
 یو اخالق یحقوق ،یفقه ،یاز منظر پزشک نیو کاهش جن یدرمان سقط

1 

  پیشگفتار
  
 و انسان رابطه میتنظ. روست هروب مطلوبي بردار بهره فرهنگ فقدان چالش با همواره د،یجدي ها يفناور ورود
 ،ینـ ید اعتقـادات  ،یفرهنگ سوابق ،یاجتماع روابط انسان،ی اساسي ازهاین به توجه ویی آشنا مستلزمي فناور
 آن از اسـتفاده  کـردن  منـد  نظام بر دیجدي فناور رضهع جاناتیه هرگاه. است آن رینظا وي گذار قانونی مبان
  . است گردیده ناممکن آن با مرتبط نادرستي ها فرهنگ اصالح جیتدر به شده، رهیچ

 دسـتاوردهاي  از کـاربران  نهیبه استفاده میتنظ به قادر ییتنها به فنون و علوم کنندگان ابداع و مبتکران
 متخصصان از گريید گروه انیم نیا در لذا .کنند یم فراموش را آن بسا چه و ستندینی فن ریغ بخش در آنان

 طـه یح در دست نیا از ییها دغدغه .کنند دنبال را انسان و فناوري رابطه میتنظ یعنی ریخط فهیوظ نیا دیبا
 دري بـارور  کمـک ي هـا  روش .است دوچندان ،مثل دیتول یپزشک خصوصه ب ،یپزشک علوم نینو هاي فناوري

ی حت وي آور فرزند ،یمیعق مانندی کلمات مفهوم امروزه کهي حد تا داشته،ی فراواني ها شرفتیپ ریاخ انیسال
 داشـته،  خـانواده  انیـ بن حفـظ  در کـه یی ایمزا همه با ها روش نیا. است شدهی دگرگون دستخوش مادر و پدر
 نیـ ا از فادهاسـت  از شیپـ  لـذا . کنـد  دار خدشـه  رای انسـان  کرامت نام به مهم اصل کی است ممکن سفانهأمت

  . بپردازد ها دینبا و دهایبا روابط، میتنظ به که دکر وضع رای مقررات و نیقوان دیبا ها يفناور
 نیـ اي ایـ مزا از کشـورمان  زیعز مردمي ریگ بهرهي برا تالش ضمنی انیآشتی کاظم دیسع دکتر ادی زنده

 انیم در نامحقق و دیاسات دانان، حقوق ،نامجتهد علما، با را خود هاي ینگران ابتدا همان از ن،ینوي ها يفناور
 و دهد قرار یدرست جهت در را آن از ريیگ بهره که کوشید علم نیا هیپا اصول با آنان دنکر آشنا با و گذاشت

 اتیـ نظر اعـالم  و کتـب  مقـاالت،  امـروزه  اگر. نکرد مدت کوتاه وی مقطع جاناتیهي فدا را هدف نیا گاه چیه
 دسـتاورد  دارد، وجـود  نـه یزم نیـ ا در گونـاگون  هـاي  جنبه خصوص در دیاسات و دانشمندان علما، از اريیبس
ـ  ابدیب را خود ياهالؤس ازي اریبس پاسخ توانست او .است بوده تعامالت گونه نیا  دانشـمندان  همـه  ماننـد ی ول

 کفـاف  کوتـاهش  عمـر  سـفانه أمت و اسـت  اندك بداند، باید آنچه با سهیمقا در شیها دانسته که داشت اعتقاد
 کنگـره  انهیسـال  برگـزاري . شـت گذای باق همکارانشي برا را آنها بهی ده پاسخ و نداد را شمارش یب هاي الؤس

 ارزشـمند  یقـدم  او راه ادامـه  مودنیپ در برجسته تیشخص آن از اي ادوارهی عنوانه ب باروري حقوق و اخالق
. شـد  لیتشـک  نیجن کاهش وی درمان سقط تیمحور با اختصاصاً ها شیهما سلسله نیا 1391 سال در .است

ي دیـ کل سـخنرانان  از تا داشت آن بر را شیهما برگزارکنندگان شده، هئارا مطالب از کنندگان شرکت استقبال
 هئارا کتاب نیا در چاپي برا مکتوب صورته بي شتریب بسط و شرح با را شده هئارا مطالب ندینما درخواست

 از است الزم نجایا در. شود افزوده آثار نیا به محققان ریسا ارجاع تیقابل وي ماندگار بر قیطر نیا از تا کنند
 هئـ ارا چاپي برا وقت صرف و دقت با را خود مقاالت کنگره دری سخنران بر عالوه کهي ا برجسته دیاسات همه
 هک ،کنگره یعلم ریدب ،یمرقات دکتر االسالم حجت آقاي جناب مجدانه تالش از نیهمچن. نمایم تشکر اند، داده
یی صفا نیحس دیس دکتري آقا جناب خصوصه ب ،کنگرهی علم تئیهي اعضا و اند پرداخته آثار نیا میتنظ به
  .دارم وافر تشکر اند، داشته عهده بر را کنگرهي افتخار استیر که

 ایـ  اعتقـاد  گونـه  چیهـ  دیؤم واست  بودهی گرامهاي مؤلفان  دیدگاه انگریب شده چاپ مقاالت استی هیبد
ي برا صالح يذ مراجعي براي معتبر منبع اقدام نیا میدواریام اما ست،ین انیرو پژوهشگاه در عمل مورد هیرو
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 به میکر نآقر در متعال خداوند هیتوص روش نیا چراکه باشد، ها نیبهتر انتخاب و گوناگون اتینظر بایی آشنا
 . است تیبشر

 
  یگوراب دیحم دکتر
  پژوهشگاه سیئر

  

  
  مقدمه

  
 درمـان  حـوزه  در کـه  اسـت  شده موجب اخیر دهۀ چند در پزشکی دانش پیشرفت و جدید هاي يفناور توسعۀ
 دنبـال  بـه  را تـوجهی  قابل فقهی و حقوقی فرهنگی، اجتماعی، آثار که بگیرد شکل اقداماتی انسانی هاي بیماري
 دو مرحلـه  در یانرو انتقال و 2(IVF) آزمایشگاه محیط در تخمک و اسپرم 1مصنوعی یحقتل مانند باشد؛ داشته

 پزشـکی  دستگاههاي با اند شده دچار کامل مغزي مرگ به که بیمارانی نگهداري رحم، داخل به سلولی شش تا
 هـاي  سـلول  از اسـتفاده  و جنینـی  دوران در ژنتیکـی  هـاي  بیماري تشخیص پیوند، قابل اعضاي از استفاده براي

 طریـق  از مثـل  تولیـد  کمکـی  پیشـرفته  هـاي  فنـاوري  ورود از قبـل  تـا  .هـا  بیماري از برخی درمان در بنیادین
»ART«3 کـه  بـود  مـواردي  در متمرکز صرفاً جنین سقط جواز عدم یا جواز زمینه در دانان حقوق و فقها بحث 

 صـورت  در کـه  گردیـد  می مطرح قبیل این از هایی پرسش و شد می مادر جان براي تهدیدي جنین حیات ادامه
 غیـر  حیـات  ادامـه  بـراي  تـوانیم  می ما آیا و دارد؟ اولویت یک کدام حفظ جنین و مادر حیات ادامه بین تعارض
 هـاي  فناوري از استفاده امکان و پزشکی علوم پیشرفت با اما بگیریم؟ نادیده را مادر مستقر حیات جنین مستقر
 هـاي  )رویان(  جنین همه گزینی النه صورت در آیا مثالً، شد؛ مطرح متفاوتی هاي پرسش و جدید هاي بحث نوین

 توان می بارداري دوران پایان تا ها جنین همه رفتن بین از یا و حمل نارس تولد احتمال و رحم داخل به انتقالی
 هـاي  بیمـاري  تشـخیص  صورت در یا و برد؟ بین از دیگر برخی نفع به بارداري از اي مرحله در را آنها از تعدادي
  کرد؟ اقدام جنین بردن بین از به روح ولوج از بعد حتی یا بلق توان می جنینی دوران در العالج صعب ژنتیکی

 هاي پرسش نوآورانه پزشکی اقدامات و جدید هاي فناوري ورود دلیل به شود می مالحظه که طوري به  
 امـروزه  بـود  مطـرح  جنـین  اسقاط از قسم یک گذشته در اگر و است شده مطرح گذشته از متفاوت و جدید
  :است یافته بحث و طرح تقابلی نیز دیگري اقسام

 مـزمن  و سـخت  بیمـاري  بـه  مـادر  ابـتالي  یـا  مـرگ  از پیشـگیري  سبب به 5جنین اسقاط یا 4سقط .1
  6).درمانی سقط(

                                                
1.  artificial insemination 
2.  in vitro fertilization 
3.  assisted reproductive technologies 
4.  abortion 

5.  induced abortion، قابلیـت  رحـم  از دنرکـ  خـارج  صورت در که است تولد از قبل جنین حیات ارادي پایان جنین اسقاط یا سقط 
  .است هفتگی 20 از قبل حیات قابلیت عدم تقریبی زمان .باشد نداشته را رحم از خارج در حیات



 یو اخالق یحقوق ،یفقه ،یاز منظر پزشک نیو کاهش جن یدرمان سقط

3 

 سالم حیات به بارداري پایان تا توانند می که هایی جنین یا جنین حفظ براي جنین چند یا یک سقط .2
  7.)جنین کاهش( دهند ادامه خود

  .)جنین حذف( جنین خاص هاي معلولیت یا ژنتیکی ابتالي دلیل هب جنین سقط .3
 نیز حکم ،موضوع تغییر صورت در و هستند خود موضوعات تابع حقوقی و فقهی احکام است مسلم آنچه

 سـقط  جـواز  موضـوع  جدیـد  هاي فناوري به دستیابی از قبل مذکور مثال در .شد خواهد دگرگون آن تبع به
 بـه  هـا  جنین از برخی سقط جواز موضوع جنین کاهش مورد در امروزه ولی ،بود مادران سالمت حفظ جنین

 حـرج  موضـوع  ژنتیکـی  بیماري به مبتال جنین سقط جواز عدم یا جواز مورد در یا و است دیگر اي دسته عفن
  .او تولد صورت در جنین مادر ویژه به ـ باشد می خانواده

 ثانیـاً  و است کم بسیار اوالً پزشکی احکام استنباط مورد در خاص ادله که است آن دیگر ذکر قابل نکته
 جواز عدم یا زجوا درباره )ع( امام از اگر مثالً .اند بوده مطرح روایات صدور عصر در که است مسائلی به مربوط
 جامعـه  مـألوف  موضوعات بر ناظر که بفرمایند را پاسخی )ع( امام که بود طبیعی شد، می سؤالی جنین سقط
 داشته کاربرد جدید مسائل احکام استنباط براي توانند نمی غالباً ادله از گروه این است طبیعی و باشد روز آن

 کـه  گفـت  باید پرسش این به پاسخ در کرد؟ باید چه مسائل قبیل این به گویی پاسخ براي امروزه پس .باشند
 اند، کرده بیان را احکام عام صورت به که دارد وجود روایاتی و آیات سلسله یک اسالم شرعیت در خوشبختانه

 .اسـت  عام و کلی آن لسان که »الضرر« قاعده مثالً، باشند؛ بوده خاص واقعه یک بر ناظر صدور هنگام اگرچه
 از دسـته  یـک  بـه  محـدود  و اسـت  ممنـوع  دیگـران  به رسانیدن ضرر و ضرري حکم هرگونه اسالم در یعنی

 باشـد  مـادر  جانی ضرر موجب جنین حفظ وجوب اگر مثال يراب .نیست خاصی زمان به مربوط یا موضوعات
 سوره 78 آیه از یا .دشو می جایگزین مادر جان حفظ وجوب حکم متقابالً و شود می برداشته ضرري حکم این
 مکلفـی  نباید و آید می دست به »الحرج« عام قاعده حرج من الدین فی علیکم جعل ما :فرماید می که حج
 موجـب  معیـوب  جنـین  بـارداري  بـه  ندادن خاتمه مثالً، شود؛ دچار عسرت و سختی به حکمی اجراي اثر در

 حفظ وجوب حکم »الحرج« قاعده بنابر و شود می ـ مادر ویژه به ـ جنین خانواده سوي از حرج و عسر تحمل
 در مکلفـی  هرگـاه  کـه  شـود  مـی  مسـتفاد  اضـطرار  قاعده »رفع« معروف حدیث از یا .شود می برداشته جنین
ـ  شـود؛  کبتمر محرمات به ضرورت رفع حد در تواند می گیرد قرار اراضطر  دلیـل  بـه  اي خـانواده  مثـال،  يارب

 مبـتال  افسـردگی  به شدت به را زوج لهئمس این از ناشی روحی فشار و است فروپاشی حال در فرزند نداشتن
 و زن اصـطالح  بـه  و اسـت  خـانواده  این در کودکی تولد فقط بحران این از شدن خارج حل راه و است کرده
 از گامت گرفتن مقدماتی اقدامات حرمت حکم صورت این در ؛دارند قرار اضطرار حالت در نابارور و نازا شوهر

 رفـع  حـد  در آن بـه  ارتکـاب  و شود می برداشته اضطرار قاعده بنابر زن رحم به آماده جنین انتقال یا زوجین
   .گردد می مجاز ضرورت

                                                                                                                                                   
 هـاي  ناهنجـاري  اثـر  در معلـول  هـاي  انسان تولد یا مادر وسیله به ضرر تحمل از پیشگیري براي درمان در است روشی درمانی، سقط .6

 بلکـه  افتـد،  نمی اتفاق درمانی جنین ژنتیکی بیماري سبب به سقط در که چرا است؛ گرفته نام درمان مسامحتاً دوم قسم البته .شدید
  .شود می پیشگیري ناقص انسان تولد از

7.  fetal reduction، هـاي  جنـین  سـالم  تولـد  احتمـال  بـردن  بـاال  سـبب  بـه  اسـت  اضـافی  هـاي  جنـین  اسقاط وعین جنین، کاهش 
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 و یابد تغییر جدید مسائل طرح و علوم پیشرفت تناسب به مدون قوانین است زمال نیز حقوقی نظر از اما
 زمینۀ در حکمی هیچ ش 1375 مصوب اسالمی مجازات قانون در جنین سقط مورد در مثالًً د؛شو تصویب یا

 اسـالمی  مجـازات  قـانون  در ولـی  ،اسـت  نشده بینی پیش اضطراري موارد در جنین سقط مجازات از معافیت
 به دارد، جانی خطر مادر براي ]جنین[ بقاي که هرگاه« که است شده مقرر 718 ماده تبصره و 1392 مصوب
  .»شود نمی ثابت دیه شود، سقط مادر فسن حفظ منظور

 کامالً حرج و عسر یا اضطرار قاعده براساس و ندارد شرعی احکام با مغایرتی اشاره مورد واحدة ماده البته
  .دارد انطباق شرع با

 و کنـد  مـی  فعالیت علمی جدید هاي حوزه در که است پژوهشی و علمی مراکز جمله از رویان ژوهشگاهپ
 ایـن  کنـد؛  مـی  برگـزار  اي رشـته  میـان  موضـوعات  در را هـایی  همـایش   المللـی  بـین  و ملی سطح در ساله هر

 کارهـاي  نیـز  سانیان علوم زمینه در وارده، شبهات به پاسخ بر عالوه که شود می موجب علمی هاي گردهمایی
 از جنـین  کـاهش  و درمـانی  سقط« همایش .باشد جدید معضالت و مسائل گوي اسخپ که شود عرضه مفیدي
 گذار بنیان آشتیانی، کاظمی سعید دکتر یاد زنده سالگرد با زمان هم ،1391 ماه دي در »اخالق و حقوق دیدگاه

 ندنک عرضه مقاله قالب در را خود تحقیقات صلحا بتوانند پژوهشگران تا بود مناسبی فرصت رویان پژوهشگاه
 مسـتمر  هـاي  پیگیـري  از پـس  مقـاالت  ایـن  خوشحالیم .کنند جبران اندکی را عرصه این در پژوهشی خأل و

 گـروه،  محتـرم  مـدیریت  جـدي  همکـاري  و پژوهشگاه اخالق گروه وسیله به آن ویرایش و همایش دبیرخانه
 دکتـر  معلـم،  رضـانیا  دکتر آقاي والمسلمین االسالمحجۀ حضرت محترم اعضاي و ،سامانی دکتر آقاي جناب
 محتـرم  رئـیس  مسـاعدت  نیز و نعمتی خانم محترم کارشناس و منش بهنام خانم و نسب شریعت دکتر آذین،

 انسـانی  علـوم  کتـب  تـدوین  و مطالعـه  سـازمان  محتـرم  رئـیس  و گورابی دکتر آقاي جناب رویان پژوهشگاه
  .شود می آراسته طبع زیور به خوبی شکل به ،احمدي احمد دکتر اهللا  یتآ حضرت ،)سمت( دانشگاهها
 کـه  صـفایی،  حسـین  دکتـر  آقـاي  جنـاب  کشورمان حقوق برجسته استاد از مجال این در دانم می الزم
 بـا  اسـاتید  تشویق بر عالوه علمی کمیته جلسات در حضور با و اند داشته عهده بر را همایش افتخاري ریاست
 .نمایم تشکر علمی کمیته اعضاي همه و ،فرمودند می تعیین را همایش صحیح حرکت مسیر یعلم نکات طرح

   .تعالی الحمدهللا ان دعوانا رخآ و
  

  خویی مرقاتی طه سید
  همایش علمی دبیر

  1393 مهرماه
 


