
  ن موجود در آلمانيو قوان )اهل سنت(دگاه اسالم ي از دART و يستياخالق ز
 

 ، دانشگاه لوبك، آلمانيي، گروه زنان و ماماIVF، سرپرست بخش يشناس ني جنيدكترا ∗ :يدكتر صفا الحسن
  
  

  فصلنامه پايش                                                                                                                                                                    
  ٣٧٩-٣٨٤  صص١٣٨۶ پاييز چهارم  شمارهششم                                                                                                                                  سال 

  ٢٢/٢/١٣٨٦ :تاريخ پذيرش مقاله                                                                                                                                                         
  
  
  چكيده

 در اخـالق    ين ارتباط متعاقباً نفوذ افكار مذهب     يه است و در ا     بود )اسيونزيسكوالر (معرفي شدن  دو دهه گذشته شاهد      ي ط يستياخالق ز 
ن مبحـث   يـ متأسـفانه ا  .  قرار نـدارد   ي سنت يگر همانند سابق تحت اقتدار مذهب و پزشك       ي امروزه د  يستياخالق ز . افته است ي كاهش   يستيز

 مختلـف   يها   در جنبه  يير بسزا ين هنوز تأث  يد يدر ممالك اسالم  .  قرار گرفته است   ي و قانون  ي، اجتماع يم فلسف ي از مفاه  يشتريتحت غلبه ب  
 ندارد كه همواره شاهد تعامـل       ين تعجب ي است، بنابرا  ياز آنجا که علم بدون اعتقاد، مخرب روح انسان        .  مردم دارد  ياسي و س  ي، كردار يرفتار

ب كـرده  ياد نسل ترغيل خانواده و ازدي تشكم مردم را به ازدواج،يقرآن كر. ميگر باشيكديت با يخ بشرين از آغاز تار يو ارتباط متقابل علم و د     
رعـد   م سورهيقرآن كر.( مي آنان مقرر كرد   يم و قبل از آن همسر و فرزندان را برا         يما رسوالن خود را فرستاد    : ديفرما ي از قرآن م   يا  هيآ. است

ها را     وصلت شما، پسران و دختران و نوه       د و به واسطه   ي از جنس خودتان آفر    ييها   شما همدم  يو خداوند برا  : ديفرما ي م يگريه د يآ). ٣٨ه  يآ
ـ يدر مـورد نابـارور  ). ٧٢ه  يـ م سوره نحل آ   يقرآن كر ( مقرر فرمود    يها روز   ني شما از بهتر   يد و برا  ي بخش يموجود ن خداونـد  ين زوجـ ي در ب

-٥٠هيم سوره شورا آ   يقرآن كر (د  يگذارد هر كس را اراده فرما      يم م يدارد و عق   ي م يخداوند دختر و پسر را به هر كه بخواهد ارزان         : ديفرما يم
د مثـل را ممكـن سـاخته    ي از تولي، جدا ساختن رابطه جنس يد مثل و لقاح خارج رحم     ي تول يرفته در تکنولوژ  ي صورت پذ  يها  شرفتي پ .)٤٩

. حاملـه شـوند   يشگاهيـ ا لقـاح آزما ي و  يعيق طب ي از طر  يها زنان را قادر ساخته است تا بتوانند بدون داشتن رابطه جنس             شرفتين پ يا. است
.  فراهم آمده است   ديگريا رحم   يق تخمك، اسپرم و     ي شخص ثالث از طر    ي، امکان استفاده از بارور    ي درمان ين روش ها  ين در ادامه ا   يهمچن

  انجـام : ن کـه  يـ ا دگاه اهـل سـنت در جهـان اسـالم، عبارتنـد از            يـ  از د  يرحمـ از  ا لقـاح خـارج      يـ  ي كمكـ  ي بـارور  ي اصـل  يها  دستورالعمل
)Assisted Reproductive Technology( ARTمقدور خواهـد بـود كـه عقـد     ي تنها در زمانيك روش درمانين و به عنوان ي زوجي برا 

ا مـرگ همـسر     يـ ازدواج به واسـطه طـالق        قرارداد. ن استفاده گردد  يل جن ين در تشک  ي داشته و فقط از گامت زوج      يازدواج آنان اعتبار قانون   
 اسپرم و تخمـک را بـه جهـت اخـتالط نـسل              ياهل سنت اهدا  . ا مطلقه ممنوع است   ي يمسر متوف  گردد و لذا استفاده از گامت ه       يباطل م 

) Bigamy(شتر داشـت    يـ ا ب يـ  دو همـسر و      ، که مرد  يا  ن را در خانواده   يا جن ي وجود داشت كه اهداي تخمك       ييسابقاً فتوا . دانند يممنوع م 
از سـال  . ستيـ ز مجاز نيک فرد ني گامت از همسران متعدد يي امکان جابجاافته است وير يين فتوا تغ ي که اکنون ا   يدر حال . دانست يمجاز م 
ن را مجـاز  ين قـانون اهـداي تخمـك و جنـ    يا. نمود  را قانونمندي كمك بارور  يها   روش يريب شد كه به كارگ    ي تصو ي در آلمان قانون   ١٩٩١

 متعاقب آن   ي احتمال يل مشكالت قانون  ين صرفاً به دل   ياهداي تخمك و جن   .  كه استفاده از اهداي اسپرم مجاز شناخته شد        يندانسته، در حال  
  .ستي نيا اخالقي يني اصول دي داشته و بر مبنايها فقط جنبه قانون تين محدوديا. مردود دانسته شده است

  
  اهداي گامت، اسالم، قانون، آلمان :ها واژه كليد

                                                            
 ، لوبك، آلمانUKSHمركز تحقيقات ناباروري، دانشگاه : پاسخگو نويسنده ∗

E-mail: sf_alhasani@hotmail.com 
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  ٣٨٠

    جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي     

  مقدمه
ا يك تن و يادآر حال زكريا را هنگامي كه خدا را ندا كرد بارالها مر           

كـه تـو    ) و به من فرزندي كه وارث من باشد عطا فرما         (و تنها مگذار    
زَكَِريَّا ِإذْ نَاَدى َربَّـُه َربِّ لَـا تَـذَْرِني           َو(بهترين وارث اهل عالم هستي      

  ].١) [أَنتَ خَْيُر الَْواِرِثيَن فَْرًدا َو
شارع مقدس اسالم در برگيرنده تمامي قوانين حـاكم بـر زنـدگي             

اعم از مـادي، معنـوي، اجتمـاعي، فـردي، آموزشـي،            (انسان  روزمره  
اسـت كـه    ) المللـي   فرهنگي، اقتصادي، قوانين و روابـط ملـي و بـين          

اين شريعت به هيچ    . هستند ملزم به تبعيت از آنها       ،مسلمانان معتقد 
كنـد، بلكـه در برخـورد بـا          يگير و متعـصب عمـل نمـ         عنوان سخت 

تـوان   ي و منعطف است و م     پذيرش شرايط و مسائل جديد بسيار نرم      
 انـسان در تـضاد      ي که با روح الهـ     يات مختلف معتبر را تا زمان     ينظر

  .رفتي هستند پذينبوده و در جهت حفظ مصالح بشر
 شامل قرآن، حديث    يمنابع استناد شريعت اسالمي به ترتيب زمان      

  .شوند يو سنت، امامان و علماء و مراجع مذهبي م
ت كه تمامي جوانب زندگي انـسان  اسالم ديني آزاده و منعطف اس  

در حقيقت انجام تمامي اصول و قوانين فقـه         . دهد يرا مد نظر قرار م    
اسالمي جايز و الزم است، مگر آن كه به واسطه سند و يا نصّ صريح 

  . انجام آنها حرام شمرده شود
اي براي منفك كـردن اخـالق         دو دهه اخير شاهد تالش عده     طي  

هـاي     تأثير مذهب و سنت    در نتيجه . يمزيستي از مسائل ديني هست    
تـر    پزشكي بر اخالق زيستي در مقايسه با گذشته به نسبت كم رنگ           

متأسفانه اين علم بيشتر تحـت تـأثير نظريـات حقـوقي،            . شده است 
، هنـوز   ي اسـالم  يدر کـشورها  . اجتماعي و فلسفي قرار گرفته اسـت      

مـذهب  هـا متـأثر از        اسـت ي از رفتارها، اعمـال و س      يا  ف گسترده يط
در واقع علم بدون در نظر گرفتن وجدان سـبب تخريـب روح             . است

نش ين و دانش از بدو آفر     يبنابراين وجود ارتباط تنگاتنگ د    . شود يم
هـا را بـه       قرآن كه انسان  . رسد يز به نظر نم   يانگ  انسان چندان شگفت  

اي   كنـد در آيـه     يامر ازدواج، تشكيل بنيان خانواده و توالد تشويق م        
  : كهفرمايد ميته اشاره به اين نك

مانند ( خلق فرستاديم و بر همه        سوي و ما رسوالني پيش از تو به      
زنان و فرزندان مقرر داشتيم و هيچ پيغمبري نبود كـه بـي اذن              ) تو

در كتـاب  (خدا آيت و معجزي آورد كـه هـر امـري را وقتـي معـين               
ـ     (مرقوم است   ) قضاي حق  َك َوَجَعلْنَـا لَُهـْم     َولَقَْد أَْرَسلْنَا ُرُسالً مِّن قَْبِل

أَزَْواًجا َوذُرِّيَّةً َوَما كَاَن ِلَرُسوٍل أَن َيأِْتَي ِبآَيٍة ِإالَّ ِبِإذِْن اللّـِه ِلكُـلِّ أََجـٍل                
  ].٢) [ِكتَاٌب

دارد، خدا از جنس خودتان براي شما جفـت          يان م يدر آيه ديگر ب   
ن و  ها پـسرا    و از آن جفت   ) زنان را براي آسايش مردان آفريد     (آفريد  

هـاي     و نوادگان براي شما خلق فرمود و از نعمـت          هادختران و داماد  
بـاز  ) هاي خدا   با وجود اين نعمت   ( آيا مردم    ،پاكيزه و لذيذ روزي داد    

َواللُّه َجَعلَ لَكُم مِّْن أَنفُِسكُْم أَزَْواًجا َوَجَعـلَ لَكُـم          (گردند؟   يبه باطل م  
قَكُم مَِّن الطَّيَِّبـاِت أَفَِبالَْباِطـِل ُيْؤِمنُـوَن        مِّْن أَزَْواِجكُم َبِنيَن َوَحفََدةً َوَرزَ    

  ].٣) [َوِبِنْعَمِت اللِّه ُهْم َيكْفُُروَن
: کنـد ين اشاره م  ي از زوج  ياري بس يوررز در رابطه با مسأله نابا     يو ن 

آفرينـد و هـر      ي هرچه خواهد م   .خداست تنها مالك زمين و آسمانها     
 خواهـد فرزنـد ذكـور        را و هـر كـه    ) دختـر ( خواهد فرزند اناث      را كه

كند يـا در يـك رحـم دو فرزنـد پـسر و دختـر قـرار                   يعطا م ) پسر(
ِللَّـِه   (دهد و هر كه را خواهد نازاينده گرداند كه او دانا و تواناست             يم

ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرِض َيخْلُُق َما َيشَاء َيَهُب ِلَمـْن َيـشَاء ِإنَاثًـا َوَيَهـُب               
أَْو ُيزَوُِّجُهْم ذُكَْرانًا َوِإنَاثًا َوَيْجَعلُ َمن َيشَاء َعِقيًما ِإنَّـُه           كُوَرِلَمن َيشَاء الذُّ  

  ]٤) [َعِليٌم قَِديٌر
ياد كن حكايت او را وقتي كه پنهاني و از صميم قلـب نـدا كـرد،                 

من سـست گـشت و      ) و اركان حيات  (عرض كرد پروردگارا استخوان     
 بـه درگـاه      که ن از دعائي  افت و با وجود اين م      بت مرفروغ پيري بر س   

خـود را محـروم از عطـاي تـو هرگـز            ) چشم اميـد دارم و    (تو كردم   
 )هـستند كه پسر عمومي    (ام، بارالها من از اين وارثان كنوني            ندانسته

 و  د كه پس از من در مال و مقامم خلف صـالح نباشـ             دامبا (مناکميب
ـ  ؛عقيم است و  و زوجه من نازاد     ) ندراه باطل پوي   خـاص  از لطـف     وت

خود فرزند جانشين صالحي به من عطا فرما، كه وارث من و همه آل              
  پـسنديده و صـالح مقـرر فرمـا      ياي خدا او را وارث      و تو  ديعقوب باش 

قَـالَ َربِّ ِإنِّـي     ،  ِإذْ نَاَدى َربَُّه ِنَداء خَِفيـا     ،  ِذكُْر َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدُه زَكَِريَّا    (
، َعلَ الرَّأُْس شَْيًبا َولَْم أَكُـن ِبـُدَعاِئَك َربِّ شَـِقيا          َوَهَن الَْعظُْم ِمنِّي َواشْتَ   

َوِإنِّي ِخفْتُ الَْمَواِلَي ِمن َوَراِئي َوكَانَِت اْمَرأَِتي َعاِقًرا فََهْب ِلي ِمن لَُّدنَك            
  ].٢١) [َيِرثُِني َوَيِرثُ ِمْن آِل َيْعقُوَب َواْجَعلُْه َربِّ َرِضيا، َوِليا

مسلمانان به اصالت نسل و شناخت والدين تمـام         در جهان تسنن،    
هـاي    امـا بـراي اسـتفاده از روش       . دهنـد  يفرزندان اهميت زيادي مـ    

ها را به اين ترتيب در       يباروري كمكي، بايد برخي قوانين و خط مش       
هاي باروري كمكي  اگر اين ضرورت ايجاب شد تا از روش  .نظر گرفت 

ونـد  يتنها در مدت اعتبار پ    در درمان ناباروري زوجين استفاده شود،       
هـا    زناشويي و بدون تركيب ژنها است که اجازه استفاده از اين روش           

اما اگر به هر دليل پيونـد بـين زوجـين بـه واسـطه               . گردد يصادر م 
روش بـاروري مـصنوعي بـراي     طالق و يا مرگ شوهر گسسته شـود         
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  ٣٨١

     صفا الحسني                                                                                                                                                ...        از ديدگاه اسالم ARTاخالق زيستي و 

ايـن  . يـست  مجـاز ن   يزوجه، حتي با استفاده از اسـپرم همـسر قبلـ          
ها و قوانين كه نقش بسيار مهمـي را در تغييـر نگـرش                رالعملدستو

ن دارند، در بر گيرنده فتاوايي      ناجامعه و افراد باألخص در بين مسلما      
 ١٩٨٠عنوان مثال فتاوايي از دانـشگاه األزهـر قـاهره             به. نيز هستند 

، سازمان طـب اسـالمي كويـت        ١٩٨٤، انجمن فقه اسالمي مكه      ]٥[
ــشگاه قطــر ١٩٩١ ــوم ي، ســازمان فرهنگــ١٩٩٣، دان  و آمــوزش عل

 مركز   ،٢٠٠٢ امارات متحده عربي      ،٢٠٠٢) مراكش(اسالمي در رباط    
  المللي اسـالمي مطالعـات جمعيـت و پـژوهش دانـشگاه األزهـر                بين

هـا     تمامي اين نهادها و سـازمان      .هستند  ، همه از اين دسته    ]٦-١١[
ا بـه ايجـاد   هـا ر   هستند كه اسالم انـسان    القول  در اين مضمون متفق   

پيوند، تشكيل خانواده و توالـد بـه صـورت و فـرم اوليـه و متعـارف                  
، در درمان ناباروري    ARTبنابراين استفاده از روش     . كند يتشويق م 

كند و در چهـارچوب ازدواج بالمـانع        يدر جايي كه ضرورت ايجاب م     
در غير اين صورت بهتر است كه مشكل نابـاروري بـه صـورت              . است

  .ماندالعالج باقي ب
 در مكتب تـسنن، هرگونـه اهـداي جنـين،           :اهداي گامت و جنين   

. اسـت ) زنـا (هـا     تخمك و اسپرم ممنوع بوده و به مثابه آميختن ژن         
ن اهل تسنن اهداي شخص ثالث را حرام دانسته و هـر گونـه              يبنابرا

 گـشته و    يتوليد مثل خارج از چهارچوب امر ازدواج به مانند زنا تلق          
هـر چنـد اهـداي       .داً در تضاد است   يتسنن اک با احكام شرعي مکتب     

شخص ثالث لزوماً نه به معناي برقراري رابطه جنسي نامشروع و نـه             
 امـا بـه هـر حـال          ،اسـت حتي به منزله داشتن روابط عاشقانه بـا او          

 در حريم     تسنن، به واسطه حضور و دخالت شخص ثالث         اهل علماي
  . دكنن يتلقي م» زنا« از يمقدس زوجين آن را قالب

مشكل ديگـر اهـداي شـخص ثالـث، امکـان زنـا مـابين فرزنـدان                
هاي شرعي در اين زمينه، زمـاني        ينگران. اهداكننده و ناشناس است   

شود كه احتماالً فرزندان ايـن فـرد در آينـده بـا يكـديگر         يتشديد م 
در حالي كه به نوعي با هم خواهر و برادر ناتني هستند     . ازدواج كنند 

  بنابراين اهداي شخص ثالث،. شود ياي محارم مكه اين امر موجب زن
 وشود   ي نسبي و مسائل ميراثي م      سبب بر هم زدن روابط خانوادگي،     

  .گردد ي نسب نوزاد ميدر نتيجه موجب تباه
 انجــام بــاروري بــه طريــق رحــم ):ساروگيــسي(رحــم جــايگزين 

در . شـود  دانسته نمـي ز  يجايگزين از جانب مسلمانان اهل تسننن جا      
، انجمن فقه فتوايي را صادر كرد كه به موجـب آن ايـن              ١٩٨٤سال  

شد كه جنين در داخل رحم همـسر دوم همـان فـرد              ياجازه داده م  
قرار گيرد كه در واقع در قالـب پـذيرش تعـدد زوجـات ايـن قـضيه                  

ب ي، انجمـن از تـصو     ١٩٨٥اگر چه يك سال بعد يعني       . استبالمانع  
 رحــم جــايگزين اخيــراً در بــاب]. ٦-١٢-١٣[آن صــرف نظــر كــرد

ن از علمـاي    ين رفع موانـع و مخـالف      ي مابين دو گروه موافق    يمناظرات
در خاتمه بايد خاطر نشان كرد كه تا        . اهل تسنن صورت گرفته است    

به امروز اجازه انجام عمل ساروگيسي به منظور باروري حتي در بين            
، نيـز صـادر     چند همـسر اسـت     كه در آن همسر داراي       ييها  خانواده
  .تنشده اس

تـوان   يهاي بارور شده را م       مازاد تخمك  :نگهداري در دماي پايين   
ز شده تنها متعلـق بـه       يهاي فر   جنين. در دماي پايين نگهداري کرد    

همان زوج هستند كه ممكن است در يك چرخه درمان متـوالي بـه              
البته اين امر تنها در صـورت داشـتن يـك           . رحم زوجه منتقل شوند   

  ].٨-١٠[شود يعي انجام مازدواج معتبر قانوني و شر
المقدور بايد سـعي     يدر ابتدا و حت    : در حاملگي  ييكاهش چند قلو  

چنانچـه  .  جلـوگيري نمـود    يهاي چند قلـو    يشود كه از بروز حاملگ    
 در بـاروري اتفـاق      ييرغم همه اقدامات بازدارنده باز هم چند قلو       يعل

 اصـل فقهـي      بـه   بـا ارجـاع    ييبيافتد در اين صورت كاهش چند قلو      
ر، اجازه انجام فعل حرام و يا انتخاب آنچه كه داراي ضرر و زيـان          ضر

 در باروري تنها    ياجازه كاهش چند قلو   . شود يكمتري است صادر م   
شود كه شانس موفقيت در باروري پايين باشـد و يـا             يزماني صادر م  

هـدف از اجـراي ايـن روش،        . اين كه سالمت مادر به مخاطره بيفتد      
مانده و به حـداقل رسـاندن مـشكالت و          يهاي باق   حفظ حيات جنين  

هاي مادر است، نه اين كه با انجام اين كـار موجبـات سـقط               يگرفتار
  ].١٤، ٨[جنين را فراهم آورند

رشد و نمـو سـاختاري جنـين بـه           :انجام تحقيقات بر روي جنين    
ه و  لقصورت مرحله به مرحله به اين ترتيب است كه ابتدا نطفه به ع            

ل گـشته و بـر      ي گوشت و آن گوشت به استخوان تبد       يا  ه به پاره  لقع
 روز ٤٠در حقيقـت تـا   ]. ١٦، ١٥[گردد يده مياستخوان گوشت پوش  

هستند اما تغيير ) رويان(ها در رحم مادر به صورت يك مضغه           جنين
 روز بعـد صـورت      ١٢٠ روح   دميده شـدن   روز، و    ٤٢شكل در اعضاء    

 به چهارده ي بارورش از آن  يم چهل روز و ب    ي قد يهنظر]. ١٧[گيرد  مي
 کـه   شود  عنوان مي مطلب فوق الذکر از آن رو       . افته است يل  يروز تقل 

 ينين دوره جن  ي اثبات نموده است که در ا      ين شناس يد جن يعلم جد 
.  آغـاز شـوند    يم سـلول  يش از تقـس   يتوانند پ  ي نم ي سلول يها  تيفعال

بنــابراين انجــام تحقيــق بــر روي جنــين بــه منظــور دســتيابي بــه  
 روز از زمـان     ١٤منافع بشري تنها تـا قبـل از          ي علمي و  ها  پيشرفت

  . باروري ممكن است
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  ٣٨٢

    جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي     

براي موارد غير پزشكي نظير تعيين جنـسيت يـا           :تعيين جنسيت 
در يـك خـانواده     ) دختـر و پـسر    (برقراري تعادل بـين دو جنـسيت        

تـشخيص  ( يا   PGD) ها  سازي اسپرم   همگون(هاي    استفاده از تكنيك  
هـا     ايـن تكنيـك    .ه خوبي كارسـاز هـستند     ب) ژنتيكي قبل از زايمان   

بهترين روش چاره جهت تشخيص قبـل از زايمـان هـستند كـه در               
شود كه  يمواردي براي تعيين جنسيت، حتي اين ضرورت احساس م 

  . عمل سقط انجام بگيرد
 يا  ٢مسلمانان بر اين بارور هستند كه الزام به حفظ حيات انساني            

زيني نطفه در داخل رحم شـروع        هفته بعد از زمان باروري و جايگ       ٣
هاي آزمايـشگاهي را بـه        بنابراين اين كه نخواهند جنين    . خواهد شد 

هــاي ژنتيكــي و كرومــوزومي در آنهــا نظيــر يواســطه بــروز ناهنجار
اي   تروفي ماهيچه   آنوپلوئيدي، ايجاد بافت فيبري كيست مانند، ديس      

 نيو يــا همــوفيلي در داخــل رحــم جــايگزين كننــد كــامالً پــذيرفت
 در جـايي كـه مناسـب باشـد          PGDاسـتفاده از تكنيـك      ]. ٧[است

شود به عنوان مثال زناني كه بخواهند مانع از بروز سقط      يپيشنهاد م 
 غالب موارد اسـتفاده      در اما. جنين در زوجين در معرض خطر شوند      

 ١٤٠٠. اسـت از روش تعيين جنسيت مربوط به داليل غير پزشـكي           
ان دختر خود را به منظـور ابقـاي         ها كودك   سال پيش از اسالم، عرب    

قرآن ضمن توصيف اين امر، آن را قبـيح دانـسته و            . كشتند ينسل م 
كنند، آنگاه   ياي را زنده به گور م       در حالي كه دختر بچه    «: فرمايد  مي

» شـود؟  يشود كه او به كدامين گناه كشته مـ         ياين سؤال پرسيده م   
ل مورد اعتراض   استفاده از تكنيك تعيين جنسيت به اين دلي       ]. ١٨[

هاي مؤنث بـه      قرار گرفته است كه به عنوان ابزار تبعيض عليه جنين         
شود كـه نفـرت و      يـ در نتيجه ايـن امـر سـبب م        . شود يكار گرفته م  

جا نسبت به فرزند دختر براي هميشه ماندگار شـود و ايـن      يتعصب ب 
در حالي است كه پايين آوردن ارزش و شأن اجتماعي زنـان از نظـر               

هر چند مخالفت جهاني در اسـتفاده  . ن پذيرفته نيست مسلمين جها 
 به نوعي سبب به خطـر انـداختن موقعيـت           تواند   مي از اين روش نيز   

به عنوان مثال در اجتماعي كه اين ديـدگاه         . شود يزنان در جامعه م   
وجود دارد كه تولد نوزاد پسر سندي براي بهتر شدن شرايط زندگي            

 براي يك زن موضوعيت زيادي      يك زن است، لذا داشتن فرزند ذكور      
ها، برقـراري تعـادل بـين تعـداد           براي بعضي از خانواده   . كند يپيدا م 

به عنوان مثـال زمـاني كـه        . استفرزندان دختر و پسر حائز اهميت       
اش اين     فرزند دختر يا پسر دارد، آرزوي او و خانواده         ٤ يا   ٣يك زن،   

 مطلـوب آنهـا     ، به عنوان آخرين بارداري     است كه در حاملگي بعدي،    
در نتيجه بـا اسـتفاده از روش تعيـين جنـسيت، نـوع              . برآورده شود 

 كـه   گـردد   مي و سبب     شده  قطعي ،جنسيت تولد نوزاد پسر يا دختر     
فشارهاي مذهبي و خانوادگي بر طرف شـده و رضـايت آنهـا تـأمين               

هاي مكرر با خطر     ياين در حالي است كه آن زن نيز از حاملگ         . گردد
  . ابدي يباال نجات م

) تشخيص ژنتيكي قبل از زايمان     (PGDهر چند استفاده از روش      
براي تعيين جنسيت نـوزاد از نظـر اصـولي          ) سازي اسپرم   همگون(يا  

چندان پذيرفته نيست، اما به واسطه داشتن برخي از مزايـا توانـسته             
 بعضي از مشكالت تبعيضي موجود عليه      ،است با ارائه راه كار مناسب     

 باألخص نوزادان دختر را تـا حـدي مرتفـع            ،  نسيتهر كدام از دو ج    
در حقيقت اين روش نبايد براي تعيـين يـك جنـسيت خـاص              . كند

 بــه كــار گرفتــه شــود، امــا در  در خــانواده) مــثالً دختــر يــا پــسر(
هايي كه با داشتن فرزندي از يك جـنس تمايـل دارنـد كـه                 خانواده

توانـد   يروش مـ  نوزادي از جنس ديگر داشته باشند استفاده از ايـن           
  . مفيد واقع شود
در . سـازي پذيرفتـه نيـست       توليدمثل از طريق شبيه    :شبيه سازي 

 كـه از لحـاظ      شـود   زده مـي  اين روش دست به خلق انسان جديدي        
آيد كه پيشتر به دنيا      يژنتيكي، دو قلوي شخص ديگري به حساب م       

سازي بدون آن كـه منجـر بـه           اما استفاده از روش شبيه    . آمده است 
 به منظور انجـام تحقيـق و پـژوهش بـر روي خلـق         يد مثل شود،  تول

البتـه  . شـود  يهاي بنيادي در جهت منافع انساني مفيد واقع م          سلول
اين به آن معنا نيست كه مـا تحقيقـات خـود را تنهـا صـرف خلـق                   

بلكه بايد از وجود آنها . هايي از اين نوع كنيم   آگاهانه و به عمد جنين    
هاي توليد مثل استفاده كرد تـا بـه           ي روش در زمينه تحقيقات بر رو    

واسطه آنها بتوانيم عامل نقص ژنتيكي را در رشد جنين بيابيم و در             
. ها جلوگيري و در جهت رفع آنها اقدام كنـيم          ينتيجه از بروز نارسائ   

ها شويم و يا آنها را     اما مادامي كه نتوانيم مانع از بروز اين گونه نقص         
هـاي سـالم اسـتفاده        ها و يا جنـين      گامتتوانيم از    يبرطرف كنيم م  

  ].١٠[كنيم 
كنند  يبعضي از علماء با مرداني كه عقيم هستند ابراز همدردي م          

دهند كه اگر همسر او بـسيار تمايـل بـه بـارداري              يو اين اجازه را م    
بنابراين با صدور . سازي كنند هاي توليد مثل زوج را شبيه دارد سلول

هـاي خـانوادگي را     ادا كرده و تـنش  اين حكم وظيفه زيستي خود را     
لذا اين خطر كه زوجه بـا اسـتفاده از حـق قـانوني خـود،               . كاهند يم

گونه تخطي    در اين مورد هيچ   . رود يدرخواست طالق بدهد از بين م     
نسبت به قوانين عليه شخص ثالث و يا اين كه وجود او سبب از هـم    

  . ردشود وجود ندا يپاشيدگي روابط نسبي و خويشاوندي م
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  ٣٨٣

     صفا الحسني                                                                                                                                                ...        از ديدگاه اسالم ARTاخالق زيستي و 

سازي شـده مـرد       هاي شبيه   استفاده از سلول  (اگر چه پدر ژنتيكي     
 شوهر زن است، اما به يعنيبه نوعي همان پدر اصلي ) در باروري زن

هر حال مشكالت خاص خود را در زمينه رضايت مرد و يا مـسائل و               
بـا در نظـر     . به دنبـال خواهـد داشـت      ) قانون توارث (قوانين ميراثي   

نب، اين كه بخواهيم در جو ممنوعيت اسـتفاده         گرفتن همه اين جوا   
هاي توليد مثل، آن را به ديگران توصـيه كنـيم،    سازي سلول از شبيه 

رود كـه    يانتظـار مـ   . رسد يتا حدي عجوالنه و غير منطقي به نظر م        
هـاي بنيـادي بـراي        روزي بتوان از نتيجه تحقيقات در زمينه سـلول        

ين باب آنقدر گسترده است تحقيق در ا. هاي ژني استفاده كرد درمان
اي نـه چنـدان دور نيـز مـورد            در آينده  ARTتواند در زمينه     يكه م 

در واقع هدف اسـتفاده از ايـن روش، اسـتفاده از         . استفاده قرار گيرد  
  .استها  آن در امور درماني و براي كاستن آالم انسان

وع ناباروري در آلمـان     يدرصد ش  :قانون حمايت از جنين در آلمان     
 درصد است و مجموع شمار زوجـين نابـارور آلمـان    ٢٠ تا ١٥د  حدو

با توجه به آمار سازمان بهداشت      .  ميليون نفر است   ٢ تا   ١تقريباً بين   
 و بـه     شـود  ي ناباروري نوعي بيماري تلقي مـ       ،١٩٧٤جهاني در سال    

هاي درمان آن را تحـت        همين دليل سازمان ملي بيمه آلمان، هزينه      
 ايـن نظريـه در كنفـرانس        ١٩٩٦در سال   . دهد يپوشش خود قرار م   

جمعيت جهاني مطرح شد كه داشتن فرزند ژنتيكي كـه متعلـق بـه              
، قـانون   ١٩٩١از سـال    . خود زوجين باشـد حـق مـسلم آنهـا اسـت           

در آلمان، استفاده   ) Embryonenschutzgesetz(حمايت از جنين    
ن، هر به واسطه اين قانو]. ١٩[از داروهاي توليد مثل را قانونمند كرد   

بـاروري بـه     (ART جنـين و رحـم در         گونه اهداي اسپرم، تخمـك،    
] IUI[ممنوع است، مگر آن كه اهداي اسپرم به روش          ) روش كمكي 

اهداي شخص ثالث نيز به دليل      . باشد كه از نظر قانوني بالمانع است      
آيد پذيرفتـه    يمسائل و مشكالت قانوني كه در عواقب آن به وجود م          

هـاي    هاي اين قانون بـه دليـل پـيش زمينـه            تالبته محدودي . نيست
  . يستمذهبي و اخالقي ن

هاي تقسيم شده را  به عالوه اين قانون انتخاب و استفاده از تخمك
شـوند، بـه كـارگيري       يبه اين علت كه به عنوان يك انسان تلقي مـ          

تشخيص ژنتيكي   (PGD ها و تحقيق بر روي آنها         بيش از حد جنين   
سـازي بـه      هاي بنيادي جنـين، شـبيه        سلول ، بررسي )قبل از زايمان  

از . دانـد  ي جنين را به رحم مجاز نم      ٣منظور درمان و انتقال بيش از       
 سال زندان جريمه خاطياني اسـت كـه بخواهنـد از            ٥ تا   ٣نظر آنان   

ها به منظور بـاروري اسـتفاده كننـد و حتـي وادار               يكي از اين روش   
هـا بـه وجـود         روش كردن به سقط جنيني كه به واسطه يكي از اين         

  . نيز از لحاظ قانوني بالمانع است٢٤آمده است تا هفته 
  

  بحث و نتيجه گيري
اي  به طور قابـل مالحظـه     ) ART(استفاده از روش باروري كمكي      

هاي اسـالمي در      در كشورهاي مسلمان مطابق با قوانين و خط مشي        
بسياري از فتاواي موثق در اين مورد که تـاريخ          . استحال گسترش   

 توسط علمـاي دانـشگاه األزهـر مـصر بـر            ١٩٨٠صدور آنها به سال     
هـاي بـاروري      گردند مبني بـر آن هـستند کـه اسـتفاده از روش              مي

كمكي تا زماني كه دخالت شخص ثالث در اهداي اسـپرم، تخمـك،             
  . جنين و يا رحم وجود نداشته باشد بالمانع است

جام گرفتـه،   هايي كه در زمينه باروري كمكي ان        به واسطه پيشرفت  
هـاي توليـد مثـل از الـزام بـه             اين امكان حاصل شده است كه روش      

در حقيقـت بـه واسـطه ايـن         .  نيـاز شـود     داشتن رابطه جنـسي بـي     
ها زنان قادر خواهند بود كه بدون برقراري رابطه جنسي بـه    پيشرفت

بـاردار  ) In vivo(يـا درون رحمـي   ) In vitro(صورت آزمايشگاهي 
توان از وجود شخص ثالث نيز در انجام          حتي مي به اين طريق    . شوند

بارداري به صورت اهداي تخمـك، اسـپرم، جنـين و يـا رحـم بهـره                 
اي كـه در مجلـه انجمـن          اين بررسي بـر اسـاس مقالـه        ].٢٠[گرفت

 انتشار يافته بود انجام گرفته است و ايـده          ٢٠٠٥خاورميانه در سال    
   .سازد شخص نويسنده را منعكس نمي

  

  

  

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
86

.6
.4

.9
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1386.6.4.9.2
https://payeshjournal.ir/article-1-688-fa.html


  

  ٣٨٤

    جهاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي     

 منابع

اي،  ترجمه مهـدي الهـي قمـشه   ،  ٨٩سوره انبياء، آيه     قرآن کريم،  -۱
تصحيح کامل زير نظر استاد محّمد باقر بهبودي، انتشارات صـالحي،           

  ١٣٥٤تهران، 
 ترجمه مهدي الهـي قمـشه اي،   ،  ٣٨ سوره رعد، آيه   قرآن کريم،  -٢

تصحيح کامل زير نظر استاد محّمد باقر بهبودي، انتشارات صـالحي،           
  ١٣٥٤ تهران،

ترجمه مهدي الهـي قمـشه اي،   ، ٧٢سوره نحل، آيه     قرآن کريم،  -٣
تصحيح کامل زير نظر استاد محّمد باقر بهبودي، انتشارات صـالحي،           

  ١٣٥٤تهران، 
ترجمه مهدي الهي قمشه     ،٤٩-٥٠، سوره شوري، آيه     قرآن کريم  -٤

اي، تصحيح کامل زير نظر اسـتاد محّمـد بـاقر بهبـودي، انتـشارات               
  ١٣٥٤تهران، صالحي، 

5- Gad El-Hak AGH. In Vitro Fertilization and test 
tube baby. Dar El Iftaa, Cairo; Egypt; 1980; 1225:1: 
115:3213-3228 
6- Proceedings of 7th Meeting of the Islamic Fikh 
Council in IVF & ET & AIH, Mecca (1984), Kuwait 
Siasa Daily Newspaper, March 1984 
7- Serour GI, Embryo Research, Ethical implications 
in the Islamic World 2002, ISESCO, Rabat, Morocco 
8- Serour GI. Ethical Guidelines for human 
reproduction research in the Muslim Worlds. The 
International Islamic Center for Population Studies 
and Research. Cairo: Al-Azhar University, 1992 
9- Serour GI. Ethical implications of the use of ART in 
the Muslim World. The International Islamic Center 
for Population Studies and Research. Cairo: Al-Azhar 
University, 1997 
10- Serour GI. Ethical implications of the use of ART 
in the Muslim World, Update; The International 
Islamic Center for Population Studies and Research. 
Cairo: Al-Azhar University, 2000 

11- Islamic Organization of Education, Science and 
Culture (ISESCO), Ethical reflection of advanced 
genetic research. Qatar. Doha. February, 1993 
12- Serour GI. Ethical Considerations of assisted 
reproductive technologies, a Middle Eastern 
perspective opinion. Middle East Fertile Society 
Journal 2000; 5: 13-18 
13- Serour GI, Aboulghar MA, Mansour RT. Bioethics 
in medically assisted conception in The Muslim 
World. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 
1995; 12: 559-65 
14- Serour GI, Dickens B. Assisted reproduction 
developments in The Islamic World. International 
Journal of Gynaecology and Obstetric 2001; 74: 187-
93 

ترجمه مهـدي الهـي قمـشه اي،         ،٥، آيه   حج، سوره   قرآن کريم  -۱۵
تصحيح کامل زير نظر استاد محّمد باقر بهبودي، انتشارات صـالحي،           

  ١٣٥٤تهران، 
ترجمه مهدي الهـي قمـشه       ،١٤، آيه   مؤمنون، سوره   قرآن کريم  -١٦

اي، تصحيح کامل زير نظر اسـتاد محّمـد بـاقر بهبـودي، انتـشارات               
  ١٣٥٤لحي، تهران، صا

17- Hadith Shareef, Reported by Bokhary and Muslim 
ترجمه مهدي الهـي قمـشه      ،٨-٩، سوره شوري، آيه     قرآن کريم  -۱۸

اي، تصحيح کامل زير نظر اسـتاد محّمـد بـاقر بهبـودي، انتـشارات               
  ١٣٥٤صالحي، تهران، 

19- Keller R, Günther H.-L., Kaiser P, Kommentar 
zum Embryonenschutzgesetz, Kohlhammerverlag, 
1992 
20- Serour GI. Religious perspective of ethical issues 
in ART. Middle East Fertility Society Journal 2005; 
10: 185-90 

ترجمه مهـدي الهـي قمـشه        ،٦-٧، آيه   مريم، سوره   قرآن کريم  -۲۱
 بهبـودي، انتـشارات     اي، تصحيح کامل زير نظر اسـتاد محّمـد بـاقر          

 ١٣٥٤صالحي، تهران، 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
86

.6
.4

.9
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1386.6.4.9.2
https://payeshjournal.ir/article-1-688-fa.html
http://www.tcpdf.org

