی(، خون اکسیژن کمتری را انتقال 

هنگامی که تعداد  شود.ضعف زیاد میدهد و خستگی و می

های قرمز خون بیش از حد باال )پلی سیتمی( است، سلول

تواند بیش از حد غلیظ شود، که ممکن است باعث خون می

لخته شدن بیشتر خون شده و به راحتی خطر ابتال به حمالت 

های قرمز خون سلول .قلبی و سکته مغزی را افزایش دهد

روز در دمای  5روز در یخچال و بیش از  42توانند بیش از می

 .(10) معمولی اتاق نگهداری شود

 

 های سفید خون گلبول. 4-5-1-1-2

شود( در های سفید خون )که لکوسیت نیز نامیده میسلول

 های قرمز خون کمتر است )با یك نسبت حدوداً تعداد از سلول

سلول قرمز  700تا  600سلول سفید خون در مقابل هر  1

های سفید خون مسئول درجه اول دفاع از بدن خون(. سلول

اصلی سلول سفید خون در مقابل عفونت هستند. پنج نوع 

ها، ها، مونوسیتها، لنفوسیتوجود دارد: نوتروفیل

های سفید خون به ها. هنگامی که سلولها، بازوفیلائوزینوفیل

کنند تا یك عفونت و یا مشکل دیگر برسد، موادی را آزاد می

های سفید های سفید بیشتری را جذب کنند. سلولسلول

اند در بدن پراکنده و آمادهخون مانند یك ارتش، در سراسر 

آوری و مبارزه با یك ارگانیسم مهاجم عمل یك لحظه به جمع

های سفید خون بسیار پایین کنند. هنگامی که تعداد سلول

اد دهد و اگر تعد)لکوپنی( است، به احتمال زیاد عفونت رخ می

ور آنها از حد نرمال بیشتر شود )لکوسیتوز( ممکن است به ط

ای از یك تواند نشانهبروز عالئم نشود، اما میمستقیم باعث 

 بیماری مانند یك عفونت و یا سرطان خون باشد.
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 هاپالکت. 5-5-1-1-2

شوند( ذرات سلول مانند ها )ترومبوسیت نیز نامیده میپالکت

ها های قرمز یا سفید خون هستند. پالکتکه کوچکتر از سلول

هستند )به نسبت  های قرمز خون کمتردر تعداد از سلول

ها در سلول قرمز خون(. پالکت 20پالکت به ازای هر  1حدوداً 

شدن در محل خونریزی و  فرآیند لخته شدن خون با جمع

تجمع با تشکیل یك پالگین که به مهر و موم رگ خونی 

کند شرکت دارند. در همان زمان، آنها موادی را که کمك می

کنند. ند را آزاد میکبه ترویج لخته شدن بیشتر کمك می

ست، هنگامی که تعداد پالکت خیلی کم )ترومبوسیتوپنی( ا

 شود وطبیعی بیشتر میریزی غیراحتمال کبودی و خون

 ود،هنگامی که تعداد آنها بیش از حد زیاد )ترومبوسیتمی( ش

خون ممکن است بیش از حد لخته شده و باعث سکته مغزی 

 یا حمله قلبی گردد.

 

های خونی در قرآن و و فرآورده« خون»مفهوم  .5-1-2

 روایات

های خونی به دلیل ناشناخته بودن این عناصر در فرآورده

 های گذشته در آیات و روایات مورد اشاره قرار نگرفتهزمان

 در قرآن و روایات به کرّات به کار« خون»است لیکن لفظ 

د وی خرفته است. اما معانی خون در عبارات ناظر بر معنای لغو

 یعنی عنصر خون و اصالً بحث بر ماهیت آن نبوده بلکه در

 معانی دیگر به کار رفته است. توجه به خود عنصر خون در

احکام نیز ناظر بر ماهیت آن نیست و هر چند به خون به 

های بدن انسان اشاره دارد ولی عنوان یك مایع جاری در رگ

ون معانی ختنها به بیان حکم آن پرداخته است. در اینجا به 

 در آیات و روایات اشاره خواهیم کرد:

« دماء»است که جمع آن « دم»در زبان عربی، خون به معنای 

بوده که میم ساکن شده، اعالل « دمو»یا « دمی»و اصل آن 

حذف شده و تبدیل به « یا»صورت گرفته، در نتیجه حرف 

مایع قرمز رنگی است »شود. در معنای آن گفته شده می« دم»

هر « حیوان»البته منظور از « در رگ حیوان جریان داردکه 

موجود زنده را گویند. برای خون اصطالح خاص شرعی یا 

فقهی وجود ندارد و در حوزه فقه احکام خوردن خون و 

طهارت و نجاست آن و همچنین خرید و فروش و ثمن حاصل 

 .(19) از آن مورد بحث قرار گرفته است

 را در معنای خونریزی آورده« دماء»در برخی آیات قرآنی 

 همچنین حرمت آن نیز در قرآن آمده .(84و  30)بقره: است

تََة  الَْمیْْیکُمُ لَإِنَّمَا حُرِّمَ عَ»که منظور حرمت أکل آن است. در آیه

یَْر بَاٍغ غَ فَمَِن اضْطُرَّ ِر اللَّهِغَیْلِهِ یرِ َو مَا أُهِلَّ بِوَ الدَّمَ َو لَحَْم اْلخِنْزِ

( و نیز در 173ه:بقر«)یمٌ رَحِورٌوَ الَعَاٍد فَالَ إِثْمَ عَلَیْهِ ِإنَّ اللَّهَ غَفُ

هِلَّ خِنْزِیرِ وَ مَا أُحْمَ الْ وَ لَ  مَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَْیکُمُ الَْمیْتَةَ وَ الدَّ»آیه 

 ن اشاره دارد.( به آ3و مائده: 115)نحل:  ..«اللَّهِ بِهِ  لِغَیْرِ

ت در برخی دیگر از آیات قرآن مجید بدون پرداختن به ماهی

 یاتخون تنها به عنوان یك ماده به آن اشاره نموده که در آ

 لدَّمَ الضَّفَادِعَ وَ ا مَّلَ وَالْقُ وَ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الطُّوفَانَ وَ الْجََرادَ»

( 133اعراف: ) «رِمِینَمُجْ ماًآیَاتٍ مُفَصَّالَتٍ فَاسْتَکْبَرُوا َو کَانُوا قَوْ

 «کُمْهُ التَّقْوَى مِنْ  یَنَالُلکِنْ  ا وَ لَنْ یَنَاَل اللَّهَ لُحُوُمهَا َو الَ دِمَاؤُهَ»و 

 ( به آن پرداخته شده است.37)حج:

فقهی،  در بسیاری از روایات و به تبع آن آراء فقها و قواعد

 .(20) بکار رفته است« جان انسان»و « نفس»خون در معنای 

 (22, 21) «دم المسلم الیذهب هدرا»قاعده بسیار مهم فقهی 

, 23) «الیحل دم امرء مسلم و ال ماله إلّا بطیبة نفس منه»یا 

اشعار بر این مهم  (25) «قاعده ارزش خون انسان»یا  (24

دارد. به موجب این قاعده، که اهمیت دماء از ناحیه حکم 

کند در مواردی که قاتل نماید حکم میوضعی را بیان می

گردد. زیرا خون مسلمان باطل و معلوم نیست دیه ساقط نمی

هدر نخواهد بود و در صورتی که طریقی بر تشخیص قاتل 

المال به ورثه مقتول تماند و دیه از بینباشد دیه باقی می

یك « نفس»همان « دم»لذا منظور از  .(26) شودپرداخت می

)ع( در  مسلم معصومه متکافئه است. در روایتی از امام صادق

ها نشسته بود و فوت خصوص مردی که در بین جمعی و با آن

ها بود و همچنین در مورد فردی که در که با آن نمود در حالی

نه بر عهده آن قبیله » ای فوت شده پیدا گشت فرمودند:قبیله

منظور از  .(27)« شودی است و نه خون این فرد باطل میچیز

در معنای مجازات است و « بر آن قبیله چیزی نیست»اینکه 

منظور از باطل نشدن خون آن مرد، باقی بودن دیه است. در 

)ع( در مورد فردی که قاتل او معلوم  روایتی دیگر از موال علی
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إن کان عرف له أولیاء »نیست روایت شده که فرمودند: 

المسلمین و الیبطل دم یطلبون دیته أعطوا دیته من بیت مال 

« نفس»همان « دم»در اینجا نیز منظور از  (27) «امرئ مسلم

حرمت خون مؤمن باالتر از حرمت ماه »اند است. اینکه گفته

اولین چیزی که خداوند در روز »و « حرام و یا بلد الحرام است

 «باشدهای ریخته شده میکند خونقیامت به آن حکم می

ذهب »است. یا در قول « نفس مسلمان»دالّ بر اهمیت  (28)

این است که اگر « هدر بودن خون»معنای  (29) «دمه هدرا

کسی او را کشت قصاص و دیه بر قاتل نخواهد بود. همچنین 

 «دم المدفوع هدر»در دفاع مشروع نظر فقها بر این است که 

یعنی شخص متجاوز )کسی که مورد دفاع قرار  (31, 30)

صورت گرفته از طرف مقابل، ضرب و  گرفته(، اگر در حال دفاع

جرحی بر او وارد شود یا بمیرد خونش هدر است. از موارد 

توان به در فقه، می« نفس»به معنای « دم»دیگر معنای 

مصادیق حبس در اسالم اشاره نمود. یکی از این موارد در بیان 

باشد یعنی یکی از مصادیق می« الحبس فی تهمة الدم»فقها 

 که شخصی در معرض اتهام به قتل قرار گیرد حبس این است

إّن »)ع( آمده است که فرمودند  در روایتی از امام صادق .(32)

النبی )ص( کان یحبس فی تهمة الدم ستة ایام، فإن جاء أولیاء 

در « دم»پس منظور از  (33) «المقتول ببّینة، و الّا خلّی سبیله

« نفس»همان  (38-34)این عبارات و بسیاری از موارد مشابه 

همان روحی است که هستی و حیات جسد به « نفس»است. 

الجسد و کل  النفس؛ الروح الذی به حیاة»آن وابسته است. 

ء )ع( الذکر و االنثی سواء و کل شی حتی آدمانسان نفس 

 .(39) «بعینه نفس و رجل له نفس ای خلق و حالوة و سخا..

نفس به فتح حرف اول و سکون حرف دوم از دیدگاه اهل »

شود و اگر نفس به معنای یك کلمه مذکر محسوب میلغت 

گردد اگر مراد شخص باشد و کلمه مذکور، مؤنث محسوب می

ء و حقیقت و عین آن و نفس از آن روح باشد یعنی ذات شی

 پس .(40) «گرددق میر مورد خداوند نیز اطالبه معنای دوم د

ر در مورد انسانی که مالك بر نفس خویش باشد، کلمه نفس ب

نین )ع( چ که در روایتی از امام صادق گردد چناناو اطالق می

و  من ملك نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتهی»وارد است 

 .(43-41) «اهلل جسده علی الناراذا غضب و اذا رضی، حرم

رود و انساِن ه کار میخون در معنای نفس در این معانی ب

ر مالك بر خون خود در این معنا به معنای مالکیت انسان ب

شود نفس خود است و هر نوع آسیب بر نفس انسان باعث می

ند. ا ککه انسان یا اولیاء دم وی بر ضارب یا متجاوز سلطه پید

وَلِیِّهِ عَلْنَا لِدْ جَ قَظْلُوماً فَوَ مَنْ قُتِلَ مَ»...این سلطه به موجب آیه 

وجود  ( هم قانونی و هم شرعی است.33اسراء: ) «سُلْطَاناً...

ن نهادهایی مانند قصاص، دیه و ارش و محکومیت جانی به ای

 باشد.ها از همین جهت میمجازات

ر در فقه نیز فقهای ما عمدتاً اطراف همین موارد مصرحه د

به احکام مستحدثه طرح شده در قرآن بحث نمودند و ورود 

زمینه خون به صورت گسترده صورت نگرفته است. همانطور 

د که قبالً گفتیم برای خون اصطالح خاص شرعی یا فقهی وجو

ت ندارد و در حوزه فقه، احکام خوردن خون و طهارت و نجاس

آن و همچنین خرید و فروش و ثمن حاصل از آن مورد بحث 

 قرار گرفته است.

 

 های خونی              ماهیت خون و فرآورده. 5-2

ا یی را در تعیین منقول بودن های خونماهیت خون و فرآورده

منقول بودن و همچنین عینی یا مثلی بودن آن مشخص غیر

کنیم زیرا بر هر کدام از این موارد احکام خاصی مترتب می

ی های مختلفی که در قانون مدنی برابندیشود. در تقسیممی

بندی مهم بسیار منشأ اثر اموال وجود دارد این دو تقسیم

ال قانون مدنی؛ امو 950باشد. اموال مثلی و قیمی در ماده می

ده قانون مدنی، بحث ش 22تا  11منقول و غیرمنقول در مواد 

ر که ما در این مبحث قصد داریم ببینیم این عنصر حیاتی د

ل ار کدام امواول آثگیرد و مشمکدام دسته از اموال قرار می

 خواهد شد. 

 

 منقول . منقول یا غیر5-2-1

بندی مال از حیث منقول یا یکی از انواع تقسیمات مال، تقسیم

غیرمنقول بودن آن است که در حقوق ما بسیار حائز اهمیت 

ترین این آثار عبارتند از است و آثار زیادی دارد؛ بعضی از مهم

و  22متفاوت است، طبق مواد اینکه؛ نحوه نقل و انتقال آنها 

قانون ثبت، در مال غیرمنقول باید نقل و انتقال با سند  46
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قانون مدنی، حق  808رسمی انجام گیرد؛ یا به موجب ماده 

شفعه به اموال غیرمنقول اختصاص دارد. تفاوت بعدی آثار آن 

قانون مدنی آمده است. بحث بعدی در  738و  737دو در مواد 

ها برای رسیدگی به دعاوی اموال دگاهخصوص صالحیت دا

منقول و غیرمنقول است، برای رسیدگی به دعاوی راجعه به 

قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی 12غیرمنقول، طبق مواد 

صالح است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است. 

قانون مدنی،  948تا  946موضوع دیگر اینکه به موجب مواد 

برد، ولی در مورد ث مینقول به طور کلی ارزن از اموال م

تقسیم مال . (44) منقول سهم او بسیار محدود استاموال غیر

به منقول و غیرمنقول آثار و تبعات دیگری نیز دارد که از 

موضوع بحث خارج است و همین مقدار برای احراز اهمیت و 

دولتی اکثر مقررات کند. از طرفی فایده این تقسیم کفایت می

بندی اشیاء به منقول و غیرمنقول مربوط به حاکم بر طبقه

 باشدخالف آن ممنوع میقواعد نظم عمومی هستند و توافق بر

خون به عنوان عنصر یا شیئ دارای مالیت، از این قاعده . (45)

« خون»منقول بودن مستثنی نیست. تعیین منقول یا غیر

انسان، احکام حقوقی حاکم بر آن را از این حیث متفاوت 

خواهد نمود. برای تحلیل این موضوع الزم است ابتدا به 

 منقول اشاره کنیم؛رین تعاریف از اموال منقول و غیرمهمت

قانون  19وال منقول در اصطالح حقوقی و به موجب ماده ام

مدنی، به اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن 

باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته 

ن، اشیاء به دو دسته قانون مدنی یونا 948در ماده شود. می

چیزی که اند. منقول به هر منقول تقسیم شدهمنقول و غیر

الیحه قانون مدنی  98شود. در ماده غیرمنقول نیست گفته می

 .(46) گونه تعریف نموده استچین نیز، مال منقول را همین

اموال منقول مادی به عنوان یکی از شقوق مال منقول، کلیه 

اشیاء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی 

به محل دیگر دارد. اموال منقول ممکن است به طور مصنوعی 

صفت غیرمنقولی را کسب کند و چنان در بنا یا زمین به کار 

ن مال ممکن نباشد رود که تغییر آن جز با خرابی محل یا عی

تواند وصف ذاتی آن اموال را از بین ببرد ولی این وضع نمی

پس همین که رابطه آنها با زمین یا بنا قطع گردد در شمار 

قانون مدنی در این  22ماده  .(44) گیرداموال منقول قرار می

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و »خصوص بیان داشته 

خرابی از بنا جدا  غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه

 «.ا به کار نرفته، داخل منقول استشده باشد مادامی که در بن

 ض و ثمن مبیع و مال االجاره عینکلیه دیون، از قبیل قر

مستأجره، از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول است، 

 حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد

توان نتیجه گرفت که دعاوی قانون مدنی می 18از ماده  .(47)

و حقوق عینی مربوط به اموال منقول از حیث صالحیت 

ین بنابراین اگر الزم باشد که ا .(44) محاکم تابع آن است

ه بحقوق نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم شود به جای توجه 

س ماهیت حقوقی آن باید موضوع حق را در نظر گرفت. بر اسا

ضایی قانون مدنی یونان، زمانی که حقوق و قوانین ق 949ماده 

فك و من ارد و آن را از اموال غیرمنقولبه اموال منقول اشاره د

نماید تکالیف مربوط به اموال منقول بر آن بار متمایز می

 شود. می

 قانون مدنی تعریف شده و به 12منقول در ماده اموال غیر

 شود،مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، گفته می

قانون  948موجب ماده به شود. مانند زمین و معدن، گفته می

دهنده آن مدنی یونان، غیرمنقول، زمین و اجزاء تشکیل

نون مدنی چین در تعریف یحه قاال 97باشند. طبق ماده می

زی اموال غیرمنقول به هر چی»منقول، مقرر داشته اموال غیر

 که به موجب طبیعت و ماهیت خود یا به موجب قانون منقول

ه به آن و گویند که شامل زمین و هر چیز چسبیدنیست می

ز زمین جدا هر منفعت ماهوی و طبیعی ناشی از آن که ا

 .«شودشود و ... مینمی

منقول و منقول، قابلیت پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر

و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هرگاه مالی قابل 

آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار حرکت دادن باشد، بی

نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان منقول می آید، مال را

نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر 

منقول ی عین یا محل آن گردد، آن را غیرموجب ویرانی و خراب

در اصطالح قانون مدنی، غیر  گویند. با وجود این، گاهیمی

یز گفته نقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع ن
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شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به می

به مصالحی، اموال قابل حمل را  مواردی است که، قانونگذار بنا

آن را محکوم  به صراحت در حکم اموال غیرمنقول قرار داده و

 . با(49, 48) منقول شناخته باشدم و مقررات مال غیربه احکا

توان اموال غیرمنقول قانون مدنی، می 18تا  12مالحظه مواد 

را به چهار گروه تقسیم کرد: اول؛ اموال ذاتاً غیرمنقول 

سان غیرمنقول )غیرمنقول ذاتی(. دوم؛ اموالی که در اثر عمل ان

قانون مدنی  16و  15شده است. )غیرمنقول عرضی( در مواد 

نام برده که در شمار  14و  13نیز مواردی را در ادامه موارد 

گذار آن را سوم؛ اموالی که قانون .(44) گیرداین گروه قرار می

)غیرمنقول  ای جهات در حکم غیرمنقول قرار داده استاز پاره

حکمی(. چهارم؛ غیرمنقول تبعی یا حقوق مالی و دعاوی که 

موضوع آن غیرمنقول است و از این لحاظ تابع اموال غیرمنقول 

اموال به منقول و غیرمنقول ناظر بندی شود. طبقهمحسوب می

به اموال مادی خارجی است و حقوق مالی را نباید در ردیف 

دهنده یك مال اجزاء تشکیل .(50) اشیاء در این تقسیم آورد

ند منقول و غیرمنقول باشد. اجزاء تواغیرمنقول می

 .(45) تواند منقول باشددهنده مال منقول فقط میتشکیل

با عنایت به این مطالب در خصوص مال منقول و غیرمنقول، 

مَطلع بحث منقول یا غیرمنقول بودن خون را با این مطلب 

کنیم که ابتدا باید این خون، مال محسوب شود و آغاز می

سپس منقول یا غیرمنقول بودن آن را بررسی نمود. خونی که 

استفاده  در رگ انسان جریان دارد به دلیل عدم مالیت و قابل

نبودن برای شخصی جز شخص صاحب خون، سالبه به انتفاء 

موضوع است؛ تنها موضوع مهم با این فرض، محترم بودن 

تمامیت جسمی انسان است که کسی حق تعرض غیرقانونی به 

آن را ندارد و در صورت تجاوز و تعدی به آن، مشمول قصاص 

 یا دیه خواهد شد و شاید به لحاظ حفظ تمامیت جسمی

انسان، این امر قابل توجه باشد اما مالیت خون این انسان به 

عنوان اینکه موضوع معامله خاصی قرار گیرد در اینجا منتفی 

است؛ بنابراین طرح بحث در مورد خون سالمی است که در 

چارچوب نظامات پزشکی و به صورت قابل استفاده در 

کان های درمانی در قالب خاص و در دمای معین و مزمینه

ین خون منقول است یا شود. آیا امخصوص نگهداری می

 منقول؟غیر

در ابتدا اعضاء بدن انسان و خون را نیز به عنوان یکی از اعضاء 

گیریم که در داخل جسم انسان به گونه در نظر میانسانی این

منقول بودن توان منقول یا غیربا این فرض میکار رفته است 

آنها را نسبت به حالت آنها در صورت جدا نمودن از بدن در 

نظر گرفت؛ قطعاً برخی از اعضاء مانند کلیه یا دست و پا اگر از 

بدن انسان جدا گردند باعث ایجاد نقصان در بدن انسان 

شوند برخی از اعضاء مانند قرنیه یا قلب، جز با مرگ می

گونه به گران نیست. شاید اینشخص قابل انتقال و پیوند به دی

ذهن متبادر شود که چون اعضاء بدن به بدن انسان اتصال 

شوند دارند و با جدا شدن از آن، باعث نقصان در بدن می

والی ژ 25 گردند. در دستورالعملغیرمنقول محسوب می

ورای اروپا در خصوص مسئولیت ناشی از تولیدات، ش 1985

اند به عنوان مال منقول در نظر تومقرر داشته بدن انسان نمی

گرفته شود. اندام بدن نیز تا زمانی که به بدن متصل هستند 

تواند صحیح باشد زیرا این قول نمی. (51) همین حکم را دارند

یا محل آن در اثر جابجایی، به عنوان شرط خرابی عین 

غیرمنقول بودن مال، در اینجا صادق است ولی عضو بدن 

که در بدن است مال نیست و از طرفی انسان،  انسان تا زمانی

که متصل  شود که اعضاء بدن وی را تا زمانیمال محسوب نمی

به بدن هستند بتوان نسبت با آن سنجید و آن را غیرمنقول 

به این دلیل است که برخی به دلیل جوهره خاص جسم  نامید؛

انسان و به دلیل حکم عقل و شرع نه تنها انسان زنده بلکه 

تار با اعضاء بدن دانند و رفمیت و جسد وی را فاقد مالیت می

ر اشیاء و اموال را خالف کرامت نفس انسانی انسان مانند سای

از طرفی این قضیه در خصوص خون به نحو  (52) دانندمی

های ای متفاوت است و این امر ناشی از خصیصه و ویژگیویژه

ی که البته خاص خون است. زیرا خون بدون ایجاد نقصان خاص

های نوظهور احتمالی برای دهنده خون نظر از بیماریصرف

باشد. پس مدنظر است قابل جدا کردن از شخص و ذخیره می

غیرمنقول بودن خون به طریق اولی منتفی خواهد بود. 

همچنین فرض این اعضاء برای بعد از جدایی از بدن در زمان 

انع منقول بودن آن اتصال آنها به بدن، به دلیل عدم مالیت، م
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خواهد بود. اما در صورتی که اعضاء بدن به صورت قابل کاربرد 

های مخصوص به انی، جدا و در بانكهای درمدر زمینه

نگهداری اعضاء نگهداری گردند و یا خون سالمی که بعد از 

طی پروسه و منطبق با نظامات مرتبط با طب انتقال خون 

شود مالیت نگهداری می گرفته شده و در بانك انتقال خون

داشته و موضوع در خصوص آنها از حیث منقول و غیرمنقول 

العمل اخیرالذکر شورای طبق دستوربودن قابل بررسی است. 

شوند و در بانك اروپا، زمانی که اندام از بدن انسان جدا می

شوند در زمره اعضاء انسان یا خون در بانك خون نگهداری می

گیرد. در در ماده مذکور قرار می« لمحصو»تعریف مقرر از 

و ذکر « محصول»این دستورالعمل، در تعریف اصطالح  2ماده 

شود آن را در می« محصول»مواردی که مشمول اصطالح 

ای تعریف نموده و ضمن اینکه کلیه اموال معنای گسترده

دهد خون انسان و اعضاء بدن را منقول را در زمره آن قرار می

پنجره، آجر ساختمان و مواد و اموال  در ردیف چارچوب

 منقول به کار رفته استقولی قرار داده که در یك شیئ غیرمن

رغم اینکه منقول بودن خون و یا سایر اعضاء علی. (53-55)

در موارد تردید، اصل قابلیت و  بدن با این اوصاف پذیرفته است

ولی توان استناد کرد؛ نقل و انتقال را از عمومات ادله می

مذکور و تشبیه خون و اعضاء  2توان قسمت اخیر ماده نمی

بدن به چارچوب پنجره یا آجر ساختمان و موادی که ذاتاً 

قابلیت نقل از محلی به محل دیگر را دارد و به جهت اینکه در 

گیرد ا به کار رفته در شمار اموال غیرمنقول قرار میزمین یا بن

شود را درست دانست. زیرا منقول عرضی محسوب میو غیر

شود و ثانیاً؛ این اعضاء اوالً؛ کلیت انسان مال حسوب نمی

جدای از بدن نبودند که بعداً در آن به کار رفته باشند بلکه از 

ر اعضاء، یك ابتدای تولد انسان در ساختمان بدن وی با دیگ

توان اعضاء را جدای دهد و نمیکلی به نام انسان را تشکیل می

از کل بدن انسان فرض نمود. با این اوصاف باید گفت که خون 

شود و احکام حاکم بر مال انسان یك مال منقول محسوب می

 منقول بر آن حاکم است.

 

 

 

 یا مثلی قیمی. 5-2-2

 هم در فقه، حقوق وعنوان مثلی و قیمی از مباحث بسیار م

ی و مثلی، فایده تقسیم مال به قیمباشد. اقتصاد اسالمی می

االمکان به دیده، حتیتالش برای بازگرداندن وضعیت زیان

طرز جبران خسارت باید حالت ماقبل ورود خسارت است. 

ن متناسب با ماهیت مال تلف شده باشد، و در برابر تلف شد

. در نتیجه برای تشخیص مال مثلی باید مثل آن داده شود

و  گونه موارد، شناسایی اموال مثلیموضوع مسئولیت در این

قانون مدنی در موارد  .(48) قیمی مفید و ضروری است

لمه کوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتالف ای مخصعدیده

ه مثلی و قیمی را استعمال کرده است و به این جهت در ماد

این دو اصطالح را تعریف نموده و بیان داشته است:  950

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که »

نحو  وات اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوب

ك تشخیص این معنی با ذلو قیمی مقابل آن است و معآن 

خون  به این جهت تحلیل مثلی یا قیمی بودن «باشدعرف می

 .(56) باشدبه عنوان یك عنصر دارای مالیت ضروری می

در تعریف اموال مثلی و قیمی مانند تعریف مال بین 

دانان نظر وجود دارد. برخی حقوقدانان و فقها اختالفحقوق

 کنند که دو چیز مثل یکدیگرگونه تعریف میمال مثلی را این

 است که از حیث قیمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشد به

ا بتوان به جای روفای به عهد، هر یك  ای که در مقامگونه

ن ف آدیگری به طلبکار تسلیم نمود. لزومی ندارد که همه اوصا

هایی که دو مثل، مانند هم باشد؛ کافی است اوصاف و ویژگی

گیرد در کند و مبنای تعیین قیمت قرار میجلب رغبت می

 داناندید عرف یکسان باشد. در دیدگاه برخی دیگر از حقوق

 با توجه به عرف، عناصر سازنده اموال مثلی عبارتند از: (47)

دم نعنوان واحدی به جزء و کل آن اطالق شود، مانند گ  -1

 که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارد.

 قیمت اجزاء آن به علت تساوی یا تقارب صفات آنها  -2

 یکسان و یا متقارب باشد.

یمت قمنافع اجزاء آن متقارب باشد به طوری که اختالف   -3

 در عرف قابل مسامحه باشد. 

 اشباه و نظایر آن زیاد باشد.  -4
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ر هت. ر مصنوعی و طبیعی نیسدر تمام موارد باال فرقی بین امو

 اهدگاه یکی از عناصر باال وجود پیدا نکند آن چیز قیمی خو

 بود.

قانون مدنی آلمان در تعریف مال مثلی مقرر  90در ماده 

ت ، در مفهوم حقوقی، هر شیئ منقولی اساموال مثلی»داشته 

ن گیری یا وزن قابل تعییکه در عرف تجارت با تعداد، اندازه

 .«باشد

اند مالی است که در عرف گونه گفتهتعریف مال قیمی ایندر 

شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را جای آن قرار 

داد. اصطالح قیمی، بدین اعتبار است که در صورت تلف مال 

رغم این تعاریف باید اما علی .(57) باید قیمت آن پرداخته شود

که برای تعیین مثلی یا قیمی بودن مال، همیشه از یك گفت 

توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از ضابطه نمی

الزامات خارج از قرارداد قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و 

جدا کرد. لذا در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره 

موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید 

 مثلی و قیمی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد

البته در قراردادها و تعهدات اگر امری که طرفین با  .(48)

دارند، مخالف صریح قانون نباشد در روابط آنها تراضی مقرر می

کامالً نافذ است، حتی اگر برخالف عرف باشد. لذا طرفین 

قیمی و یا قیمی را توانند در روابط خود مثلی را به منزله می

همچنین با توجه به پیشرفت  .(58) به منزله مثلی قرار دهند

 صنایع و فناوری که تولید وسایل و کاالها را به صورت

یکنواخت و یکسان، به سادگی میسر نموده است حق آن است 

که امروزه بسیاری از اموال از قبیل سالح، پارچه، فرش، ظروف 

رفتند، در ردیف ها که روزی قیمی به شمار میو امثال آن

اموال مثلی و یا در حکم آن قرار گیرند، زیرا هر یك از تعاریف 

 .(59) ها صادق استبه عمل آمده از مال مثلی در خصوص آن

با وجود همه این تعاریف و وجوه تمایز این دو نوع از اموال، به 

قانون مدنی  950عنوان قاعده باید گفت مالک همان ماده 

است که در پایان این ماده، تشخیص را بر عهده عرف گذاشته 

است. بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی 

توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. قانون مدنی نیز در 

 .(59)به حق، قضاوت را به عرف سپرده است  950ماده 

، در تطبیق خون 950نظر از معیار عرفی مذکور در ماده صرف

بر تعاریف مال مثلی یا قیمی ارائه شده از دیدگاه قانونی و 

دهنده های خونی و اجزاء تشکیلحقوقی، شناخت خون، گروه

دا ـررسی پزشکی آن ضروری است. شاید در ابتـون و بـخ

اشباه و گونه تصور شود که خون همانند بسیاری از اشیاء، نـای

یع است و نوع انسان در هر زمان نظائر آن نوعاً زیاد و شا

شود و آثار مال تواند خون بدهد پس مال مثلی محسوب میمی

روشن است هدف از انتقال خون، گردد. مثلی بر آن جاری می

انتقال خون سالم و درمان یا حتی نجات جان بیمارانی است 

که به خون نیاز دارند و قطعاً خون آلوده از بحث ما خروج 

قانون مدنی، معامله خون  215به استناد ماده تخصصی دارد. 

 آلوده به دلیل عدم مالیت، باطل است.

با عنایت به اینکه این عنصر حیاتی برای استفاده و کاربرد مؤثر 

در درمان و طب انتقال خون، هم در مرحله گرفتن آن از 

دهنده خون و هم در مراحل مراقبت و نگهداری و نهایتاً برای 

یمار گیرنده خون، نیازمند فرآوری، غربالگری و تزریق آن به ب

های متعدد و امکانات و تجهیزات خاص پزشکی آزمایش

اگر شخصی را به موجب قانون یا قرارداد ملزم به باشد. می

گونه نیست که بدون مقدمه بتواند خون تهیه خون بدانیم این

لب هر نوع عقدی خواه خود را به دیگری بدهد حال در قا

در مرحله اهداء خون، هر نام یا بانام. معین، بیا غیرمعین ی

تواند خون بدهد ممکن است اصالً شرایط جسمی شخصی نمی

دادن خون را نداشته باشد؛ یا اگر شرایط جسمی درستی را از 

لحاظ پزشکی داشته باشد خون وی ممکن است آلوده بوده و 

ی خاص و خون بعد از اخذ، باید در دماهاقابل استفاده نباشد؛ 

در کیسه مخصوص نگهداری شود و در نتیجه باید با استفاده 

ها و تجهیزات مخصوص از اهداءکننده اخذ و در از دستگاه

های مخصوص نگهداری شود. برای ترانسفوزیون خون و بانك

های های آن باید از وسایل مخصوص استفاده و آزمایشفرآورده

ی انتقال بعدی صرف گرفتن خون براپس خاصی صورت گیرد. 

کند بدین آن به بیماران نیازمند به این ماده حیاتی کفایت نمی

( Hemovigilanceجهت، مراقبت از خون )هموویژالنس: 

قاطعانه به عنوان یکی از اجزای سالمت و ایمنی زنجیره انتقال 

شود که این مهم نیز تنها با وسایل و خون در نظر گرفته می
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های مخصوص با دمای ر مکانتجهیزات خاص و نگهداری د

پذیر است؛ همچنین خود فرایند انتقال خون معین امکان

دارای عوارضی است که برای کاهش میزان مرگ و میر، ناتوانی 

ها، شناخت و حذف این عوارض و اصالح علل آنها و عفونت

فرآیند توسط و یا زیر نظر متخصص  مستلزم این است که این

 روش از باید بیمارستان نیز د. هرطب انتقال خون صورت گیر

 عناصر و هافرآورده تزریق جهت مکتوبی استاندارد عملیاتی

 مستندات و خون کیسه بیمار، شناسایی در ویژه به خونی

کند. برای تزریق خون به گیرنده باید  استفاده آن به مربوط

های خونی مختلف، آزمایشاتی انجام شود اوالً؛ با توجه به گروه

 ,Rhخونی گروه نظر گیرنده از خون با باید شده تخابان خون

ABO سازگاری ) باشد، ثانیاً؛ آزمایش گروه مهCross 

matchدهنده سرم در موجود هایبادیآنتی تشخیص ( جهت 

 موجود در هایبادیآنتی تشخیص یا و گیرنده گلبول علیه بر

 لزوم. (60) رودمی کار به دهنده گلبول علیه بر گیرنده سرم

های مختلف روی دهنده، گیرنده و خون، وجود انجام آزمایش

ها و های خونی مختلف و نادر بودن برخی از این گروهگروه

یص نوع گروه خونی برای افراد مشکل بودن تشخ

شود که به درستی کل فرآیند انتقال متخصص، باعث میغیر

صار یك سازمان خاص قرار گیرد که در ایران، خون در انح

مجلس  1361طبق اساسنامه سازمان انتقال خون، مصوب 

شورای اسالمی، سازمان انتقال خون ایران به عنوان تنها مرجع 

های آن در کشور مشخص و مسئول تأمین خون و فرآورده

مأموریت اصلی این سازمان، تأمین خون و محصوالت خون 

منظور حفظ و ارتقاء سالمت و بهبود کیفیت  کافی و سالم به

زندگی تعریف شده است؛ بنابراین دسترسی عموم مردم به این 

کاال جهت استفاده عقالئی و پزشکی، به صورت معمول و خارج 

 باشد.پذیر نمیخون امکاناز پروسه سازمان انتقال 

در صورت بطالن قرارداد واگذاری خون به جهت عدم تنفیذ 

راهی یا بطالن به جهت جبر بر اهداء آن، بعد از معامله اک

الیه خون به رنده و منتقلتقال و تزریق خون، امکان اجبار گیان

دلیل احتمال انتقال  دادن خون وجود ندارد. بهبازپس 

های نوظهور در انتقال خون، طب ها به خصوص بیماریبیماری

پس ست. ا هاانتقال خون آخرین راه و چاره درمان بیماری

های بعدی در اثر انتقال خون در پذیرش ریسك انتقال بیماری

قبال انتقال بعدی خون دهنده به وی برای جبران خسارت وی 

عقالنی نبوده و به لحاظ عرف پزشکی نیز پذیرفته نیست. 

همین دلیل، یکی از دالیل بسیار مهم در اثبات قیمی بودن و 

این تبادالت، نه مثلی بودن خون است. از طرفی ممکن است 

به خصوص در شرایطی که خون از طریق قاچاق و یا به هر 

نحوی که دهنده و گیرنده خون اصالً همدیگر را ندیده و 

شناسایی نشوند توسط دالالن رد و بدل شود. قطعاً در اینجا 

اگر چنین معامالتی همانند شرایط همسان در پیوند اعضاء 

عملی بر اعالم عدم  صورت گیرد، به علت مترتب نبودن نتیجة

نفوذ یا بطالن، تنها از طریق تعیین مجازات بر مرتکبین این 

عمل غیراخالقی و به کارگیری فشارهای سیاسی و اجتماعی بر 

این امر نیز مویدی  .(61) ضد آنها قابل پیگیری خواهد بود

 است بر قیمی بودن خون. 

ل با این توضیحات آشکار است که اوالً؛ خون در زمره اموا

وده و بگیرد؛ ثانیاً؛ این امر مرتبط با نظم عمومی می قیمی قرار

 توان در قراردادهای خصوصی همانند قراردادهای راجع بهنمی

 رارقسایر اموال، ماهیت آن را مطابق اراده و تراضی طرفین، 

ع به وضومداد و آن را مثلی قلمداد کرد، ثالثاً؛ در صورت ارجاع 

نون مدنی، در خصوص قا 950عرف و اعمال قسمت اخیر ماده 

توان هر عرفی را برای تشخیص این موضوع صالح نمی« خون»

دانست بلکه تنها باید به عرف پزشکی، آن هم پزشکان 

 متخصص در زمینه این موضوع استناد نمود.

 

 گیرینتیجه. 6

های دور از ارزش خاصی برخوردار اعضاء بدن انسان در گذشته

کرامت انسانی برای انسان نبودند و این به دلیل عدم وجود 

است بدین جهت هم برای پیشرفت علم پزشکی و هم مراحل 

و قاچاق بعد از پیشرفت، همواره از اعضاء انسان سوءاستفاده 

انسان و اعضاء بدن وی شروع و جرم علیه انسان مدرن شد. 

الملل و اسناد این امر باعث شد تا همواره در نظام حقوق بین

بُعد حقوقی و هم اخالقی به این موضوع یعنی المللی هم از بین

اعضای بدن انسان توجه کنند. خون انسان به عنوان عضو 

های خاصی که دارد منحصر به فرد از هر انسان به دلیل ویژگی
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رغم مایع بودن باید ای قرار گرفت. خون را علیمورد توجه ویژه

 ها وعضوی از اعضاء بدن به شمار آورد که دارای ویژگی

در قرآن « خون»باشد. لفظ کاربردهای درمانی خاص خود می

و روایات به کرّات به کار رفته است. اما معانی خون در عبارات، 

ناظر بر معنای لغوی آن نبوده بلکه در معانی دیگر از جمله 

در فقه نیز فقهای ما بکار رفته است. « جان انسان»و « نفس»

قرآن بحث نمودند و عمدتاً اطراف همین موارد مصرحه در 

ورود به احکام مستحدثه طرح شده در زمینه خون به صورت 

گسترده صورت نگرفته است. برای خون اصطالح خاص شرعی 

یا فقهی وجود ندارد و در حوزه فقه، احکام خوردن خون و 

طهارت و نجاست آن و همچنین خرید و فروش و ثمن حاصل 

گاه پزشکی، خون از آن مورد بحث قرار گرفته است. از دید

ها جریان دارد و بدن از رنگی است که در تمام رگمایع سرخ

شود، طعمش اندکی شور و دارای بوی مخصوصی آن تغذیه می

های سیستم است که از طریق قلب، عروق، رگ و مویرگ

آید. خون، اکسیژن و مواد گردش خون به چرخش در می

دی اکسید  های بدن حمل و مواد زائد ومغذی را به سلول

هایی است؛ که به کند. خون دارای فرآوردهکربن را دفع می

)خون کامل( گفته  محصول گرفته شده از فرآورده اصلی

 تواند داشته باشد. شود و فواید متعددی میمی

د. های آن برای واگذاری باید مالیت داشته باشخون و فرآورده

 ینه و به همدر گذشته استفاده از خون فقط برای نوشیدن بود

شد ای برای آن نمیدلیل کاربرد عقالیی نداشته و منافع محلله

در نظر گرفت. اما با پیشرفت علم پزشکی مشخص شد که 

ات خون کاربردهای درمانی و حتی دارویی فراوانی دارد و حی

های بسیاری از افراد وابسته به آن است. خون، تمامی شاخصه

 مال بودن اشیاء را دارد.

د خون انسان دارای ارزش و قابل خرید و فروش و هر چن

توان آن را در ردیف سایر اموال و کاالها واگذاری است اما نمی

انگاری آن با کرامت انسانی در تقابل است. اما به قرار داد کاال

های خونی که رغم این موضوع امروزه خون و بخصوص فرآورده

یار باالیی نیز هستند کاربرد دارویی نیز دارند و دارای قیمت بس

وجهه تجاری به خود گرفته و حتی در ردیف کاالهای مورد 

اند. به همین جهت فارغ از بُعد صادرات و واردات قرار گرفته

اخالقی، باید ماهیت خون را از حیث منقول و غیرمنقول بودن 

 و عینی و مثلی بودن مطمح نظر قرار داد. 

ه بدر داخل جسم انسان خون به عنوان یکی از اعضاء انسانی 

ا توان منقول یکار رفته و در آن جریان دارد با این فرض می

غیرمنقول بودن آن را نسبت به حالت آن در صورت جدا 

 نمودن از بدن در نظر گرفت؛ خون بدون ایجاد نقصان خاصی

های نوظهور احتمالی نظر از بیماریدر بدن که البته صرف

قابل جدا کردن از شخص و برای دهنده خون مدنظر است 

باشد. پس غیرمنقول بودن خون به طریق اولی ذخیره می

یی منتفی خواهد بود. همچنین فرض این عضو برای بعد از جدا

انع ، ماز بدن در زمان اتصال آنها به بدن، به دلیل عدم مالیت

 طی منقول بودن آن خواهد بود. اما در صورتی که خون بعد از

ه نظامات مرتبط با طب انتقال خون گرفتپروسه و منطبق با 

شود مالیت داشته و شده و در بانك انتقال خون نگهداری می

 این رغم اینکه منقول بودن خون و یا سایر اعضاء بدن باعلی

ل و در موارد تردید، اصل قابلیت نقاوصاف پذیرفته است حتی 

اید بنابراین ب توان استناد کرد.انتقال را از عمومات ادله می

شود و احکام گفت که خون انسان یك مال منقول محسوب می

 حاکم بر مال منقول بر آن حاکم است. 

ده دسترسی عموم مردم به خون جهت استفابا عنایت به اینکه 

ن عقالئی و پزشکی، به صورت معمول و خارج از پروسه سازما

 برای ترانسفوزیون خون وباشد و پذیر نمیانتقال خون امکان

های آن باید از وسایل مخصوص استفاده و آزمایشات وردهفرآ

گیرد؛ خون در زمره اموال قیمی قرار میخاصی صورت گیرد 

در صورت ارجاع موضوع به عرف و اعمال قسمت اخیر ماده 

توان هر عرفی را نمی« خون»قانون مدنی، در خصوص  950

 رفبرای تشخیص این موضوع صالح دانست بلکه تنها باید به ع

پزشکی، آن هم پزشکان متخصص در زمینه این موضوع 

در  تواناستناد نمود. این امر مرتبط با نظم عمومی بوده و نمی

 ال،قراردادهای خصوصی همانند قراردادهای راجع به سایر امو

ا ن رماهیت آن را مطابق اراده و تراضی طرفین، قرار داد و آ

 مثلی قلمداد کرد.
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  . تقدیر و تشکر7

ود الزم دانسته از همسرم که مشوق و معین بنده در بر خ

ر نگارش مقاله حاضر بوده و همچنین از کلیه عزیزانی که د

مدیریت نشریه حقوق پزشکی زمینه انتشار آثار مرتبط با 

اند، مراتب سپاس و عرصه حقوق پزشکی را فراهم نموده

 قدردانی خویش را اعالم نمایم. 

 

 . سهم نویسندگان8

تا  برداریآوری و فیشکه کلیه مراحل تحقیق از جمعاز آنجا 

بندی توسط نویسنده واحد انجام و تدوین، تحلیل و جمع

ها شخص دیگری در آن سهیم نبوده، لذا کلیه مسئولیت

 متوجه نویسنده خواهد بود.

 

 . تضاد منافع9

 پژوهش حاضر تضاد منافع ندارد.
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Background and Aim: For a long time, in medical science, it has taught 

people how to identify diseases and how to diagnose and cure them and 

how to prevent them perhaps nothing has been more ambiguous than 

understanding blood. Human blood, as a vital substance by which the 

essential needs of all tissues and organs of the body are met, has special 

and distinctive properties in comparison with other organs of the body and is 

therefore considered by human beings in particular jurists and domestic and 

international legal systems are located. 
 

Materials and Methods: This research is theoretical and the research 

method is documentary-library and descriptive-analytical and the necessary 

analyzes have been done regarding the legal aspects of the subject. 
 

Results: By recognizing the jurisprudential and legal nature of this vital fluid 

and its products can be recognized other provisions of the principles and 

nature of blood transfusion medicine, including the capable of being owned, 

possibility and method of blood donation, blood transfusion services as well 

as the responsibilities arising from it, consequently, facilitated its various 

dimensions, especially the moral dimension of blood donation for profit and 

consequently its merchandising and the effects of blood transfusion 

medicine, which have been the subject of much jurisprudential and legal 

controversy. 
 

Ethical considerations: In the present study, while respecting the 

originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. 
 

Conclusion: Blood and blood products can be separated from the person 

and stored without causing any special defects in the body, which, of course, 

regardless of the possible emerging diseases of the donor, which in this 

respect is governed by the rules governing movable property. Also, 

considering that special devices and special tests must be used for 

transfusion of blood and its products, blood is considered as non-fungible 

property; This is related to public order and cannot be considered in private 

contracts as in other property contracts, according to the will and consent of 

the parties, and it can not be considered as fungible Property. 
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