
المللی اخالق زیستی اسالمی، عضو افتخاری عضو انجمن بینشناسی و اخالق زیستی دانشگاه تورنتو، استاد دین  .1
دانشگاه علوم پزشکی  و حقوق پزشکی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و استاد افتخاری مرکز تحقیقات اخالق

 Email: aas@virginia.edu                                                        شهید بهشتی، تورنتو، کانادا. 

 دربارة های اسالمیدیدگاه

 های بنیادیاخالق در تحقیقات سلول

 1عبدالعزیز ساشادینا

 چکیده

های بنیادی حاصل از جنین انسان که قابلیت هایی که از سلولارزیابی اخالقی پژوهش

رشد و تکوین در چندین جهت مختلف را دارند به پرسش مهم اخالقی و حقوقی دربارة 

زند. اگر چه ین و مشروعیت سقط جنین در اسالم دامن میقداست جنین در حال تکو

شناسی های قضایی در جرمباره از اصول رویهدر این احکام صادره از سوی فقهای اسالمی

اند، اما شأن معنوی ادامة حیات و مرتبط با آسیب و یا از بین بردن جنین، استنباط شده

عریف روشنی از جنین در فقه اسالمی باشد. تقداست جنین در حال تکوین روشن نمی

رو جایگاه اخالقی و حقوقی آن مشخص نشده است. با بررسی احکام وجود ندارد. از این

رسد که تکامل نظر میبندی شده برای سقط جنین عمدی، به رایج درباره مجازات درجه

 د. این ابهام بهرسشخصیت انسانی جنین در دورة نه ماهه بارداری خیلی دیر به انجام می

زیستی  دربارة ارزشیابی ادامة حیات جنین در احکام اخالقهای نه چندان محکمی نگرش

های های بنیادین جنینی در پژوهشنوین منجر شده است. مسائل اخالقی دربارة سلول

 دلیل ارزش جنین، در نظر گرفته نشده است. های آن بهپزشکی و تمام شاخهزیست

 

 دیواژگان کلی

 جنین ،اخالق زیستی، اسالم ،یادینهای بنسلول
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 های بنیادیدربارة اخالق در تحقیقات سلول های اسالمیدیدگاه

 ـ حرمت جنین در حال تکوین1

فرزندخواندگی  برنامة ارائة با آمریکا در مسیحی هایگروه ،5002 آگوست هفتم در

مخالفت خود را با هایشان، عنوان بخشی از فعالیتبه « 1جنین دانه برفی»

که از  5های بارورسازی آزمایشگاهیهای بنیادین در کلینیکهای سلولپژوهش

شد، اعالم کردند. این های بنیادین استفاده میهای زائد برای استخراج سلولجنین

بخشی اخالقی به زندگی جنین منجمد، گروه عقیده داشتند که تنها راه طبیعی ارزش

باشد. این ها در رحم و طی دورة کامل بارداری میدن آنکرانتخاب و جایگزین

وسیلة جنین منجمد به زوج نابارور افراد با فناوری تکثیر مشارکتی که در آن به 

شود تا صاحب فرزند یا فرزندانی شود، مخالفتی نداشتند. بلکه با علم کمک می

« زائد»اخواسته های ننوین که باعث کاهش توان بالقوة زندگی انسانی در جنین

یا « ناخواسته»نام جنین شود مخالف بودند. از دیدگاه متعصبانة مذهبی چیزی به می

وجود ندارد زیرا چنین تنزلی از ارزش جنین اهانتی آشکار به کالم خداوند « زائد»

یا هر متن اخالق زیستی و یا مذهبی دیگر،  دربارة زندگی است. در متون اسالمی

شدن به شناختی دارای توانایی بالقوه برای تبدیلین از نظر هستیتا زمانی که جن

های مذهبی در حمایت از استفاده از گیریهای اخالقی و موضعانسان باشد، تردید

جنین منجمد در راستای اهداف پژوهشی وجود دارد. شاخص معتبر، تشخیص 

سازی یعنی در روز پس از بارور 8تا  2باشد )جنین در مراحل اولیة تکامل می

ها قابلیت رشد و تکوین در تمام جهات را دارند( که در این ای که سلولمرحله

 مرحله نیز جنین دارای حقوقی است.

هایی با شان در تمایز یافتن به سلولهای بنیادین از طریق توانایی بالقوهسلول

 قابلیت رشد و تکوین در چندین جهت مختلف، در تمام جهات یا در یک جهت
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شوند. ها که جنین باشد یا بزرگسال، تعریف میمشخص و نیز تفاوت در منبع آن

دلیل مزایای درمانی  های بنیادین در حال حاضر بهاگر چه همة انواع سلول

گیرند، اما اکثر دانشمندان بر این نکته توافق دارند شان مورد مطالعه قرار میبالقوه

های جنین در مرحله بالستوسیت که سلول های بنیادین گرفته شده ازکه سلول

ای برای های بدن را دارند، افق گستردهای برای تولید همة انواع سلولتوانایی بالقوه

دهد. در خصوص استفاده رو قرار میناپذیر پیشهای عالجمطالعه و درمان بیماری

ها را تری وجود دارد، زیرا آنهای بنیادین بزرگساالن منازعات کماز سلول

ها هم تهیه کرد. در هر حال توان از مغز استخوان افراد زنده و سایر بافتمی

های تمایزناپذیر و با قابلیت رشد و تکوین های بنیادین بزرگسال که سلولسلول

در یک جهت مشخص هستند، توانایی محدودتری برای تکثیر در محیط کشت و 

اند را دارند. ها جدا شدههایی که از آنندامها و اتمایز یافتن به انواع سلولی، بافت

های بنیادین جنینی های خود را بر روی سلولپژوهش در نتیجه، جامعة علمی

های منجمد اهدا های بنیادین جنینی از جنینمتمرکز کرده است. معمواًل سلول

رعی شوند. مقبولیت شاند، کشت میمنظور تکثیر مشارکتی تهیه شده ای که بهشده

های باروری در و قانونی این فناوری در دنیای اسالم با رشد روزافزون کلینک

 3شهرهای بزرگ، چند برابر شده است. با وجود تأئید مسألة فناوری آی.وی.اف،

در خصوص آغاز مشکل اصلی، فقدان کلی مباحثات اخالقی در منابع اسالمی 

سقط جنین کلینیکی است. به  های سؤال برانگیز اخالقی نسبت بهزندگی و نگرش

رسد اصول مبتنی بر درک قداست زندگی که پایان دادن به زندگی جنین نظر می

کند با وجود عقاید های عمدی کلینیکی را در مراحل اولیه منتفی میدر سقط

های فکرانه دربارة سقط جنین و نیز مجوز قانونی برای استفاده از جنینروشن

گیرد. با هایی صورت میاعتناییمصونیت جنین بینسبت به  ، هنوز«زائد»منجمد 
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شناسی تمرکز بر استلزامات قانونی سقط جنین و غفلت از ابعاد اخالقی فلسفی جنین

اشاعة اصل قداست زندگی را به جنینی که در رحم مادر انسانی، احکام اسالمی 

اند و جایگزین نشدههایی که در رحم کند و این اصل برای جنیناست محدود می

 4کند.منجمد شده هستند مصداق پیدا نمی

های جالب توجه در ارتباط با قداست جنین در حال تکوین در یکی از پرسش

شود. پرسش دربارة شأن معنوی زندگی به آغاز زندگی مربوط میمتون اسالمی 

ت مذهبی، دلیل فقدان تعریفی دقیق از زندگی و آغاز حیات که مالحظاجنین به 

غیرقابل حل باقی گیرد، در فقه اسالمی حقوقی، اخالقی و اجتماعی را دربر می

دلیل آن شناختی زندگی و حرمتی که به مانده است. اگر چه فقها با حقیقت زیست

باشند اما در خصوص مراحل تکامل جنینی القول میبرای جنین قائل هستند متفق

وق کامل و برابر با سایر افراد برخوردار که در آن جنین از مصونیت و حق

نظر دارند. بر و نیز دربارة زمان بارداری و هنگام دمیده شدن روح اختالف 2شودمی

این اساس دربارة شأن معنوی جنین ـ اتفاقات و امکان زندگی برای جنین در 

رسد که جنین از نظر میهایی صورت گرفته است. چنین بهخارج از رحم، بحث

حق مستقلی برای زندگی ندارد. در  6انی که در رحم مادر است، تا هنگام تولد،زم

شود که به یک معنی هنوز عنوان موجودی تعریف میاصطالحات فقهی جنین به

گذشته از  7باشد و بنابراین از حقی هم برخوردار نیست.کامالً دارای شخصیت نمی

وب مجزایی از منازعه دربارة این در فقه اسالمی، احکام سقط جنین در چهارچ

باشد. برای مثال بنابر نظر عالمان اهل سنت حنفی، تا حقوق مادر و جنین نمی

شود پس باشد، جزیی از بدن او محسوب میزمانی که جنین در رحم مادر می

شدن از رحم و توانایی  محض خارجمصونیت مستقل و کاملی ندارد. اگر چه به 

عنوان یک شخص )نفس( محسوب شده و خارج از رحم، به ادامة حیات در محیط 
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ها مثل آزادی، وراثت، هویت خانوادگی و غیره حقوق و مصونیت از تمامی

 8گردد.برخوردار می

علت داشتن شخصیت واقعی دارای حقوق در این معنا، جنین موجود در رحم به 

به زمان تولد  شود. هرچهمرتبط با زندگی است و انسان بالقوه محسوب می

تری برای گیرد و توجیه محکمتر شکل میتر شویم شخصیت جنین بیشنزدیک

چنین تخمینی از شخصیت یافتن جنین از عقاید  9کند.صاحب حقوق شدن پیدا می

ای از گیرد که هرگاه در هر مرحلهی در میان عالمان سنی حنفی ریشه میافقهی

زایمان خطری مادر را تهدید کند، سقط جنین بارداری حتی چند روز قبل از موعد 

الوقوعی است که زندگی مادر این مجوز مشروط به خطر قریب 10گردد.جایز می

سقط جنین به سادگی و کند اما اغلب وقتی در کشورهای اسالمی را تهدید می

شود. نگرش غیراخالقی شود، این مسأله نادیده انگاشته میبدون مجوز انجام می

است  11دلیل فقرشدن روح جایز شمردن سقط جنین به بت به جنین قبل از دمیدهنس

عنوان روشی برای کنترل جمعیت، شود که از سقط جنین به این میو منجر به 

عنوان راهی برای سقط جنین را به  سوءاستفاده گردد، اما هیچ مکتبی از فقه اسالمی

 15شمارد.کنترل جمعیت جایز نمی

ای در فقه عنوان سرفصل جداگانهاین است که تاکنون سقط جنین به مسأله 

مطرح نبوده است و مانند بسیاری از موضوعاتی که اعمال جنایتکارانه محسوب 

ها در نظر گرفته ها در فقه پزشکی مجازاتی برای آنشوند و متعاقب آنمی

ر سیستم کیفری عنوان عملی غیرقانونی )جنایت( د شود، سقط جنین نیز بهمی

گردد. بنابراین، در فقه دربارة ابعاد اخالقی شخصیت یافتن جنین محسوب می

مباحث اندکی وجود دارد. ارزیابی اساسی جنین در شریعت بر پایة منابع قرآنی و 

باشد که از اکتساب تدریجی شخصیت انسانی بسط و گسترش آنها در سنت می
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گوید. اگرچه اخیرًا مطالعاتی القی سخن میجنین بدون هیچ ارتباطی با موارد اخ

دلیل اعمال خالف عفت )زنا( و هتک دربارة احکام جدیدی که سقط جنین را به 

ای در میان ندرت مباحثهشمارد، صورت گرفته است، اما به حرمت، جایز می

عنوان شخص  مسلمانان دربارة موارد اخالقی جنین پیش از جایگزینی یا جنین به

 گیرد.صورت می 13حقوق که به حمایت نیاز دارد، واجد

شایان ذکر است که مسألة سقط جنین عمدی در قرآن مطرح نشده است. همة 

اند و نه به سقط جنینی که منابع فقهی مرتبط با متون قرآنی به قتل نفس پرداخته

جنین  افتد. در حقیقت تعریفی دربارةپیش از اتمام دورة نه ماهة بارداری اتفاق می

عنوان موجود زنده در مرحلة نطفه در هیچ جای سنت وجود ندارد. فقها در به

ارزیابی آسیب واردشده به جنین، مراحل خون بسته شده، نطفه یا جنین مستقر در 

گیرند عنوان مراحل زندگی جنینی در نظر می رحم )استقرار نطفه در رحم( را به

 باشد.لزم پرداخت دیه میکه از این زمان هر آسیبی به جنین مست

در آیات نقل شده برای ارزیابی خسارت به جنین یا هر عضو دیگری که در 

عنوان عضوی از بدن محسوب دیده باشد، جنین در حال رشد را به این بین آسیب

کنند. مطمئناً آیاتی مراحل بارداری از زمان لقاح تا شخصیت یافتن جنین را می

دهند که آیا در این بارة ماهیت مرحلة نطفه توضیحی نمیدهند، اما درپوشش می

های بدن را دارد، های بینادین توانایی بالقوه برای تولید تمام سلولمرحله که سلول

های که سقط جنین در بارداریزندگی آغاز شده است یا نه؟ طبق برخی احکامی

 1990ی که در دهة شمارد، مثل موردعنف را جایز میحاصل از اعمال تجاوز به

عنوان موجودی در نظر گرفته رسد که جنین به نظر میدر بالکان اتفاق افتاد، به

شناختی برای توانایی تبدیل شدن به انسان است که فاقد تمام فاکتورهای زیست

های تشخیص جرم در هایی که دربارة دستورالعملدر حقیقت مباحثه 14باشد.می
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گر درک متفاوتی از بسته شدن نطفه وجود دارد، نشان سقط جنین عمدی در مرحلة

ای گونهشده به باشد. بنابر نظر اکثر فقها، اگر جسم سقطجرم در قبال جنین می

باشد که در آب داغ حل گردد، این عمل )سقط جنین( تعرضی به جنین محسوب 

گردد و شود و در رحم مستقر میبه بیان دیگر وقتی جنین تشکیل می 12شود.نمی

در قبال آن باید برای تعیین کند، هر جرمی ای سلولی و بافت رشد میتا حد توده

 خسارت مورد ارزیابی قرار گیرد.

کنند دربارة تفاوت زندگی از نظر متونی که دربارة تکامل جنین بحث می

شناسی و از نظر اخالقی ـ حقوقی که باعث مباحثاتی دربارة ارزش جنین زیست

قرآن مراحل تکامل  53از سورة  14تا  15اند. آیات ود، توضیحی ندادهشمی

 دهد.گونه شرح میشناختی جنین را بدینزیست

ای صورت نطفهای از گل آفریدیم، سپس او را بهو به یقین انسان را از عصاره»

صورت علقه درآوردیم سپس آن علقه را در رحم مستقر کردیم. آنگاه نطفه را به

هایی ساختیم، بعد آنها را با رت مضغه گردانیدیم و آنگاه مضغه را استخوانصوبه

گوشتی پوشاندیم، آنگاه آفرینشی دیگر پدید آوردیم، آفرین باد بر خدا که 

 16«.بهترین آفرینندگان است

گرفته شده از سه مرحلة ابتدایی تکامل جنین که در قرآن نقل شده، نتیجة مهمی

شناختی جنین ی قابل درک در مرحلة بعدی تکامل زیستاست: اول اینکه، زندگ

ای دیگر پدید فرماید: سپس ما او را آفریدهشود، در جایی که خداوند میممکن می

. دوم اینکه، تا زمانی که همة عوامل سازندة انسان در دسترس نیست، 17آوردیم

باشد. شناختی اخالقی ـ حقوقی متفاوت میشخصیت یافتن جنین از لحاظ زیست

شود؛ این آیات برداشت میطور که از اجماع نظرات فقهای اهل سنت درباره همان
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باشد. این اجماع براساس روایاتی است مرحله دوم بعد از سه ماهه اول بارداری می

 دهد.شناسی قرآنی ارائه میکه جزئیات بیشتری درباره جنین

شوند در ی جنین را متذکر میهای مذهبی و حقوقترین روایاتی که زمینهمهم

تألیفات اهل سنت و شیعه آورده شده است. در نسخه بخارایی که معتبرترین 

 باشد از قول پیامبر )ص( نقل شده است:های اهل سنت میمجموعه در ارزیابی

روز در  40شکل خون بسته شده )نطفه( برای کدام از شما زندگی را به هر»

ای از خون لخته شکل تودهسپس در مدتی مشابه به  اید ورحم مادر شروع کرده

ای از سوی خدا فرستاده شد تا چهار چیز برای شده )علقه( بودید و سپس فرشته

کاران )شقی( آیا جزء گناه کهشما نوشته شود: معاش، طول عمر، اعمال و این

 18«.خواهید بود یا رستگاران )سعید(

میان نیامده است. اما در نسخة دیگری از  شدن روح بهدر اینجا سخنی از دمیده

ای فرستاده شد سپس فرشته»شود: ای با این مضمون دیده میجمله تألیفات اسالمی

در منبع دیگری نقل شده که فرشته از همان هنگام  19«.تا روح را در او بدمد

طور یابد. همینروز پس از بارداری حضور می 42استقرار جنین در رحم یعنی 

 50میان آمده است.دربارة جنسیت او در این مرحله نیز سخنانی به 

شناختی به هنگام دستیابی جنین به این روایات درک درستی از اطالعات زیست

های متفاوت این روایت چنین برداشت دهد. از نسخهجایگاه انسانی ارائه می

که از طرف ای است وسیله فرشتهشود که مرحلة ثبت سرنوشت انسان به می

روز  150و یا پس از  42یا  45یا  40شود تا روح را در شب خداوند فرستاده می

دانند که در این زمان جنین در او بدمد. فقها این مرحله را هنگام حلول روح می

یابد. شایان ذکر است که مفهوم اخالقی ـ حقوقی حلول روح ماهیت انسانی می

 باشد.موضوع این روایات نمی



 

 

 6831، شماره دوم، پاییز اولسال                            فصلنامه حقوق پزشكي/   56

گاه
ید

د
مي

سال
ی ا

ها
 

ول
سل

ت 
یقا

حق
ر ت

ق د
خال

ة ا
ار

درب
دی

نیا
ی ب

ها
 

ویژه در به شناسی، فقهای پیشین اسالمی دلیل دانش محدود دربارة جنینبه 

لحاظ تعیین روایات نقل شده در نسخة بخارایی، تفاوتی میان دو دورة بارداری به 

استدالل  51القیم الجوزیااند. سایرین مثل ابنمجازات سقط جنین عمدی قائل نشده

مرحلة اولیه تکامل یعنی نطفه، تودة خونی و اند که بنا به روایات، تمام سه کرده

کند افتد، آنجا که به روشنی بیان میروز اول بارداری اتفاق می 40تودة گوشتی در

روز گرد هم  40مدت هر کدام از شما در آفرینش در رحم مادر به »که 

شدن خون )نطفه( را به از این گذشته هیچ کدام از روایات مرحلة بسته  55«.آمدید

دانند. مطابق نظر برخی فقها، حتی عبارتی ای از بارداری نمیعنوان مرحله جداگانه

این نکته اشاره نکرده است که منظور از معنای آن و یا شبیه آن باشد به  که به

کنند که پیش از روزه است. روایات به روشنی بیان می 40این دوره، همان دورة 

رنوشت کودک، روح در جنین و یا حتی در شدن فرشته برای ثبت س فرستاده

نطفه، لختة خونی و یا تودة گوشتی وجود ندارد. از نظر فقها حلول روح در انتهای 

 53دهد و نه پس از آن.روز اول بارداری روی می 40

شود، در در هرحال این که آغاز زندگی از زمانی است که بارداری آغاز می

ی مثال در روایت زیر که از امام هفتم، امام برخی روایات شیعه آمده است. برا

موسی کاظم )ع( روایت شده، سؤالی دربارة سقط جنین از ایشان پرسیده شده 

 است:

گوید: از ابوالحسن )الکاظم( پرسیدم، نظر شما دربارة زنی اسحاق بن عمار می

ترسد در ابتدای بارداری دچار مشکل و در نتیجه سقط جنین شود چیست؟ که می

ایشان پاسخ دادند: درست نیست گفتم: اما آن خون بسته شده است و امام پاسخ 

 دادند: شروع خلقت انسان، خون بسته شده است.
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باشد و کند که منشأ تشکیل بشر در مرحلة نطفه میاین روایت صریحاً  بیان می

بن سقط جنین در این مرحله جایز نیست. استنباط مشابهی از روایتی دیگر از علی 

ای مرحله از تکامل جنینی در مورد مقدار دیه 2باشد که در آن ابوطالب )ع( می

 که باید پرداخت شود، مشخص شده است.

شدن روح است؛ صد دینار، چرا که  وقتی جنین در مرحلة پیش از دمیده

بنابراین این  54خداوند انسان را از گل آفرید، این همان خون بسته شده است.

گردد که آن ای خون میاز خلقت انسان است. سپس تبدیل به لختهمرحله قسمتی 

 بخشی دیگر است.

شود که مرحلة آیة ذکر شده چنین استنباط میاز این دو روایت و با توجه به 

عنوان آغاز زندگی محسوب شده و بنابراین سقط جنین در این مرحله  نطفه به

نیز وجود دارد که زمان حلول مستوجب مجازات است. در هر حال روایت دیگری 

)ع(،  حسین بن نقل از امام چهارم، علی کند. سعید بن مصیب بهروح را مشخص می

 گوید:می

نظر شما در تغییراتی که در طول دوران بارداری در از امام )ع( پرسیدم: به 

دهد، روح نیز حضور دارد؟ ایشان فرمودند: تغییرات با حضور روح می جنین روی

صلب پدر و رحم مادر ای که زندگی او وابسته به افتد به غیر از مرحلهفاق میات

اش ای که زندگیاست. اگر جنین مستقل و دارای روح نبود البته غیر از مرحله

خوش تغییراتی گردد. توانست در رحم دستدلیل وجود پدر و مادر است، نمیبه

شود و کسی که قت تقویت می)وجود روح و حلول روح با روشن شدن این حقی

در مراحل اولیة تکامل جنین مرتکب عمل سقط شود نیازی به پرداخت خون بها 

 ندارد(. 52)دیه(
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تری از آغاز زندگی و حلول روح را در روایات این مورد آخر مفهوم روشن

نظری بین دارد: اختالفدهد. القرتوبی در تفسیر فقهی قرآن بیان میشیعه نشان می

ماه  4روز وجود ندارد. این زمانی است که  150ا در مورد حلول روح پس از علم

تر از آن فقها پایان . مهم56شوداز دورة بارداری گذشته و فرد وارد پنجمین ماه می

دانند. در هر حال ای از تکامل جنینی، گناه میدادن عمدی بارداری را در هر مرحله

دانند و از نظر آنان جنین را موجودی مستقل میپس از سه ماهة اول، اکثریت فقها 

که برای سالمت و زندگی مادر طور کلی منع شده است، مگر اینسقط جنین به

های گوناگون در میان ها و قرائتبا وجود برداشت 57خطری در پی داشته باشد.

رسد توافقی صورت گرفته باشد که بر اساس روایات نظر میعلمای اهل سنت، به

روز شخصیت انسانی  150ر شده در دو اثر معتبر بخارایی و مسلم، جنین بعد از ذک

با این حال دربارة مصونیت کلی جنین تا زمانی که  58گیرد.به خود می

شناختی کاملی در خصوص تکامل پزشکی اطالعات زیستهای زیستپیشرفت

اما حتی  د داردنظر وجوشدن آن به انسان کامل ارائه دهند اختالفجنین و تبدیل

 در آن زمان نیز فقها به بعد معنوی مصونیت جنینی توجه کافی ندارند.
 

 ـ مسائل اخالقی مرتبط با فناوری تولید مثل مشارکتی2

در حالی که درباره سقط جنین پیش از سه ماهگی کم و بیش توافقاتی وجود دارد 

ارند. احکام دربارة اما فقها دربارة جایگاه قانونی و حقوقی جنین اختالف نظر د

شأن قانونی جنین اغلب با توجه به ارزیابی سه مرحلة ابتدایی رشد و تکامل جنین 

شناختی ماهیت شخصیتی بشر. شود و نه از ارزیابی هستیدر منابع قرآنی، صادر می

باشد، به چشم بنابراین بحثی دربارة شأن و کرامت انسانی که اساس حقوق بشر می

 جا که برداشت روشنی از مرحلة تشکیل نطفه در منابع اسالمیآنخورد. از نمی
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عنوان شناختی از شخصیت انسانی )نفس( جنین به وجود ندارد، تعریف هستی

باشد. بنابر فرضی در فقه، اصطالح نفس به اجتماع بدن و روح نیز موجود نمی

جنین تحت است و طبق قوانین جزا باید زندگی معنای شخصیت یافتن آدمی 

اینکه فقط در حد یک تئوری باقی بماند. وجود فقهای مسلط حمایت قرار گیرد نه 

منابع قرآنی الزم است تا چهارچوب اخالقی را برای تعریف شخصیت انسانی و به 

شدن روح در آن استخراج کنند و از  تصریح ارزش ذاتی جنین پیش از دمیده

این شکل دفاع نمایند. روند فقهی به مصونیت جنین در تمام مراحل تکامل آن 

های یافتن جنین را پیش از حلول روح انکار کنند زیرا فاقد انداماست که شخصیت

طور استخراج جنین در این مرحله و همینباشد و در نتیجه سقطیافته میتمایز

 گردد.های منجمد جایز میهای بنیادی جنینی از جنینسلول

یافتن جنین پیش از حلول این نگرش دربارة شخصیتاستدالل دیگری برای 

باشد که هرگز جنینی که در مرحلة پیش از حلول روح روح این اصل اعتقادی می

که فاقد باشد در روز رستاخیز زنده نخواند شد )قیامت(. به بیان دیگر جسمیمی

له که هنوز روح باشد دوباره برانگیخته نخواهد شد. بنابراین سقط جنین در این مرح

این است که از مسأله  59شود، مانعی ندارد.جنین موجودی زنده محسوب نمی

دانند، اگر پردازان قرآنی که خداوند را قادر مطلق و عالم مطلق میدیدگاه نظریه

برای جنین این امکان فراهم شود که مراحل بارداری را طی کند چگونه ممکن 

تواند صاحب روح گردد و شایستگی یکه جنین نمایناست انسان دربارة 

داوری نماید؟ روشن است که سقط جنین در شدن را داشته باشد پیش برانگیخته

ای برای آن کنندهاین مرحله تعرض به او محسوب شده و تا زمانی که دلیل قانع

 نباشد این عمل منع شده است.
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نقالبی در بارورسازی آزمایشگاهی یا آی.وی.اف، آغازگر ا 1970در دهة 

درمان ناباروری بود. در این شیوه اسپرم و تخمک در لولة آزمایشگاهی آمیزش 

ها های فالوپ آنشوند. در اصل این روش برای درمان زنانی است که لولهداده می

این روش در بارورکردن  1978باشند. در سال آسیب دیده یا فاقد لولة فالوپ می

 برای درمان ناباروری با موفقیت روبرو شد. هاکردن آنها و جایگزینتخمک

ترین مورد اخالقی در بارورسازی آزمایشگاهی در مورد تخمک زن مهم

های فالوپ مادر و یا مادر گردد و سپس به لولهباشد که خارج از بدن بارور میمی

گردد. اگر چه در متون فقهی کهن، فقها این امکان را که زن جایگزین تزریق می

باشد بارور گردد که متعلق به همسرش میطور غیرجنسی با اسپرمیاند بهبتو

اند اما بارداری غیرجنسی بدون دخول از طریق تکنولوژی تکثیر مشارکتی پذیرفته

طور مادر جایگزین نیز برای فقها معنایی ندارد. با در دین سابقه نداشته است، همین

باشد ناباروری اختیار همسر دوم می حل فوری برایقبول شرط تعدد زوجات، راه

تر مواقع با عدم توافق و حتی طالق که گاه با تأیید و تشویق همسر اول و در بیش

گیرد. اما امکان دیگر این است که همسر دوم حامل جنین همسر اول صورت می

های همسر اول و شوهرش باشد )شرایطی که همسر اول از نظر حاصل از گامت

طور کامل طی کند(. این امر مستلزم تشخیص دقیق د این دوران را بهپزشکی نتوان

آیا تولید مثل قبالً در آن خانواده اتفاق افتاده یا خیر؟ قانون  این مسأله است که

های احتمالی )دفع ضرر محتمل( پیش از احتساب را برای دفع آسیبحکم مهمی 

 مزایای این مداخله پزشکی صادر کرده است.

در درمان ناباروری تا  اف.وی.آیها در قوانین سنتی، مزایای د ناشناختهبا وجو

باشد. در هر گیر میزمانی که در محدودة شرعی ازدواج صورت گیرد، بسیار چشم

مفاهیم سو به متعارف است از یکهای فقهی اسالمی طور که در بررسیحال همان
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دک و ارتباط خانوادگی و از اجتماعی و معنوی این فرآیند در ماهیت هویت کو

های متعددی که در ظرف کشت تولید و برای افزایش شأن جنینسوی دیگر به 

اندکی شده است. در صورت شوند، توجه امکان بارداری در رحم جایگزین می

های زائد برای حفظ سالمتی های چند قلویی، سقط و از بین بردن جنینبارداری

باشد. به غیر از چند جنینی که در ناپذیر میاجتنابمادر و تغذیة مناسب جنین 

های طور منجمد برای استفادههای زائدی نیز بهشوند جنینرحم مادر جایگزین می

های شود که حکم این جنینشوند. اما این سؤال مطرح میبعدی نگهداری می

شوند چه شده چیست؟ اگر یکی از زوجین فوت کند و یا آنها از هم جدا  منجمد

های های منجمد برای بارداریتوان از جنینکسی صاحب جنین است؟ آیا می

های ناخواسته از بین عنوان جنینتوان آنها را بهبعدی زوجین استفاده کرد؟ آیا می

های بنیادی و مقاصد درمانی استفاده نها برای استخراج سلولتوان از آبرد؟ آیا می

های های درمانی برای تحقیق دربارة درمانتمام شاخه های بنیادی درکرد؟ سلول

های بدخیم مورد استفاده قرار نجاریههای مزمن، کشنده و یا نابهپیشرفته بیماری

 گیرند.می

، اصالح شرایط موجود مادر برای اف.وی.آیهدف محدود و غیرقابل انکار 

نظرات شرعی باشد. با در نظر داشتن چندگانگی در طی دوران بارداری می

هایی نیز زیستی و با وجود این حقیقت که مخالفتمسلمانان دربارة موارد اخالق

ها شود، اکثریت آندر این خصوص میان علمای شیعه و سنی مشاهده می

شرطی که به احکام شرعی روابط زن و مرد عمل  را به اف.وی.آیتکنولوژی 

برخی علما دربارة فرآیند تولید  اند. در مواردی نیزشود مورد تأیید قرار داده

برانگیز استمناء برای تولید دلیل عمل سؤال طور غیرجنسی، به  های جنسی بهسلول

اند. با این وجود امروزه برای اجتناب از جراحی، پزشکان با اسپرم احتیاط کرده
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 کنند. اما این عملها را از طریق واژینال خارج میها، تخمکسونوگرافی تخمدان

هایی دربارة پزشکان مردی شده است تا حدی متجاوزانه تلقی و باعث ایجاد سؤال

یابند. طبق نظر قوانین اسالمی های بدن زن دسترسی میترین بخشکه به خصوصی

باشد و تا زمانی که آفرین میدربارة عفت زنان، این مسأله از نظر اخالقی مشکل

در اختیار نباشد، این  اف.وی.آینجام فرآیند تعداد پزشکان کافی زن یا مرد برای ا

 گردد.مشکل حل نمی

تر موارد اگر خانواده مورد نظر متمول باشد، درمان در خارج از کشور در بیش

طور کلی هایی دربارة روابط زن و مرد بهگیرد، جایی که چنین حساسیتانجام می

ت، بحثی آکادمیک منتفی است. با این حال هر چند این مورد از لحاظ ماهی

های فوری و معقول دربارة کمبود متخصصین زن در تمام حلباشد، اما راهمی

عنوان مشکلی آکادمیک های پزشکی، بسیار مؤثر بوده است. این مشکل بهحوزه

های پزشکی بسیار مراقبت مطرح شده است، زیرا دسترسی بسیاری از مردم به

پزشک زن یا مرد مورد معاینه قرار گیرد، به باشد و این که بیمار توسط سخت می

عنوان امروز، ناباروری به های علمی کند. پیش از پیشرفتندرت اهمیت پیدا می

توانستند صاحب فرزندی هایی که نمیمشکلی جدی در خانواده و جامعه بود. زوج

خسارت مالی این باعث کردند که ها را برای داشتن فرزند امتحان میشوند همه راه

های اخالقی که بخشی از فرهنگ شد. در نتیجه موشکافیفراوانی به خانواده می

های حلدنبال راهندرت برای مردم عادی که به شود، به دینی مردم محسوب می

طور کلی عملی را این احکام بهکارآمد بودند، اهمیت داشت، مگر در مواردی که 

 منع کنند یا جایز شمارند.

خواستند توجیهی فقهی و اخالقی برای استفاده ای آن دسته از فقهایی که میبر

ها داشته های بنیادی جنینی در پژوهشمنظور استخراج سلولهای زائد به از جنین
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باشند؛ صالح عموم و ضرورت، دو عاملی شد که ممنوعیت آن را منتفی کرد. از 

اند که بنا بر آن اصل در کردهصا این گذشته برخی از فقهای برجسته احکامی

هایی که خارج از رحم هستند مصداق ندارد. بنابراین قداست زندگی برای جنین

دلیل افزایش امکان کشف خصوص بههای بنیادی جنین منجمد، بهاستفاده از سلول

های ناپذیر، توجیه شده است. استفاده از جنینهای عالجهایی برای بیماریراه

های فالوپ همسر بیوه آن مرد ها پس از مرگ پدر به لولهنتقال آنمنجمد برای ا

باشد تا این مشکل دیگری است که مستلزم درک دقیقی از شرایط جنین منجمد می

این زوج تعلق دارد یا خیر؟ اگر  شده به اطمینان حاصل شود که آیا جنین منجمد

علق به آنها است، این موضوع در ذیل شده قانونًا متمشخص شود که جنین منجمد

باشد عنوان دارایی که متعلق به زن و مرد میقانون مالکیت خصوصی بررسی و به 

گیرد؟ اگر هر دو زوج گردد. اما آیا واقعاً جنین جزء دارایی قرار میمطرح می

زنده بودند حق تشخیص استفاده از آن، با هر دوی آنهاست. اما در صورت مرگ 

از زوجین چه باید کرد؟ پیچیدگی این مسأله تا جایی پیش رفت که فقها یکی 

های او با دربارة حق زن بیوه در استفاده از جنین منجمدی که از آمیزش گامت

دلیل مرگ همسر، شوهرش به وجود آمده تردید کنند. از دیدگاه قانونی به

ارزش خود را از دست اند، موجب آن آنها با هم زن و شوهر بوده قراردادی که به

باشد. بنابراین کودک متولد شده داده است و اکنون وی همسر آن مرد نمی

 عنوان هویت خود استفاده کند.تواند از نام مرد متوفی بهنمی
 

 های بنیادیـ مشکل تأیید تحقیقات سلول3

ته مورد تأیید قرار گرف اگرچه تکنولوژی تولید مثل مشارکتی توسط فقهای اسالمی

انگیز در این تکنولوژی، تولید غیرجنسی جنین در است، اما یکی از موارد بحث

ای سلول باشد که شامل انتقال مواد هستهمی 30ای سلول سماتیکانتقال هسته



 

 

 6831، شماره دوم، پاییز اولسال                            فصلنامه حقوق پزشكي/   56

گاه
ید

د
مي

سال
ی ا

ها
 

ول
سل

ت 
یقا

حق
ر ت

ق د
خال

ة ا
ار

درب
دی

نیا
ی ب

ها
 

های اهدا شده باشد. استفاده از اسپرم و تخمکسماتیک به اووسیت بدون هسته می

شود، مالحظات قانونی رعایت می تا زمانی که نسبت به هویت خانوادگی کودک

در اسالم بالمانع است. موارد اخالقی در تولید مثل مشارکتی با روش انتقال 

شود. در آید، مشاهده میای سلول سماتیک که در طی آن جنین به وجود میهسته

چنین حالی که شأن معنوی جنین و استفاده از جنین منجمد مورد مناقشه است، هم

 ید جنین با روش انتقال هستة سلول سماتیک تردیدهایی وجود دارد.دربارة تول

دلیل افزایش نظرات های بنیادی از آن، بهتخریب جنین برای گرفتن سلول

نامناسب دربارة قداست و حقوق جنین پیش از جایگزینی در مرحلة بالستوسیت 

شری که بدون های بنیادی با اثر مستقیم بر روابط درون بمورد مناقشه است، سلول

شود به تحقیقات ژنتیکی شتاب داده است. مداخلة علم منجر به بارداری می

وجود دارد طور که پیش از این بحث شد، مدارک زیادی در متون اسالمی همان

کند. صورت نطفه است بیان میکه شأن معنوی و حقوقی جنین را زمانی که به 

های بنیادی از نظر اخالقی موجه بنابراین، تخریب آن برای استخراج سلول

باشد. اگر از نظر اسالم این وظیفة معنوی پزشکان و دانشمندان است که نمی

های های سودمند بسیاری از بیماریپزشکی برای درمانمسئول تحقیقات زیست

اند، وظیفه ارزشمند دیگر گیر بشر شدهناپذیر باشند که امروزه گریباندرمان

باشد. این کار مستلزم یای بالقوة تحقیقات بر جنین در درمان میکردن مزابالفعل

این است که با مدارکی ثابت کنند که تحقیقات سلول بنیادی با استانداردهای 

های عملی در دنیای اسالم مطابقت دارد تا بتوانند حمایت اخالقی مذهبی و بینش

 های خصوصی را جلب نمایند.عموم و نمایندگی

های بنیادی که سازی، تولید سلولن درنگ در تأیید روش شبیهعالوه بر ای

قابلیت رشد و تکامل در چندین جهت مختلف را دارند باعث بازدارندگی نیروی 



 6831، شماره دوم، پاییز اولسال                            فصلنامه حقوق پزشكي/   56 

ینا
شاد

سا
ز 

عزی
دال

عب
 

 

بالقوه )حداقل در این زمان( برای تولید مثل غیرجنسی بشر خارج از مرزهای 

ین است که ا ترین اصول اخالق زیستی اسالمیگردد. یکی از اساسیازدواج می

هایی گیریکه علت اصلی تمام تصمیم« آسیب نرسانید و گرفتاری ایجاد نکنید»

است که ممکن است باعث آسیب و در نتیجه گرفتاری برای افراد شود و باید از 

هیچ آسیبی گیری کرد. در جوامع اسالمی های احتمالی در آینده پیشچنین آسیب

ای وارد شود. یکی از وادگی کسی خدشهباالتر از آن نیست که به اصالت خان

وسیلة ازدواج تضمین مقاصد اساسی شریعت در حمایت از هویت نسل به 

گیرد گردد. اسالم به روابطی که خارج از ارتباطات طبیعی مشخص صورت میمی

عنوان اصول زندگی و نیز به ارتباطاتی که در متن جامعه بر پایة درست و به 

 گردد توجه دارد.ن افراد ایجاد میمذهبی و معنوی میا

ها باید خطرات و مزایای تحقیقات سلول بنیادی رو علمای اسالم و دولتاز این

مرتبط با ارزش وجودی جنین، مورد ارزیابی قرار های اسالمی را در سایة ارزش

های دهند. بنابراین تا حد زیادی ارزیابی اخالقی مذهبی از تحقیقاتی که از سلول

یادی جنین که قابلیت رشد و تکامل در چندین جهت مختلف را دارند استفاده بن

که به ادامة حیات و قداست جنین در فقه امروز و کنند در اسالم از احکامی می

شود. متخصصان از بافت جنینی پس از سقط نیز برای کهن پرداخته، استنباط می

عمل اهداء اعضا از ه در مقایسه مشابه کنند کهای بنیادی استفاده میاستخراج سلول

باشد، بنابراین جایز است. مالحظات اخالقی و جسد به بیماران نیازمند به پیوند می

ها در اسالم دربارة جنین و تکامل آن تا جایی است که او را شایسته نگرانی

اند. بر اساس مالحظات اخالقی شخصیت انسانی و شؤون قانونی و اخالقی دانسته

الهی نشأت گرفته از متن قرآن که مراحل تکوینی جنین را تا تکامل شخصیت او 

تشریح کرده و با توجه به احکام موجود، حلول روح و شخصیت یافتن جنین را 
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رسد که اکثریت فقهای شیعه و سنی در نظر میدانند. به زمانی پس از لقاح می

جنینی که دارای ارزش درمانی های بنیادی شده بر سلولتأیید تحقیقات کنترل 

 باشد مشکل چندانی ندارند.بالقوه و انکارناپذیر می

موضوع مهم اجتماعی و معنوی محسوب آغاز زندگی جنینی در جامعة اسالمی 

این موضوع دنبال کرده باشد، متوجه را دربارة شود. هر کس مباحثات اسالمی می

رو در ناگون، متفاوت بوده است. از اینهای گوشود که پاسخ به آن در زمانمی

ای از فقه اسالمی، شاهد حکم )فتوا( متناسب با زمان خود هستیم که با هر دوره

باشد. جستجو برای تکنولوژی موجود در آن زمان می های علمیتوجه به یافته

ا شود تکه چه زمانی جنین صاحب حقوق قانونی میکننده برای اینیافتن پاسخ قانع

 به امروز ادامه داشته است.

دلیل آزمایشات گوناگون بر روی جنین انسان، امروز در دنیای اسالم، به

باشد. با رشد تکنولوژی ای میمستندات اندکی در دسترس دفاتر دولتی ناحیه

در دسترس برای آزمایش در زمینة « زائد»های . و به اصطالح جنیناف.وی.آی

باشد که ولوژی زیستی، این ادعا دور از انتظار نمیپزشکی و تکنتحقیقات زیست

های بنیادی در شرافت زندگی جنین در معرض خطری جدی است. تحقیقات سلول

باشد و دهندة مزایای درمانی حیاتی میشناسی سلولی وعده زمینة تکاملی و زیست

جنین  های بنیادی ازاشتیاقی برای کشت سلولتصور این که دانشمندان اسالمی 

رسد. نظر میناپذیر نداشته باشند، بسیار بعید بههای عالجبرای حل مسألة بیماری

های بنیادی بر جنینی که چه از طریق باروری مشکل اخالقی که با تحقیقات سلول

ای ایجاد شده باشد مطرح سازی انتقال هستهآزمایشگاهی و چه از طریق شبیه

های دقیق تخصصی از تولید مثل تلزم ارزیابیای جدی است که مسشود، مسألهمی

این اهداف ای برای نیل به رسد تولید جنین وسیلهنظر میباشد و به مشارکتی می
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منظور تکثیر و چه برای تحقیق، فاقد است. انکار ارزش جنین ایجاد شده چه به 

حت مصل»رسد که اصل نظر میهرگونه توجیه قانونی و یا اخالقی است و به 

باشد. توجیهی برای هر روندی است که مستلزم تجزیه و تحلیل اخالقی می« عموم

اجتناب از »دارد که: تر با این مورد مرتبط است، این طور بیان میاصلی که بیش

 «.گمراهی بر مصلحت عموم ارجحیت دارد

های در نظر گرفته شده های فقهی دربارة خسارتدر هر حال بر اساس روایت

تواند سقط جنین، توافق بر این است که جنین پیش از حلول روح نمی برای

 طور که برای جنین پیش از سهصاحب شأن برابر با یک انسان کامل گردد. همان

در مجموع، قانون برای جنین حق  31شود.ماهگی نیز مراسم خاکسپاری برگزار نمی

شده از جنین که خته زندگی قائل شده است، حتی وقتی که تعریفی جهانی و شنا

رو در سیستم کیفری به تأخیر شخصیت او را تأیید کند، موجود نباشد. از این

انداختن اجرای اعدام زن باردار تا بعد از زایمان و مشخص شدن حضانت کودک، 

دهند که اگر در سه ضروری است. اکثریت علمای شیعه و سنی چنین حکم می

ر خطر باشد )در صورت ادامة بارداری(، سقط ماهة اول بارداری، سالمت جنین د

یافتن بارداری برای سالمت خود مادر  جنین جایز است. در صورتی که اگر ادامه

 35.مضر باشد، نجات زندگی جنین دارای روح، بر نجات زندگی مادر اولویت دارد

 این احکام در گذشته صادر شده بودند.البته 

پزشکی برای نجات زندگی مادر در ستالعاده در تکنولوژی زیپیشرفت فوق

های سخت و نیز تشخیص آغاز زندگی جنین، موجب اصالحاتی مواجهه با بارداری

اصول فقهی از جمله  در قواعد پیشین دربارة مصونیت جنین شده است. برخی

تعارض بین دو آسیب )تعارض ضررین( و حمایت در برابر رنج و فشار )عسر و 
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حکم اولویت نجات مادر که زندگی جنین در گرو حرج( باعث شده است تا 

 سالمت او است، برگردانده شود.

اختالف عقیده در مجازات متناسب برای عمل سقط و عدم توافق میان علما 

دهد که جنین صاحب روح واجد دربارة ارزیابی آن به عنوان قتل نفس، نشان می

شود، و سقط جنین میباشد. در مورد مردی که باعث صدمه به زن شخصیت نمی

باشد. با برآورد در صورتی که جنین کامل شده باشد مجازات آن دیه کامل می

تر از شخصیت انسان برای او، مراحل اولیة تکامل جنین و قرار دادن شأنی پایین

نظریة موجود برای سقط جنین در مراحل پایانی، جرم را بیش از قتل یک جنین 

عالوه دو نین مواردی مجازات مضاعف کفاره و به شمارد. در چصاحب روح می

در قوانین کیفری  33شود.داری پیاپی برای فرد مجرم در نظر گرفته میماه روزه

مجازات سقط جنین عمدی توسط خود فرد و یا سقط عمدی تحمیل شده اسالم به 

صورت مفصل پرداخته شده از سوی دیگران، چه خودآگاه و چه تصادفی، به 

شود زیرا این عمل خارج کردن سقط جنین در هر زمانی جرم محسوب می 34است.

هنگام جنین از رحم، در زمانی است که باید دوران کامل بارداری تا هنگام نابه

عابدین، آمادگی کامل کودک برای زندگی در محیط خارج طی شود. بنابر نظر ابن

منظور نجات زندگی  به فکرانة نوین، مجوز برای سقط جنینبرخالف احکام روشن

باشد. حکم آن به قرار زیر مادر صحیح نیست زیرا این مجوز براساس گمان می

 است:

رود که زندگی مادر در خطر اگر جنین زنده است و ]حتی[ اگر بیم آن می»

علت وجود جنین براساس باشد. زیرا مرگ مادر به باشد، جدا کردن آن جایز نمی

 32«.باشدراین کشتن انسانی براساس گمان جایز نمیباشد. بنابگمان می

مسألة حقوق جنین در رابطه با تشخیص شخصیت یافتن او بسیار حائز اهمیت 

شده متناسب با سن جنین که به هر بندی طور درجهاست. سیستم کیفری دیه را به
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م کند. در هر حال اگر زن با اجازة شوهرش تصمیدلیلی سقط جنین شده تعیین می

 36باشد.به سقط گرفته باشد بنابر نظر برخی علمای حنفی پرداخت دیه ضروری نمی

شود که صاحب حقوقی است شده مانند یک انسان کامل برخورد میبا جنین کامل

عنوان  ای در پی دارد. در شرایطی نیز قانون، جنین را بهو هر آسیبی به او جریمه

همین دلیل است که به اهدای بافت جنینی  کند. بهبخشی از بدن مادر محسوب می

های های بدن برای تحقیقات پزشکی از جمله استخراج سلولمانند اهدای سایر اندام

فقها بین  اف.وی.آیشود. در هر حال در زمینه تکنولوژی بنیادی، مجوز داده می

 رویانی که به تازگی جایگزین و در رحم تکامل یافته باشد و جنین زائد تفاوت

اند. تا جایی که جنین جایگزین شده از حقوق جنینی از جمله حق معنوی قائل شده

زندگی برخوردار است اما جنین زائد حکم جنین سقط شده را دارد، زیرا در خارج 

رسد. بنابراین مجازاتی برای مرحلة حلول روح نمی باشد و هرگز بهاز رحم زن می

رنظر گرفته نشده است. در حقیقت سقط این جنین پیش از جایگزین شدن د

 باشد.استفاده از آنها در استخراج سلول بنیادی جایز می

چنین کاهشی در ارزش جنین انسانی پیش از مرحلة جایگزینی باعث افزایش 

ای برای شود، زیرا منبع بالقوهمی اف.وی.آیهای برداری از آنها در کلینیکبهره

ویژه شکل شدن جنین انسان به جاری درمان هستند. حتی ممکن است به ت

همة جوانب را دربارة حکم جایز شمردن یافتة آن بینجامد. فقهای اسالمی لقاح

اند، زیرا چنین های استفاده نشده در نظر نگرفتهآی.وی.اف. و استفاده از جنین

به  مانند این است که با زندگی بالقوة انسانی همانند کاال رفتار شود. مسأله حکمی

شود که هر تجزیه و تحلیل معنوی در این مورد را نادیده مرتبط میفقه اسالمی 

گیرد و به راحتی احکام خود را از اصول قانونی که اساساً محتوای اخالقی دارند می

کنند. اگر فقهای را اعالم نمیمعنای دقیق کلمه آن کنند، اما هرگز بهاستنباط می

که در آن ماهیت  اندازة کافی دربارة اخالق الهی اسالمیبه سنی معاصر اسالمی 
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شود، آموزش دیده عینی اعمال بشر تحت عناوین پسندیده تجزیه و تحلیل می

توانستند شأن معنوی جنین را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند. بودند، می

جنین در سایة  پیشرفت تکنولوژی پزشکی این را برای  تجدیدنظر در شأن معنوی

سازد. جنین دارای می برداشت تازه از مذهب، عقاید اجتماعی و فرهنگی الزامی

باشد و از زمان تشکیل، شایستة حقوق و احترام نیروی بالقوة حیات انسانی می

را برای جرایمی این نبود، چرا باید قوانین کیفری اسالمی گردد. اگر مسأله می

عنوان  مراحل تکامل در نظر بگیرد. این را مسلمًا نباید به سقط عمدی از اولین

که تولید جنین انسان برای کار در نظر گرفت. بنابراین هر حکمینتیجه یا پایان

حرمتی به اهداف الهی شمرد، در صورت تخریب آن، بیاستفادة درمانی را جایز می

آوردن شأن انسانی، دست شریعت شده است. شرح قرآنی سیر تکوین جنین تا به

تأکیدی است بر موهبت ویژة خداوند به بشریت. هیچ جای قرآن یا سنت استفاده 

شمارد. اما کسانی که از چنین از جنین انسانی را برای نفع جامعه بشری جایز نمی

 های بدون روح بهکنند بر این باورند که از بین بردن جنینمجوزی حمایت می

 ی جامعه است.تر برامنظور خیر بیش

باشد، زیرا با بیشترین مشکل به انکار شأن جنین خارج از رحم مادر مرتبط می

ها، زندگی جنینی حتی با جایگزین شدن جنین در رحم هنوز هم امکان این ارزیابی

ای و ادامة حیات جنین، پیشرفت قانونی ـ حقوقی و صددرصد ندارد. تکامل مرحله

حتی اگر شخصیت جنین کامل شود حقوق پس از دهد و ارزش آن را نشان می

شود. در شریعت مراحل گوناگون تکامل زیستی برای ارزیابی تولد شامل او نیز می

شده به جنین شرح داده شده است. در هیچ جا، سنت تفاوتی  میزان آسیب وارد

شود. در قانون میان جنین پیش از جایگزینی و جنین مستقر در رحم قائل نمی

 باشد.شناسی تنها جنین موجود در رحم شناخته شده میجرم



 6831، شماره دوم، پاییز اولسال                            فصلنامه حقوق پزشكي/   55 

ینا
شاد

سا
ز 

عزی
دال

عب
 

 

شدن روح خدا در شناسی قرآنی دربارة دمیده با این وجود مراجعه به جنین

کند که چه این پرسش را مطرح می 37جنین )و خدا از روح خود در او دمید(

اً درست این تردید اساسشود. از دیدگاه کامالً علمی زمانی روح در جنین دمیده می

نیست، زیرا این مسأله که جنین صاحب روح شده یا نه، در حوزة الهیات و 

مسألة حلول روح بسیار اهمیت دارد، گیرد. اما در فقه اسالمی متافیزیک قرار می

شود، مؤثر ای که جنین صاحب شخصیت قانونی میچرا که در تشخیص مرحله

از آن سقط جنین جایز  است و خط ممیزی است در دورة بارداری که پس

که حفظ جنین تا مرحلة آخر بارداری تهدیدی برای سالمت باشد، مگر ایننمی

 مادر باشد.

شناسی پرسش دربارة حلول روح برای تشخیص شأن قانونی جنین در جرم

بسیار حائز اهمیت است. مسألة غامض در فقه، ریشه در واژگان فنی اسالمی 

راحل مختلف تکامل جنینی از مرحله تخمک بارور شده، شده برای بیان ماستفاده 

تشکیل نطفه، جنین در رحم تا مرحله نوزادی دارد که دقیقاً از منابع آن در تکامل 

و تکوین جنین در متون مختلف استخراج شده است. این متون در مورد حلول روح 

پردازند. نیز نمی شده مسألة جنین سقط تر از آن این متون بهکنند. مهمصحبتی نمی

بررسی بیشتر واژگان فنی فقهی در سقط جنین با جزئیات بیشتر مسائل مرتبط با 

 دهد.شأن قانونی و معنوی جنین را نشان می

کند که در ارتباط با سایر شأن قانونی و معنوی یک موجود وقتی معنا پیدا می

عنوان ت جنینی به عوامل معنوی و تعهدات ما در قبال آن تعریف شود. اگر باف

توان آن را مانند جزئی از شکلی ارگانیک و بدون حیات انسانی شمرده شود می

زن در نظر گرفت و در صورت سقط شدن، استفاده از آن در تحقیقات اندام رحمی 

 های جنین انسان بهعبارت دیگر اگر سلول پذیر است. بهبنابر دالیلی قاطع امکان

نسانی محسوب شود، ارتباطات معنوی و تعهد ما در قبال آن عنوان وجود مستقل ا
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طور که ذکر شد، در اسالم حقوق قانونی جنین کند. همانشدت تغییر میبه 

وفور وجود دارد. به های فقه اسالمی تضمین شده و شواهد آن در بسیاری از بخش

دلیل تعهد ما به اگر از همان ابتدای بارداری برای جنین شأن معنوی قائل شویم به

موجود دیگر که قادر به حفاظت از خود نیست و کسب رضایت از او برای 

هایی در تحقیقات استفاده در اهداف تحقیقاتی ضروری است، پس محدودیت

های بنیادی زائد برای استخراج مثالً سلول گردد که از جنینپزشکی ایجاد می

انند قواعد کاتولیک از بین بردن جنین کنند. در قوانین مذهب شیعه ماستفاده می

ها برخی فقهای شیعه هنگام شود، اما برخالف عقاید کاتولیکگناه محسوب می

دانند. برخی مدعی هستند که حلول باردار شدن را زمان حلول روح در جنین می

روز(  14تا  11گزینی تخم بارور شده در دیوارة رحم )پس از روح در زمان النه

افتد. در حالی که سایرین بنابر سنت پیامبر حلول روح را پایان چهار یاتفاق م

 دانند.روز( می 150ماهگی )

اینکه جنین دارای شأن حقوقی معنوی است در اساس قانون محل تردید 

باشد. بنابراین برای مثال در مسألة وراثت جنین، فقها بر این اصل توافق دارند نمی

ر وی باردار باشد، حق جنین محفوظ است و میراث که اگر مرد بمیرد و همس

پیش از برداشته شدن سهم جنین نباید تقسیم گردد. عالوه بر این اگر زن بیش از 

یک فرزند در شکم داشته باشد، سایر وارثین باید سهم کودکان دیگر را نیز 

ر ای از بارداری سقط کرد، دبدهند. در این موارد اگر زن جنین را در هر مرحله

صورتی که عالیم حیاتی مثل سرفه، عطسه یا حرکت انگشت در او دیده شود، 

اند، ارث ببرد. اگر جنین حق دارد تا از خویشاوندانی که پس از بارداری مرده

 برند.جنین زنده نماند وارثان قانونی او، از او ارث می

زندگی کنند تا زمانی که حرمت در مورد غلط بودن سقط جنین، فقها حکم می

کند. جنین تضمین گردد، شرع از جنین در برابر سقط جنین عمدی حمایت می
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مرگ است اعدام تا طور که ذکر شد در مورد زن بارداری که محکوم به همان

پس از زایمان و بنابر نظر برخی علما تا زمانی که مادر از کودک پرستاری کامل 

رعایت شده و به انین کیفری اسالمی حرمت جنین در قو 38افتد.نماید، به تأخیر می

ای ساده و ساکن نگریسته نشده است. برخورد جنین در مراحل اولیه به چشم توده

این شکل تحریم، تذکر و یا مجازات، نشانة با سقط جنین عمدی و یا سهوی به 

است که شریعت به ارزش بشری در بارداری واقف است. حتی اگر جنین در رحم 

 شود.ز زندگی و حقوق او حمایت میمادر باشد ا

امروز، ما خود های علمی در هر حال با تمام تغییرات اجتماعی و با وجود یافته

توانیم با زندگی جنین بازی کنیم. بینیم که از پس آن میرا پشت پنجره بازی می

طور آغاز های علم نوین دربارة رشد جنین، مراحل و تحرک آن و همینبا برداشت

های نوینی مثل توان این عمل را جایز و یا ممنوع شمرد. روشزندگی جنینی، می

های رشدی جنین را درون رحم فتوسکوپی، سونوگرافی و سایر وسایل که مراقبت

 های علمیسازد، در گذشته در اختیار متخصصان نبوده است. این روشمیسر می

رحم مادر از اولین لحظاتی که شروع  دهد تا جنین را داخلما امکان میاکنون به 

 کند، ساعت به ساعت و روز به روز تا زمان رشد کامل کنترل کنیم.به رشد می
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 نتیجه

هایی دربارة تحقیقات سلول گیریتوان نتیجهبراساس مدارک بررسی شده می

 بیان داشت:بنیادی در جوامع اسالمی 

دهد تا بین به فقها امکان میسکوت قرآن دربارة مالک شأن معنوی جنین  ـ1

شخصیت معنوی و زیستی تفاوت قائل شوند. فقها با قرار دادن مراحل پشت سرهم 

های که ارزش جنینرشد و تکامل جنین، حداقل سه ماهه اول بارداری، احکامی

کنند را بررسی را انکار می اف.وی.آیهای پیش از جایگزینی در کلنیک« زائد»

 دهند.های بنیادی مجوز میهای زائد در تحقیقات سلولجنین و به استفاده از

ـ از آنجایی که سنت، حیات انسانی را در مراحل پایانی تکامل زیستی جنین 5

داند و از آنجایی که در مورد ارزیابی ظرفیت معنوی جنین در مراحل ممکن می

ة استفاده از جنین در از مسائل اخالقی درباراولیه بحثی وجود ندارد، فقهای اسالمی 

 39کنند.پوشی میهای بنیادی، چشماستخراج سلول
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