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 بخش نخست: فقه درمان

 شود:در این بخش از چند محور عمده بحث می

 حکم فقهی درمان -الف

 درباره حکم درمان امراض به طور کلی پنج نظر در میان فقهای اهل سنت مطرح است: 

 : نووی از فقهای شافعی و جمهور آنان و فقهای حنبلی استحباب -الف

 : برخی فقهای حنفی، برخی فقهای حنبلی، ابن حزم و برخی فقهای امامیه وجوب -ب

 : جمهور فقهای حنفی و مالکی جواز یا اباحه -ج

 : نووی، غزالی و صوفیه که ترک آن افضل باشدجواز مگر آن -د

 . اتکای بر خداوند در نزول بالعدم جواز به جهت مقام رضا و  -هـ

نسا، روایت ابودرداء  29بقره و  159باشد. ادله گروه دوم، آیات اما ادله گروه نخست، روایات فوق و ادله عقلی می

و قیاس است. ادله گروه « أن اهلل أنزل الداء و الدواء و جعل لکل داء دواء، فتداووا و التتداووا بحرام» از پیامبر 

و جاءت االعراب فقالوا یا رسول اهلل: أنتداوی؟  کنت عند النبی : »اسامه بن شریک از پیامبر  سوم، روایت

فقال: نعم عباد اهلل تداووا، فإن اهلل عزوجل لم یضع داء إال وضع له شفاء غیر داء واحد فقالوا یا رسول اهلل و ما 

فرمودند: بله. ای بندگان خدا امراض را مداوا   آیا امراض را مداوا کنیم؟ حضرت ؛ یا رسول اهللهو؟ قال: الهرم

که برای آن شفا یا دوایی قرار داده است، مگر یک مرض. گفتند: کنید، چون خداوند مرضی قرار نداده، مگر این

ما انزل اهلل من »که فرمودند:  روایت دوم از پیامبر است. « ؟ فرمودند: پیریآن مرض چیست یا رسول اهلل 

گروه چهارم، عالوه «. که شفا یا دوای آن را نازل کردداء اال انزل اهلل شفاء؛ خدا هیچ مرضی را قرار نداد، مگر این

یدخل الجنه من امتی سبعون ألفا بغیر حساب، »بر روایات جواز درمان، برای افضلیت ترک به روایاتی مانند 

أن امراه أتت النبی »و روایت ابن عباس « و الیتطیرون و ال یکتوون و علی ربهم یتوکلونهم الذین ال یسترقون 

  فقالت: أنی أصرع و أنی أتکشف فادع اهلل لی قال: إن شئت صبرت و لک الجنه و أن شئت دعوت اهلل أن

اند. ه عقلی استناد کرده، آثار صحابه و ادل«یعافیک، فقالت اصبر و لکننی أتکشف فادع اهلل أن ال أتکشف فدعا لها

  .ادله گروه پنجم نیز ادله عقلی است

 اند: فقهای امامیه نیز برای مشروعیت درمان به احادیث ذیل استناد کرده

ما انزل اهلل تعالی من داء اال و قد انزل معه دواء فتداووا اال السام فانه ال دواء له؛ هیچ »فرمایند: می معصوم 

 امام رضا  «.داروی آن را قرار نداده باشد، مگر مرگ که هیچ دارویی برای آن نیستدردی نیست که خداوند 

 شمار دیگر.و روایات بی« دواء؛ برای هر دردی دارویی است لکل داء»فرمایند: می

 موارد وجوب درمان

ای از موارد درمان و با توجه به قواعد عام وجوب حفظ جان مسلمان و نیز با توجه به روایات متعدد در پاره

اگر شخصی اطالعی از درمان و پزشکی دارد، واجب است که به درمان  بر همین اساس،معالجه واجب می گردد. 
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واجب است نسبت بیمار اقدام نماید و بر این اساس، در صورتی که زندگی بیمار متوقف بر درمان باشد، بر او 

 به درمان خود اقدام کند.

  ان با محرماتدرمحکم مسأله فرعی: 

اى روایات منقول از ائمه، تداوى به حرام، بویژه مسکرات را جز در صورت ضرورت فقهاى امامیه با استناد به پاره

 اند. ء محرّم جایز ندانستهو تعیّن شى

اند. گروهى از آنان تداوى فقهاى اهل سنت در خصوص جواز و عدم جواز تداوى به حرام دچار اختالف نظر شده

انّ اللّه لم یجعل شفاء لکم فیما »اند. ایشان با استناد به حدیث اى همچون آب و غذا ندانستهضرورت قاهرهرا 

قائل « انّ اللّه انزل الداء و انزل الدواء فجعل لک داء دواء فتداووا و ال تداووا بالحرام»و نیز حدیث « حرّم علیکم

مقابل، گروهى دیگر با استناد به عمومات و اطالقات ناظر بر اند. در به عدم جواز تداوى با اشیاى محرّمه شده

خود، به حدیثى از پیامبر )ص( مبنى بر  اند. این گروه در کنار استدالالت کلىحالت اضطرار، قائل به جواز شده

اول نظریه  اند. سید سابقى بیمارى آنان استناد کردهى پوشیدن حریر به دو تن از یاران خود به واسطهاجازه

 .تنظریه اخیر را ترجیح داده اس یو یوسف قرضاو

 مسأله فرعی: حکم درمان با مواد مخدر

بیان  آنزم است ابتدا معنای مواد مخدر و حکم کلی استعمال القبل از بحث درباره حکم درمان با مواد مخدر 

 لیاست که اغلب به دل ییایمیش ،یعیطب باتیاز داروها و ترک یانواع مختلف یبرا یعموم یمواد مخدر نام شود.

ها ممنوع و فروش آن دیشده و معموالً خر یبندطبقه ادآوریبه مصرف جزو مواد اعت یوابستگ جادیاحتمال ا

بوده و  آوریزا و سستاست که مخدر، محرک، توهم یمقاله تمام انواع مواد نیاست. منظور از مواد مخدر در ا

 گرددیم ادیچند بار مصرف موجب اعت ای کیعنه را در شرع به دنبال دارد و پس از منهئ یو روح یآثار جسم

 یمواد مخدر مصنوع نیهمچن ن،یجوانا و مشتقات آن و کوکائ یو مار شیو مشتقات آن، حش اکیکه عمدتا تر

  .شودیرا شامل م

حرمت از باب ، از باب اکل سم حرمتی، حکم عقلمصرف مواد مخدر حرام است و ادله آن نیز شامل روایات، 

 است.  و حرمت به دلیل اضرار به نفس از باب قاعده حرمت مقدمه حرام، قاعده اسراف

باید گفت در صورتی که ضرر زدن به نفس دارای غرض عقالیی باشد، اما درباره حکم درمان با مواد مخدر، 

شود که سبب قرار تنها شامل خطر عظیمی میدلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، زیرا آیه حرمت القای در تهلکه 

شود و ادله روایی دیگر، یا از جهت سند ضعیف گرفتن در معرض نابودی است و ضررهای دیگر را شامل نمی

 ط در جایی که غرض عقالییقها نسبت به هر ضرری ناقص است و عقل نیز فهستند یا داللت و شمول آن

صورتی که رضی عقالیی، به ویژه غرضی اهم داشته باشد چنین حکمی نباشد، حکم به قبح عمل دارد، اما در 

 را ندارد.
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در نتیجه دلیلی بر حرمت اضرار به نفس وجود ندارد، اما ادله حرمت مواد مخدر که استفاده از این مواد را در 

ین صورت حکم شوند و در اداند، در صورت اضطرار به وسیله ادله اضطرار برداشته میحالت عادی نیز حرام می

 به حلیت بهره جستن از آن ها در حد رفع اضطرار خواهد شد.

 مسأله فرعی: حکم درمان با مواد روان گردان 

به طور کلی از دیدگاه فقیهان شیعه استعمال مواد مخدر و روان گردان حرام است و اختالف دیدگاه درباره 

توان را می هی حرمت مواد روان گردانحکم فق .مسکرات و مواد مخدر در طهارت و پاکی و نجاست آن هاست

 اثبات کرد:ذیل  قاز طر

 ثبات همسانی و شباهت مواد روان گردان و مسکرات حراما 

 نفس فی در تهلکه و تلاغستناد به ادله نهی از الا 

 ود: شدله حرمت ضرر به نفس که دیدگاه فقها در این باره متفاوت و به دو گروه عمده تقسیم میا 

)به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی، ضرر زدن به نفس را حرام  رمت مطلق ضرر زدن به نفسح -الف

 دانند(می

 دانند(.)تنها وارد ساختن ضررهای شدید به نفس را جایز نمیحرمت ضررهای دارای خطر جانی  -ب

 مسأله فرعی: حکم فقهی جراحی زیبایی

ندارد و به عنوان کلی اصل اباحه حکم به جواز آن می وجود به عنوان اولی جراحی زیبایی دلیلی برای حرمت 

 : شود. اما از حیث عنوان ثانوی، دو دیدگاه درباره آن مطرح است

 سوره بقره و اصل اباحه است. 29آیه که ادله آن شامل جواز  -الف

اصالت حرمت و قاعده سوره نساء یا به عبارتی حرمت تغییر خلق اهلل،  119آیه عدم جواز که ادله آن شامل  -ب

 عقی اهم و مهم است. 

 تفصیل:  -ج

  :حرام است.عمل زیبایی دارای ضرر قابل اعتنا باشد 

 :جراحی زیبایی ضرری نداشته باشد: دو حالت دارد 

و لمس و نظر  گاه مستلزم حرام دیگری است مانند انجام این کار توسط پزشک از جنس مخالف -

 که در این صورت حرام است.

 جایز است به دلیل اصاله االباحه.لزم حرام دیگری نیست: گاه مست -

 انرژی درمانی و هیپنوتیزم ی: حکم فقهیمسأله فرع

است که با استفاده از پرانا یا کی یا انرژی حیاتی به معالجه تمامی کابد انسان  م و هنر باستانیلانرژی درمانی ع

دست کشیدن،  قشفای حیاتی، شفای پرانایی، شفا از طری، کنگ درمانیپرداخته و به نام های دیگری مانند چی

 شود.فای موهبتی نیز خوانده میششفای مغناطیسی، شفای ایمانی و 
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هایی هیپنوتیزم فرآیند به خواب مصنوعی بردن شخصی با اثر القای خاص است که در آن شخص به پرسش

دهد و بدین روش به خواب بر مبنای خاطرات گذشته و فراموش شده یا توهمات پاسخ می شودکه از او می

 رود.می

حکم فقهی انرژی درمانی و هیپنوتیزم به حسب موارد و درجات آن متعدد است. از این رو، باید موارد و مراتب 

وارد استثنای سحر به شمار باشد. بنابراین، اگر از مبرخی از موارد مصداق سحر میت بررسی شود. قآن به د

در همه موارد با یک مشکل جدی مواجه هستیم و آن تسلط رسد برود، حرمت نخواهد داشت، ولی به نظر می

باید دایره سیره عقال را ماحظه کرد شخص هیپنوتیزم کننده و درمانگر بر نفس مراجعه کننده است. بنابراین، 

 و تشخیص این مطلب نیاز به کار میدانی دارد. دهدکه تا چه اندازه این تسلط را اجازه می

باشد، این که اگر این دو فرآیند در جنبه درمانی به کار گرفته شوند با اذن طرف مقابل جایز می م استلآنچه مس

همچنین در صورت ضرر داشتن این دو فرآیند، مسأله اهم و مهم مطرح است که آیا جنبه درمانی، مصلحتش 

 باالتر است یا خیر؟ البته در جنبه درمانی عالوه بر اذن و تشخیص اهم، نباید این دو فرآینداز مفسده اضرار 

 مستلزم تسلط بر جن مومن بدون اذن او آن باشد. 

یر مسلمان نداریم. البته در صورتی غاما جنبه های غیردرمانی که سحر نیست، دلیلی بر عدم جواز آن نسبت به 

 حرمت نباشد. که مصداقی از عناوین ثانویه

 موسیقی درمانی مسأله فرعی: حکم فقهی 

 برخی قائل به حرمت مطلق موسیقی درمانی هستند، مانند آیت اهلل صافی گلپایگانی

 مانند آیات عظام سیستانی، تبریزی و بهجت. اند؛شدهموسیقی لهوی و غیر لهوی برخی قائل به تفصیل میان 

 اند؛ مانند آیت اهلل مکارم شیرازی.پذیرفتهضرورت را برخی نیز جواز مشروط به 

 پیوند اعضا مسأله فرعی: حکم فقهی

قطع عضو در حالت حیات و قطع عضو برای رسیدن به حکم فقهی پیوند اعضا الزم است آن را به دو حالت 

 پس از مرگ تقسیم نمود: 

 دو دیدگاه وجود دارد: قطع عضو در حالت حیات،در حالت 

 کنند:برای این نظر اقامه می حرمت: ادله زیر را 

 حرمت تعزیر به نفس 

 حرمت اضرار به نفس 

 حرمت تغییر خلق اهلل 

 حرمت مثله کردن بدن انسان 

 هتک و ذلت مومن 

  قطع عضو مصداق ظلم است 

 کنند:جواز: ادله زیر را برای این نظر اقامه می 
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  سلطنت انسان بر خود 

 قاعده تفویض کارهای مومن به خود او 

 ام کارهای خیرلزوم انج 

 .قاعده جواز انجام کارهایی که سودش برای دیگران، بیش از ضررش برای فرد است 

 ها متفاوت هستند:نیز دیدگاهقطع عضو پس از مرگ در حالت 

توان با استناد به ادله ای چون حرمت جنایت بر مرده، حرمت مثله کردن مردگان و وجوب دفن مردگان می

حرمتِ قطع عضو  یمستند اصل کهنیمؤلفان با توجه به ا یبرخحکم به حرمت پیوند اعضای میت نمود، اما 

از قطع عضو بدن  یعرف یامروزه تلق ،یبدن مرده مسلمان لزوم حفظ کرامت مؤمن و عدم هتک اوست و از طرف

به  نینه تنها توه گریامر، د نیکه ا یآن به بدن شخص زنده دگرگون شده است، به طور وندزدنیپ یبرا تیّم

 اند. کرده یحرمت آن را نف د،یآیبه شمار م یانسان یاقدام بلکه ستین تیّم

مسلمان ــ و نه حفظ جانِ او ــ الزم  کی یسالمت یفقط برا تیّکه قطع عضو بدن م یحال، در موارد نیا با

 ینظر قطع زیفقها ن یعدم جواز برداشت عضو مرده مسلمان اختالف نظر وجود دارد، برخ ایشود، نسبت به جواز 

 وندیبه منظور پ تیّکه قطع عضو بدن م افتیدر توانیفقها م یهاو استدالل راتیاز تعب. اندباره نداده نیدر ا

 یالبته طبق نظر برخ .ستین زیداشته باشد، جا یراساسیو غ یفرع یادهیچنانچه فا ،گرید یزدن آن به شخص

به بدن شخص  آن وندینبوده، پ زیکه قطع آن جا یدر صورت یفقها پس از برداشت عضو بدن مرده مسلمان، حت

 اتیاعضا، جز در فروع و جزئ وندینسبت به مسئله پ هانیگفت که غالب فق توانیمجموع، م دراست.  زیزنده جا

 آن، نظر مساعد دارند.

 ال: قطع عضو از میت با اجازه چه کسی جایز است؟ؤس

 مجوز شرعی در این زمینه از سه طریق است: وصیت، اجازه ولی شرعی و اجازه ولی فقیه. 

 شده است:به جداسازی اعضای بدن پس از مرگ، به سه دلیل استناد  در اثبات جواز وصیت وصیت: -الف

 انسان پس از مرگ استمرار اختیارات 

 حلیت جان و ما مسلمانان با رضایت او 

 اطالقات ادله وصیت و مشروعیت آن. 

 اند:وصیت در این امر را از سه ناحیه متصور دانسته جایز نبودن

  :قوام هر عقدی به ایجاب و قبول است.نفس عقد 

  جمله شرایط الزم است.موصی له: وجود موصی له و مجهول نبودن او از 

  .موصی به: موصی به نباید معصیت محسوب شود 

حفظ نفس محترمه اکثر فقهای عصر حاضر قطع و برداشت عضو میت مسلمان پس از مرگ را منوط به اینکه 

ای وابسته به آن باشد، اجازه داده اند، در صورت عدم وصیت، دیه واجب باشد، ولی در صورت وصیت قبلی 

دیه الزم نیست، اما برخی صاحب نظران مسلمان معتقدند برداشتن عضو میت کافر نیازمند اجازه میت پرداخت 
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ها پس از مرگ نیست. کافر ذمی تا وقتی زنده است احترام دارد و دلیلی بر ثبوت احترام آناز وی وصیت او 

 وجود ندارد.

شود جز مواردی که وصیت کرده میبه ولی او مربوط شخصی پس از مردن  تمام اموراجازه ولی شرعی:  -ب

باشد و از جمله آن امور قطع اعضای بدن اوست. از آن رو که چنین کاری به نفع و صالح میت است، ولی حق 

 دانند. البته برخی فقها در صورت وجود وصیت میت، اجازه ولی او را فاقد اثر می دارد اجازه آن را بدهد.

ی قطع اعضای بدن مرده، اجازه ولی فقیه است و این مسئله با حدود سومین مجوز برا اجازه ولی فقیه: -ج

بنابراین، در موردی که شخص مرده ولی ندارد و مصلحت اهمی مانند نجات  اختیارات ولی فقیه مرتبط است.

  کند بی شک چنین حقی برای ولی فقیه هست. جان یک انسان اقتضای قطع عضوی از اعضای او را می

 حکم فقهی تغییر جنسیتمسأله فرعی: 

 در این باره دو دیدگاه وجود دارد:

 جواز مشروط -الف

 ،یگانیگلپا یصاف ،یستانیس ،یفاضل لنکران اتیحضرات آامام خمینی، رهبر انقالب و معاصر  یفقها انیاز م

یا سایر عدم لمس و نظر مشروط )مشروط به و مومن فتوا به جواز  یخراز ،یلیاردب یموسو ،یرازیش مکارم

 .اندداده تیجنس رییتغمگر در صورت ضرورت( محرمات 

اند که مقصود آنها از کرده حیتصر خود یاند در فتاواداده تیجنس رییکه فتوا به جواز تغ ییاز فقها یبرخنکته: 

. آنان باشدیم یآثار شرع یدارا یواقع تیجنس رییو تنها تغ استی واقع تیجنس رییتغ ت،یجنس رییجواز تغ

آنها اگر چه در . اندآن داده حرمت از آنها فتوا به یبرخ یدانسته و حت یرا فاقد آثار شرع یصور تیجنس رییتغ

اند که نکرده انیب یاند و به روشننپرداخته یو صور یواقع تیجنس رییتغ قیدق نییو تب حیخود به توض یفتاوا

که  یاما از قرائن ؟یصور تیجنس رییتغ ای ونددیپیبه وقوع م یواقع تیجنس رییتغ ج،یرا یجراح در اعمال ایآ

 باشدیم جیرا یاعمال جراح ،یصور تیجنس رییآنها از تغ مقصود که شودیدر سخنان آنها وجود دارد روشن م

 یصور تیجنس رییفقها تغ یکه برخ نیعلت ا .دانندینم یواقع تیجنس رییرا تغ یاعمال جراح گونه نیو آنها ا

 یتناسل یاعضا ،یگونه اعمال جراح نیاست که به نظر آنها در ا نیا دانندیم حرام را جیرا یدر اعمال جراح

جنس مخالف  یواقعاً عضو تناسل آن یو به جا رودیم نیرحم و تخمدان او از ب ،یمانند آلت تناسل ماریب

مثل او از  دیوارد شده و قدرت تول یجسمان بیفقط آس ماریشخص ب به صورت نی. پس در اشودینم نیگزیجا

 .شرعاً حرام است نیاست، و ا رفته نیب

، علوی صافی گلپایگانیمانند آیات عظام  از فقها یجمعحکم ضرورت عمل جراحی صوری تغییر جنسیت:  نکته:

مانند آیات عظام  گرید یبرخ انـد ورا انکار کرده یاعمال جراح نیوجود ضرورت بر چن و مکارم شیرازی گرگانی

 .انـدرفتهیرا پذ امکان آنموسوی 

 عدم جواز -ب
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 ،یزیبهجت، تبر ،ییخو ،یگانیگلپا ،یاراک اتیاند، مانند حضرات آمعاصر فتوا به حرمت آن داده مراجعی برخ

 ی.زیتبری مدن ی وهمدان ینور

 اندداده یصور تیجنس رییکه تغ یحکم کسان

 کند،یم جادیا ماریب تیدر جنس یصور رییفقط تغ ت،یجنس رییتغ جیرا یفرض که اعمال جراح شیپ نیا با

 عمل را به جهت صدق عنوان اضطرار و حرج نیکرد ـ خواه ا تیجنس رییتغی اقدام به عمل جراح یاگر کس

نکرده است و  رییاو تغ تیجنس صورت نیکرده باشد ـ در ا نیچن اشیشرع فهیبر خالف وظ ایداده باشد  انجام

سابق خود، ازدواج کرده باشد، نکاح  تیس اگر در حالت جنساست. پ خود سابق تیاو محکوم به احکام جنس

که موافق  یبا کس یجراح عمل بعد از تواندیو اگر ازدواج نکرده باشد نم شودیمنحلّ نم یاز عمل جراح بعد او

 .یعباد ریو غ یعباد یاحکام و مقررات شرع ریسا است نیجنس سابق او است ازدواج کند. همچن

 یرا از صور تیجنس رییاما تغ شود،یمی صور تیجنس رییتغ یاضطرار و حرج موجب جواز عمل جراح پس

 ماریشخص ب یبرا تیمربوط به جنس یاحکام شرع رییموجب تغ و کندیبودن متحول نم یبودن به واقع

 .دیخود رفتار نما یجراح قبل از عمل تیمربوط به جنس یشرع فیبه تکال دیهمچنان با ماریب و شودینم

 احکام فقهی پزشک -ب

 حکم فقهی طبابت 

به طور کلی، وجوب درمان بیمار به صورت واجب کفایی است؛ به این معنا که این بیمار باید درمان شود. 

بنابراین، بر همه پزشکان واجب است او را درمان نمایند و اگر یکی از پزشکان بر این کار اقدام نماید از دیگر 

 شود. ساقط میپزشکان 

، مثل مواردی که نجات جان بیمار منحصر در باشدالبته در پاره ای موارد، طبابت بر پزشک واجب عینی می

درمان توسط پزشک خاصی است یا طبیب دیگری وجود ندارد با توانایی درمان این مرض خاص توسط پزشکان 

 دیگر وجود ندارد. 

طبابت مباح نیز وجود دارد؛ به این معنا که نه واجب عینی است و نه واجب کفایی؛ بلکه به عنوان مثال، کاری 

 تزینی و اضافی است که بیمار دوست دارد انجام شود. 

 نحوه پرداخت دستمزد پزشک 

 های مختفی برای پرداخت دستمزد طبیب وجود دارد:روش

 پرداخت از بیت المال -الف

 بیمار طتوس پرداخت -ب

 این شیوه در قالب عقود متفاوتی قابل تصور است، مانند جعاله و اجاره

: برخی فقیهان بر اساس این که گرفتن اجرت در برابر کارهای واجب حرام است، معتقدند پزشک حق القدم -ج

 قدم دریافت کند.لکنند، باید حق انیز مانند افرادی که ادام به غسل، کفن و دفن میت می
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 ائل آموزش پزشکان و تشریح اجسادمس 

 حهیاست، و به قطعه جدا شده شَرْحه و شَر یخاص وهیجداکردن گوشت از عضو به ش یدر لغت به معنا حیتشر

بدن  یاست که موضوعش ساختمان و شکل اعضا یعلم یکالبدشناس ای حیتشر ،یدر اصطالح پزشک. ندیگویم

  .پردازدیم یکالبد آدم ییاست و از راه شکافتن بدن به شناسا

 درباره حکم تشریح در فقه باید میان مسلمان و کافر تفاوت گذاشت:

  کافرجسد حکم تشریح 

 یمرگ حرمت و اتیدر ح یکافر حرب رایاست، ز زی( بدون اشکال، جایذم ری)کافر غ یبدن کافر حرب حیتشر

 ندارد. تیاصل حرب اولو یبرا یبدن کافر حرب حیندارد و تشر

 معاهد در دو صورت حرام است: ای یبدن کافر ذم حیتشر اما

 معاهده احترام اجساد آنها شرط شده باشد. ای. درعقد ذمه  1

درضمن عقد  یشرط نیچن ایکه گو یآنها انجام گرفته باشد به گونه ا یبر احترام بدن ها ی. عقد ذمه مبتن 2

 ذکر شده است.

 .اتیازروا یاطالق پاره ا لیحرام است، به دل یکافر ذم حیادعا شده که تشر زیدو صورت ن نیا ریغ در

  مسلمانجسد حکم تشریح 

این مدعا  لیو پس ازمرگ حرام است. دل اتیاست که هتک و اهانت مسلمان درحال ح یبدون اشکال اجماع

 دسته از روایات است: 5

 است که بر حرمت مُثله کردن اموات و کشته شدگان در نبرد داللت دارد. یاتیگروه اول، روا 

 داللت دارد. تیم یاست که بر حرمت قطع اعضا یاتیگروه دوم، روا 

 از افعال نسبت به جسد انسان داللت  یاست که بر حرمت انجام دادن بعض یاتیگروه سوم، روا

 یوقت رایها استنباط کرد، زاز آنرا  حیحرمت تشر توانیم تیاولو اسیبر اساس ق ودارد 

قطع  ای دنیبر یاول قیحرام است، به طر یناخن شخص متوف دنیچ ایجسد  یمو دنیتراش

 حرام است. زیاو ن یکردن اعضا

 داللت دارد. تیجسد م یفور یو خاکسپار زیاست که بر تجه یاتیگروه چهارم، روا 

 بر  ایرا قطع کند  تیم یکه اعضا یبر ذمه شخص هیاست که بر تحقق د یاتیگروه پنجم، روا

 .کندیوارد آورد، داللت م یجسد او جراحت

 جسد مسلمان حیموارد جواز تشر

 استثنا شده است: حیاز حرمت تشر لیبه شرح ذ یموارد

آن که  رینظ داشته باشد. یبستگ گریمسلمان د تیبدن م حیمسلمان به تشر اتیهرگاه حفظ ح :اول مورد

 افتنیو  یماریب صیجان بازند وتشخ شانیاز ا یمبتال شده و برخ یکشنده ا یماریاز مسلمانان به ب یگروه

شود.  حیتشر ختهجان با یماریکه به سبب همان ب یمسلمان تیباشدکه بدن م سریم یراه معالجه تنها در صورت
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 ای دنیمادر منوط به آن باشد که بچه را با بر اتیوحفظ ح ردیآن که بچه درشکم مادر بم رینظ نیهمچن

مادر مرده باشد و تنها راه  ش،یآن که به عکس مورد پ ایآورند  رونیگربیمشابه د یروش ها ایشکستن اعضا 

است، صاحب جواهر درمورد مثال  زیجا حیشرموارد ت نیطفل شکافتن شکم مادر باشد. درتمام ا اتیحفظ ح

 بدن مادر وجود ندارد. حیمخالف با جواز تشر یا هینظر چیآخر ادعاکرده است که ه

قطعه قطعه ساختن  و حیمسلمان مهم تراست و به تشر تیکه از احترام م یبه هدف یابیهرگاه دست :مورد دوم

 است. زیجا حیمسلمان منوط باشد، بدون اشکال تشر تیبدن م

 ریبازگردد، نظ تیباشدکه مصلحت آن به خود م یبه گونه ا تیم یشکستن اعضا ای حیهرگاه تشر :مورد سوم

 رونیمانده باشد که ب یبه گونه ا ایاش انیامثال آن بدن مسلمان م ایهمچون وقوع زلزله  یآن که به خاطر سبب

 نباشد. ممکن گریمشابه د یراه ها ایشکستن  ایآوردن آن بدون قطعه کردن 

را تشریح کنند و برای نجات بیماران  ش جسد اوهرگاه مسلمانی وصیت کند که پس از مرگمورد چهارم: 

 نیازمند، به آنها پیوند زنند.

 یبرخ ،یذم کافر ای یبدن کافر حرب ایبدن مسلمان است  ایکه آ میشک کن یتیهرگاه درمورد م مورد پنجم:

 اند.دانسته زیشود، جا افتی یاگر در بالد اسالم یرا حت یجسد نیچن حیاز فقها تشر

 یتعلم و کارآموز: مورد ششم

 معاصر اختالف نظر دارند. یفقها ح،یقسم از تشر نیا در

و موجب  ستین زیبه آن وابسته باشد، جا یمسلمان یکه زندگبدون آن ادگرفتن،ی یبرا حینظر، تشر کی طبق

 اتیح یموجب بقا حیتشر قیاز طر یکه اگر تعلم و کارآموز دیآیبر م ادشدهینظر « مفهوم» ازاست.  هید

 خواهد بود. زیها باشد، جاانسان

 یکه کارآموز یپزشک انیدانشجو یاست و مثالً برا زیباشد، جا تریقو یمتضمن مصلحت حیاند اگر تشرگفته یبرخ

 شرفتیموجب پ حیچون تشر گر،ید دید از .باشدیاست مجاز م حیاز مفسده تشر تریقو یمصلحت یآنان دارا

 است. زیاست جا یو عزت اسالم یعلم

 وظایف پزشک نسبت به بیمار 

 شوند:چند موضوع مهم بررسی میدر این بخش 

 نگاه پزشک به بدن بیمار از جنس مخالف -1

از دیدگاه همه فقیهان نگاه مرد به بدن زن نامحرم حرام است و تفاوتی ندارد که به قصد لذت جویی 

ضرورت و اضطرار همانند دیگر باشد یا نباشد و حکم پزشک مرد در نگاه به بدن زن نامحرم بدون 

شود. اثبات می مختلف از ائمه نور و روایات  31و  30مردان است و حرمت آن با ادله ای چون آیات 

 به عاوه فقها بر اساس همین آیات و روایات در این مسأله به اجماع رسیده اند.

 نگاه پزشک به صورت و دستان نامحرم  -2
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بدن نامحرم در حات عادی، یکی از مسائلی که عموم پزشکان و پس از اثبات حرمت نظر و نگاه به 

کنند و در اکثر کادر درمانی با آن در ارتباط هستند این است که زنان به پزشکان مرد مراجعه می

این است  سؤالپس ها نگاه کند. موارد الزم است پزشک با آنان سخن گفته و به صورت و دستان آن

 و دستان زنان نامحرم و بالعکس چه حکمی دارد؟که نگاه پزشک مرد به صورت 

 در این باره چند نظر وجود دارد:

 .جواز مطلق: شیخ طوسی، محقق نراقی و شیخ انصاری حکم به جواز کرده اند 

  قائل به منع مطلق نظر به وجه و دستان شده اند.منع مطلق: عالمه و صاحب جواهر 

 روایات، سیره مسلمانانسوره نور،  30ادله این دیدگاه: آیه 

 های بعدی.تفصیل میان نگاه اول و نگاه 

 سوره نور، روایات، سیره مسلمانان 30ادله این دیدگاه: آیه 

 نگاه به عورت دیگران -3

همه فقیهان در حرمت نگاه به عورت زن یا مرد مسلمان، به جز زن و شوهر اتفاق فتوا دارند. ادله این 

 وایات است.سوره نور و ر 30دیدگاه آیه 

 پزشک مرد و بالعکس لمس بدن زن نامحرم توسط -4

، چه با قصد لذت و چه بدون آن. در این یهان استقحرمت مس بدن زن نامحرم نیز مورد اتفاق ف

 خصوص تفاوتی میان صورت و دستان و سایر اعضای بدن او نیست.

 موارد استثنا از حرمت نظر به بدن و عورت و لمس بدن نامحرم -5

 اضطرار و ضرورت -الف

 بیشتر بودن مهارت پزشک مرد -ب

 ضمان پزشک 

هایی وجود دارد. فقهای شافعی و حنبلی میان در مورد ضمان طبیب میان فقهای امامیه و اهل سنت تفاوت

گذارند و در صورت بروز آسیب و زیان به بیمار به جهت فعل طبیب، اولی را طبیب جاهل و حاذق تفاوت می

دانند. فقهای مالکی نیز وی را در هر صورت )خطا یا تعدی/ علم یا دومی را فاقد آن می دارای مسؤولیت و

 دانند.جهل( مسؤول دانسته و دیه آن را بر عهده عاقله وی می

به  ، زیرا از نگاه شرع و عقل، اقدام انساناندحکم کرده به مسئولیت ویاما فقهای امامیه در بحث طبیب جاهل 

رت الزم را ندارد، مورد نهی قرار گرفته است. همچنین، مسئولیت طبیب جاهل مطلق است کاری که در آن مها

 به خسارت نشود، مسئول است، زیرا چنین فردی از اشتغال به طبابت ممنوع استو هر چند طبابت او منجر 

است و  و نباید بیماران را مداوا کند و حتی به دلیل حفظ مصالح عمومی چنین فردی محجور دانسته شده

، از اشتغال این گونه افراد به طبابت جلوگیری کند تا مبادا جان حاکم باید از باب امر به معروف و نهی از منکر

در قبال پزشک حاذق دو نظر مطرح است. نظر مشهور آن است از منظر آنان، و مال مردم به خطر بیفتد. اما 
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البته برخی نیز معتقدند  .ت که وی مسؤول نیستکه وی مسؤول است. نظر برخی فقها چون ابن ادریس آن اس

های کمک اگر در فرآیند، طبیب بر اساس نظر مشهور .پزشک قاصر دیگر مسؤول نیست ،که در صورت اذن

 ، اما بر مبنای نظر دوم مسؤولیتی ندارد.استباروری سبب ورود ضرر و آسیب به بیمار باشد، دارای مسؤولیت 

است و ادله گروه دوم، اصل برائت، وجود اذن  بیب، روایات، قواعد فقهی و اجماعادله نظر مشهور یعنی ضمان ط

 بیمار یا ولی بیمار به درمان، قاعده احسان و روایات دال بر عدم ضمان است.

در باب مسؤولیت مدنی پزشک در قوانین جمهوری اسالمی ایران هیچ قاعده یا اصلی که مستقیماً مخصوص 

رابطه با بیمار باشد، وجود ندارد و مسؤولیت مدنی پزشک نسبت به بیمار، تحت مسؤولیت مدنی پزشک در 

 قواعد عمومی مسؤولیت مدنی قرار دارد.

ای خود مسؤول های حرفههای دارویی، درمانی و پزشکی عملکردپزشکان بر اساس قواعد کلی در مورد جنبه

است که موضوع آن، مسؤولیت  1339دنی مصوب باشند. یکی از این قواعد کلی، ماده یک قانون مسؤولیت ممی

نیز در  1392قانون مجازات سال  497-495طبق مواد  ،چنینباشد. هممباالتی اشخاص میمدنی ناشی از بی

 1صورت تقصیر و قصور ضامن است )مسؤولیت کیفری(.

ی و نظریه  مسؤولیت درباره ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک در حقوق دو نظر وجود دارد: نظریه مسؤولیت قرارداد

توانند بر اساس می قهری. اما در حقوق ایران، مسؤولیت وی قراردادی است، نه قانونی و بر این اساس، والدین

در ایران این است  یچنین، اصل حقوققراردادی که با پزشک دارند، نسبت به خطای وی اقامه دعوا نمایند. هم

 ون تقصیر جنبه استثنایی دارد.  که تقصیر منبع مسؤولیت باشد و مسؤولیت بد

                                                           
که عمل او مطابق مقررات مگر آن ،دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه استهرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می -495ماده  -1

خذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون اچه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانکه قبل از معالجه پزشکی و موازین فنی باشد یا این

 .شودمی بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل 

 .خذ نکرده باشداچند برائت  عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هردر صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و  –1تبصره 

مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه  ،ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است -2تبصره 

 .نمایدبه اعطای برائت به طبیب اقدام میهای مربوطه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان

مگر  ،نماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن استپزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می -496ماده 

 .( این قانون عمل نماید495که مطابق ماده )آن

شود و با وجود این به دستور عمل کند، ار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف میدر موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرست – 1تبصره

 .بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است ،پزشک ضامن نیست

 .شود( این قانون عمل می495در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده ) – 2تبصره

در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا  -497ماده 

 .صدمات وارده نیست
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 بخش دوم: فقه تولید مثل و فرزندآوری

 )فرزندآوری و عدم فرزندآوری( بخش، درباره دو بعد سلبی و ایجابی حق تولید مثل و فرزندآوریدر این 

 شود.بحث می

 های فرزندآوری روش -الف 

روش طبیعی فرزندآوری به هر دلیل، جای هایی بحث خواهد شد که در زمان عدم کارایی در این بخش، از روش

های پزشکی و غیر ای از روشها، دامنه بسیار گستردهآن را خواهند گرفت تا افراد را صاحب فرزند کنند. این روش

 شوند.پزشکی را شامل می

 1مادر جانشین -1

 در میان فقهای اسالم چند نظر در این باره مطرح است:

های های مجمعاین موضوع در بیانیه .اندحکم کرده مادر جانشینفقهای اهل سنت به تحریم : غالب تحریم -الف

مختلف فقهی مورد اشاره قرار گرفته است، مانند مجمع فقه اسالمی تابع مرکز رابطه علم اسالمی در دور پنجم در 

مجمع مباحث اسالمی در  و 1407، مجمع فقه اسالمی تابع سازمان مؤتمر اسالمی در دور سوم سال 1402سال 

. ادله تحریم آن از منظر فقهای اهل سنت، غلبه مفاسد مترتب بر این عمل، ضایع کردن جایگاه 2001مصر در سال 

زن به جهت فروش یا هبه رحمش، تجاوز به عنوان مادری، تجاوز به حق وی بعد از حمل و تغذیه کودک، ایجاد 

 «دفع المفاسد اولی من جلب المصالح» اختالط انساب و قواعدی چوننزاع میان صاحبان تخمک و رحم استیجاری، 

و قاعده ارتباط شرعی میان حق فرزندآوری از رحم معین و جواز استمتاع جنسی نسبت به صاحب همان رحم، عدم 

یت ها و تابعقابلیت رحم برای بذل و اباحه، تضییع حقوق کودک در بحث انتساب و تبرع پدران و مادرانشان از آن

در حرمت ریختن منی بیگانه در رحم  نحل و روایت پیامبر  72مؤمنون،  6و  5رحم از فرج در حرمت، آیات 

واسطه موجب شدن بیگانه، مشارکت رحم در تکوین جنین و تغذیه جنین از خون مادر و اشاعه فحشا در جامعه به

فاضل لنکرانی قائل به حرمت صدر و  ،م فضل اهللآیات عظااز فقهای امامیه نیز  قذف و اهانت به مادر جانشین است.

اطالق روایات حرمت تلقیح نطفه مرد بیگانه به زن بیگانه،  :کنندهستند و ادله ذیل را برای حرمت آن اقامه می

  آمدهای غیر اخالقی و منفی آن.وجوب حفظ فروج، قاعده احتیاط در فروج و آثار و پی

عبد المعطی بیومی، موسی شاهین به همراه چند تن فقهای اهل سنت مانند فقهای امامیه  : برخیجواز -ب

شامل این از فقهای امامیه قائل به جواز آن هستند. ادله موافقان  الشین، عبد الحمید انصاری و عبد الصبور شاهین

وجود محذور حقق ضرر یا منافات با حق دیگری، عدم تموارد است: عدم وجود دلیل بر نفی اجاره رحم به دلیل 

که مهبل عدم انصراف روایات به این و شرعی، اصاله اباحه، عموم و اطالق ادله جواز اجیر شدن انسان و خدمات وی

                                                           
ز هر چند در بررسی حکم مادر جانشین بهتر آن است که میان دو روش سنتی و جدید مادر جایگزین فرق گذاشت. اما باید دانست که منظور ا -1

ن یا روش سنتی )جایگزینی نسبی یا جانشینی با باروری مصنوعی(، همان تلقیح اسپرم بیگانه به صاحب رحم و ترکیب اسپرم وی با تخمک مادر جانشی

. اما دش دکه در بحث بعدی به حکم آن اشاره خواهاست و ترکیب اسپرم زوج با تخمک زوجه دوم  (مادر جانشین)تلقیح اسپرم زوج به رحم زوجه دوم 

لقاح  رویانروش دوم )جایگزینی کامل یا جانشینی در بارداری(، ترکیب تخمک و اسپرم زوجه و زوج با هم به روش لقاح خارج رحمی و سپس کاشت 

 شود.جا بررسی مییافته یا رویان در رحم مادر جانشین است که حکم آن در این
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از فقهای اهل عالوه بر این،  زن یکی از دو رکن تشکیل نطفه باشد، بلکه مهبل هیچ نقشی در تشکیل نطفه ندارد.

، ابتنای اجاره رحم بر منفعت رحم نه منفعت بضع، 1از پیامبر به روایتی  در حلیت مادر جانشینبیومی سنت، 

مشقه تجلب ال»زنا و شبه آن، قیاس با رضاع و قاعده  هقرار گرفتن آن در ذیل عقود شرعی و عدم شباهت آن ب

جانشین که اسالم دین آسانی است، مادر کند. الشین نیز با توجه به آنیمتبنی نیز استناد  رآن ب افضیلتو « التیسیر

  کند.داند و ادله اختالط انساب و ترس از نزاع میان دو مادر را رد میگوی نیاز بشری میرا پاسخ

 های کمک باروریروش -2

 :شوندها به چند دسته تقسیم میبرای درک بهتر حکم این روش

زوج و تزریق اسپرم زوج )لقاح داخل رحمی( در رحم زوجه و لقاح خارج رحمی اسپرم  -الف و ب

 تخمک زوجه و قرار دادن جنین در رحم زوجه

 باره مطرح است:در میان فقها چند نظر در این

  :اند. اهل سنت، این دو مورد را با لحاظ شرایطی جایز دانستهاکثر فقهای غالب فقهای امامیه و جواز مطلق

تواند می ادله فقهای اهل سنتباشد. ادله فقهای امامیه شامل اصل برائت شرعی و عقلی و اصاله االباحه می

های کمک واسطه آن، شباهت روششامل عمومیت ادله استحباب درمان، تحقق مقصد تکثیر نسل به

 باشدواسطه آن باروری به تلقیح طبیعی و تحقق نسب به

  :اند که در نتیجه در نوع جا قائل به تفصیل شدهدر این و امامیه برخی دیگر از فقهای اهل سنتتفصیل

مانند رجب تمیمی، شیخ ابراهیم شقره، شیخ  ،انددهکربه جواز و در نوع دوم به عدم جواز حکم  ،نخست

و آیت اهلل  عبد اهلل بن زیاد آل محمود، عبدالطیف فرفور، بکر ابو زید، محمد شریف احمد، صدیق ضریر

 . 2میالنی

و  49مرسالت،  21و  20طارق،  7 و 6، 5بقره،  223نیز آیات از میان اهل سنت ادله قائالن به حرمت 

حجرات، عدم وجود نص، قرار گرفتن آن در دایره زنا، عدم وجود ضرورت در درمان ناباروری،  13شوری،  50

، مخالفت با فطرت 3واسطه آن، برخی روایات، قطع روابط انسانی بهبه طور کلی عدم وجود مصلحت و ضرورت

بار آن مثل هتک عرض، ریم به جهت لوازم نامشروع و آثار زیانانسان، حرمت از باب عنوان ثانوی یعنی تح

آگاهی بیگانه بر عورت بدون وجود ضرورت و نیاز عمومی، تغییر نوامیس الهی، ورود ضرر به فرزند ناشی از 

این فرآیند، بروز تشوه و ناتوانی در جسم کودک حاصل از این فرآیند، اختالط میاه به سبب خطای پزشکان، 

ما »، «درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح»انساب، اقدام به فرزندآوری از سوی مجردان، قواعد اختالط 

و پیوستگی میان روابط جنسی و تولید نسل و شباهت آن با زنا  ، سد ذرایع«غلب ضرره فهو ضرر محض

                                                           
 (.312، ص 2)سجستانی، پیشین، ج« ی رأس کل مأئه سنه من یجدد لها دینهاإن اهلل یبعث لهذه االمه عل»: ندفرمود رسول اهلل  -1

دهند. البته در های نوین کمک باروری میدانند، بنابراین حکم به حرمت مطلق انواع روشمسلم است که این عده چون این صورت را حرام می -2

های کمک ایی قمی، یزدی و موسوی بجنوردی حکم به حلیت مطلق انواع روشای، سید حسن طباطبفقه امامیه نیز برخی فقها چون آیات عظام خامنه

 اند. باروری داده
 (. 157، ص 4ابوری، پیشین، جس)نی« أن من أشر الناس عند اهلل منزله الرجل یفضی ألی امرأته و تفضی ألیه، ثم ینشر سرها»: ندرسول اهلل فرمود -3
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حرام نباشند،  باشند و این گروه بر این اعتقادند که این اقسام اگر چه در ذات و اصل خود ممکن استمی

 گردند.بار حرام میلکن به جهت عوارض و آثار زیان

 .برخی فقهای اهل سنت نیز قائل به جواز مشروط به عدم لمس و نظر یا سایر اعمال حرام هستند 

 باره در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، مانند توقف و اکتفا به حکم فردی البته نظرات دیگری هم در این

  فتوای عام درباره آن.و عدم صدور 

آیات عظام برخی فقها مانند که البته  شرایط مورد نظر فقهای امامیه، احکام مربوط به استمنا، لمس و نظر است

حرج زوجین یا یکی از  و و فاضل لنکرانی احکام لمس و نظر را در صورتی که ناباروری موجب عسر شیرازی مکارم

دانند. شرایط مورد نظر فقهای اهل سنت شامل وجود د را ملحق به زوجین میآن دو شده باشد، جایز دانسته و فرزن

رابطه زوجیت، رضایت، وجود ضمانات برای نقل و عدم استعمال گامت غیر زوجین و وجود کمیته پزشکی و مؤسسه 

عدم کشف عورت مگر به ضرورت، عالج زن مسلمان توسط طبیب زن  رسمی غیر تجاری برای انجام این عمل،

سلمان و در غیر این صورت طبیب زن غیر مسلمان و در نهایت طبیب مورد اطمینان مرد مسلمان و در آخر طبیب م

ها، دقت در عدم اختالط انساب، وقوع تلقیح در زمان غیر مسلمان، عدم خلوت در هنگام درمان، اتالف مازاد گامت

 .است وجود اطمینان نسبی در موفقیت درمان و زوجیت

 لقاح خارج رحمی و داخل رحمی اسپرم مرد بیگانه  -ج

دانند. ادله حرمت از نظر فقهای امامیه استناد به آیات اکثر فقهای امامیه و اتفاق فقهای اهل سنت آن را حرام می

م ان اشد الناس عذابا یو»: ندفرمود بقره و روایاتی مانند امام صادق  223 ،نسا 23مؤمنون،  7و   6، 5نور،  31

ترین عذاب در روز قیامت برای مردی است که نطفه خود القیامه رجال اقر نطفته عقاب فی رحم یحرم علیه؛ سخت

لن یعمل ابن آدم عمال »: ندفرمود به نقل از پیامبر  امام صادق . «را در مهبلی قرار دهد که بر او حرام است

الکعبه التی جعلها اهلل قبله لعباده او افرغ ماءه فی امرأه  اعظم عند اهلل عز وجل من رجل قتل نبیا او اماما او هدم

 تر باشد، از گناه مردی که پیامبر دهد که گناه آن در نزد خداوند بزرگحراما؛ هرگز فرزند آدم کاری انجام نمی

ا در مهبل زنی را بکشد یا خانه کعبه را که خداوند قبله بندگان خود قرار داده، ویران کند یا آب خود ر  یا امامی

 «.بریزد که بر وی حرام است

: الزنا شر او شرب الخمر و کیف صار فی شرب الخمر ثمانون و 7قلت البی عبد اهلل »گوید: اسحاق بن عمار می

فی الزنا مأه؟ فقال: یا اسحاق الحد واحد و لکن زید هذا لتضییعه النطفه و لوضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره اهلل 

ازیانه( و در زنا عزوجل به؛ به ابو عبد اهلل گفتم: زنا بدتر است یا نوشیدن شراب؟ چگونه در نوشیدن شراب هشتاد )ت

: ای اسحاق حد یکی است، اما مقدار آن بدین سبب افزوده شد که زنا ندفرمود صد تا مقرر گردیده است؟ امام 

 .«شود که خداوند بدان دستور داده استسبب از بین رفتن نطفه و قرار دادن آن در غیر جایگاهی می

جال بأن یزوجها من رجل فقیل الوکاله فاشهدت له فذلک عن امراه وکلت ر سألت أبا عبد اهلل »گوید: راوی می

در مورد زنی  : ... ان النکاح احری و احری ان یحتاط فیه و هو فرج و منه یکون الولد؛ از امام صادق .... فقال 

ست و : .... نکاح امر مهمی اندفرمود که به مردی وکالت داده تا او را به نکاح دیگری درآورد، سؤال کردم. امام 

 «.آیدسزاوار است در آن احتیاط شود، زیرا در نکاح، مسأله فرج مطرح است و از آن ولد به وجود می
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کل ما انزل به الرجل ماءه من هذا و شبهه فهو زنا؛ »: نددر پاسخ سؤال از نزدیکی با حیوان فرمود امام صادق 

 .«ه به آن از زناستمثل حیوان یا شبی ،وسیله آن آبش را بیرون آوردهر چیزی که به

و حرم اهلل الزنا لما فیه من الفساد و من قتل النفس و »در پاسخ به سؤاالت محمد بن سنان نوشت:  امام رضا 

جهت  هذهاب االنساب و ترک التربیه لالطفال و فساد المواریث و ما اشبه ذلک من وجوه الفساد؛ خداوند زنا را ب

ها و فسادهای دیگری ها، ترک تربیت کودکان، فساد میراثاز بین رفتن نسب که در آن فساد، کشتن فرد )نفس(،این

 هم نقل شده است. مشابه این روایت از امام صادق . «شبیه به این موارد وجود دارد، حرام کرده است

به این  کنند که از نظر آیت اهلل مؤمن استنادنسا استناد می 24و  23معارج و  31و  29اما برخی دیگر به آیات 

عدم سازگاری  تواند دلیل مناسبی برای حرمت باشد. برخی عالوه بر ادله فوق به علت و حکمت شرایع دین،آیات نمی

اطالق  با روایات حفظ فرج، عدم صدق عنوان زنا یا ریختن نطفه در رحم حرام یا جای دادن نطفه در چنین رحمی یا

)با شامل حرمت تبنی آن ادله اهل سنت برای تحریم  کنند.د میهای حرام بر این عملیات نیز استناسایر عنوان

الیحل المریء یؤمن باهلل و الیوم اآلخر أن یسقی ماءه »است:  و روایتی از پیامبر  (احزاب 5و  4 اتاستناد به آی

 بقره، 233ه ، آی«؛ برای انسان مؤمن به خدا و روز جزا جایز نیست که منی خود را در زرع دیگری قرار دهدزرع غیره

 باره است.شریعت اسالمی بودن آن و احکام لمس و نظر در این شباهت آن با نکاح استبضاع و زنا، خالف روح

ه و برخی کردها نیز حکم ای به جهت لزوم حرج به جواز این روشالبته برخی فقهای امامیه مانند آیت اهلل خامنه

 ند.دانآن را جایز مینیز مطلقا 

 رحمی اسپرم زوج و تخمک زن بیگانه  لقاح خارج  -د

مؤمن آیت اهلل دانند، ولی برخی فقهای امامیه مانند اهل سنت آن را جایز نمیغالب فقهای اکثر فقهای امامیه و 

. دانندآن را فی نفسه بدون اشکال میسیستانی  و ایخامنه آیات عظامو  انددر صورت وجود حرج آن را جایز دانسته

 ،منظر فقهای امامیه استناد به روایات گذشته و طرح شده در صورت سوم است و با الغای خصوصیتادله تحریم از 

 دایره اطالق صورت سوم خواهد بود. این فرض نیز داخل در

 لقاح خارج رحمی تخمک و اسپرم بیگانه و قرار دادن جنین در رحم زن دیگری )اهدای جنین( -هـ

اهل سنت تحریم است. ادله فقهای امامیه نیز همان برخی فقهای ی امامیه و حکم این مورد نیز از نظر برخی فقها

 ادله پیش گفته است. 

( 29/4/1382)مصوب « نابارور زوجین به جنین اهدای نحوه قانون» با عنوان را قانونی جمهوری اسالمی ایران

وزیران  هیأت .است کرده تجویز تصریح به را موجود هایروش از روش یک که تنها رسانده تصویب به ماده پنج در

 بهداشت، هایوزارتخانه 10/5/1383 مورخ 69773 شماره پیشنهاد مشترک به بنا 19/12/1383مورخ  جلسه در

 مصوب  -نابارور زوجین به جنین اهدای نحوه قانون 5 ماده استناد به و دادگستری و پزشکی آموزش و درمان

 نهایتاً به تصویب و پیشنهاد توجهی قابل تأخیر با نامهآیین چه اگر .نمودتصویب  را آن اجرایی نامهآیین – 1382

مشکالت  جنین، اهدای زمینه در حدی تا و نموده تبیین به رامبتال موارد تر،بیش جزئیات به ورود با ولی رسیده،

نوین کمک باروری  هایاست. اما اشکال اساسی به این قانون این است که در مورد سایر روش شده مرتفع قانونی
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باید به  2قانون اساسی 167یا طبق اصل  1قانون آیین دادرسی مدنی 3جا قاضی طبق ماده ساکت است که در این

منابع اسالمی یا فتاوای معتبر رجوع کند. عالوه بر این، قانون مذکور در باب بسیاری از موضوعات که در فصول 

  رده است.بعدی این رساله آمده، هیچ حکمی را بیان نک

 سازیشبیه -3

با های بارداری و فرزندآوری سازی به عنوان یکی از روشبرخی دانشمندان علوم زیستی در پی معرفی شبیه

چون هم کههای خاصی است سازی دارای ویژگیشبیه تکنیک و  ارزشمند استماًآزادی عمو کههستند این بیان 

 ها را بهبود ببخشد. و کیفیت زندگی آندهد تواند به زندگی برخی افراد معنا های نوین کمک باروری میسایر روش

موجب حذف با هدف فرزندآوری سازی کارگیری شبیهالبته برخی نیز با این نظریه مخالف هستند و معتقدند به

های کمک باروری روشتواند در قبال سایر که میفرآیند قانونی فرزند خواندگی خواهد شد. این نظر به جهت آن

سازی باید از دیدگاه فقهای بنابراین، حکم شبیه سازی ندارد.نیز طرح شود، مردود است و اختصاصی به شبیه

بر خالف فقهای اهل سنت  شود. در میان علمای امامیهمشخص به عنوان یک روش فرزندآوری اسالم 

 شاملفاق نظر وجود ندارد و این نظرات سازی انسان ات، در مورد حکم شبیهکه بر حرمت آن اتفاق دارند

 باشد.جواز مطلق، جواز مشروط، حرمت ثانوی و حرمت مطلق می

سازی انسانی داللت کند و نظران به دلیل نبود نص روشن که بر حرمت شبیهبرخی فقها و صاحب

-، شبیه«عهکل شیء لک حالل حتی تعلم أنه حرام بعینه فتد»استناد اصاله اباحه و قاعده  هچنین بهم

آیات عظام سیستانی، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، روحانی،  ماننداند، سازی انسانی را مجاز شمرده

عالمه فضل اهلل، محمد سعید حکیم، موسوی سبزواری، موسوی تبریزی، سید محسن تبریزی، عبایی 

 خراسانی، جناتی، مؤمن و شهید مطهری.

-سازی انسانی را مجاز شمردهاصل اولی در این مورد، شبیهبرخی بر اساس نصوص موجود، به استناد 

آورد، مانند وجود افراد سازی انسانی مشکالتی فراهم میشبیه اند، اما بر این نظرند که انجام گسترده

ده و آن را کرهمانند و دشواری بازشناسی آنان از یکدیگر؛ در نتیجه، آنان به جواز موردی و فردی حکم 

 جواهری. ماننداند، یرمجاز شمردهدر سطح کالن غ

سازی انسانی فی نفسه به عنوان اولی خود اشکالی برخی عالمان و فقهای امامیه بر این نظرند که شبیه

ناپذیر خواهد انجامید. از ندارد و به استناد اصاله اباحه جایز است؛ لیکن انجام آن به مفاسدی اجتناب

                                                           
به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه ها موظفند موافق قوانین قضات دادگاه -1

قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و اصول  کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، یا اصالً

توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و باشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیحقوقی که مغایر با موازین شرعی ن

 . صدور حکم امتناع ورزند و اال مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد
 حکم معتبر، فتاوای یا اسالمی معتبر منابع به استناد با نیابد اگر و بیابد مدونه قوانین در را دعوا هر حکم کند کوشش است موظف قاضی -2

 .ورزد امتناع حکم صدور و دعوا به رسیدگی از مدونه قوانین تعارض یا اجمال یا نقص یا سکوت بهانه به تواندنمی و نماید صادر را قضیه
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 ود، مانندرسازی انسانی به عنوان ثانوی حرام به شمار میشبیهگیری از این مفاسد، این رو برای پیش

 آیات عظام سید کاظم حائری، مکارم شیرازی، بیات و فاضل لنکرانی.

در برابر سه نگرش فوق، دیدگاه چهارمی نیز مطرح شده است که قائالن به آن بسیار اندک هستند. 

قائالن سازی به عنوان اولی حرام است. ر آن، شبیهاین دیدگاه بسیار نزدیک به نظر اهل سنت است و بنا ب

صافی گلپایگانی، تبریزی،  عظامت اآیعالمه محمد تقی جعفری، عالمه محمد مهدی شمس الدین،  به آن

. ادله این گروه تغییر خلق اهلل، اصاله الحرمه، عدم مالکیت بر جسد و تفرقه باشندمیشاهرودی و بهجت 

 .است میان زن و شوهر

اختالط  ،مثل جنسی لزوم تولیدمانند ی ادله فقه سازی مولد انسانرمت شبیهاهل سنت، در ح فقهای

از بین رفتن  ،از بین رفتن نهاد ازدواج و خانواده ،ابهام در نفقه و ارث ،ابهام در روابط خویشاوندی ،انساب

-و ترویج همجنس گسترش ،گیری روابط نامشروعشکلان امک ،از بین رفتن مفهوم پدری ،مفهوم مادری

مولد  سازیهیعلماء اهل سنت در خصوص شب یکالم لیدال .اندسوء استفاده مجرمان اقامه کرده و گرایی

با مخلوقات  یباز، نقض سنت تنوع، تینقض سنت زوج، تغییر خلق اهلل، هه خلق و اعجاز، شامل شبانسان

 و نقض کرامت انسان است.  اهژن کاریو دست

 سازی درمانینکته: حکم شبیه 

 در فقه اهل سنتسازی درمانی شبیه

سازی انسان، اجماع دارند؛ اما این اتفاق آراء در طور که آورده شد، اهل سنت بر حرمت شبیههمان

مورد همانندسازی درمانی و پژوهشی وجود ندارد. اکثر علمای سنی یک تفاوت میان دو مرحله، در 

افتد. روز یا اتمام ماه چهارم اتفاق می 120دار شدن، بعد از روحشود اند که گفته میحاملگی قایل شده

اند؛ چراکه معتقدند از طرف دیگر، تعدادی از علمای اهل سنت، احتیاطی برای این تفاوت قایل شده

شود که این دالئل، دار شدن، زنده است و از بین بردن آن گناه محسوب میجنین در دوره قبل از روح

 ظر متعارض از سوی فقهای اهل سنت در این زمینه شده است:موجب ظهور دو ن
 سازی درمانیجواز در خصوص شبیه -1

 سازی درمانیعدم جواز در خصوص شبیه -2

 سازی درمانی در فقه امامیهشبیه

 باشد.ها، غالب میدر این زمینه سه دیدگاه از سوی فقها ارائه شده است که یکی از دیدگاه

سازی درمانی: آیت اهلل موسوی اردبیلی، آیت اهلل فاضل لنکرانی و خصوص شبیه( جواز مطلق در 1

 نمایند.ای از این نظر تبعیت میآیت اهلل خامنه

سازی درمانی: آیت اهلل مکارم شیرازی، آیت اهلل بهجت، آیت اهلل ( جواز مشروط در خصوص شبیه2

 اند.پیروی کرده و آیت اهلل تبریزی از این نظر صانعی، آیت اهلل شاهرودی
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 2و  1 سؤالسازی درمانی: آیت اهلل صافی گلپایگانی: پاسخ ( عدم جواز مطلق در خصوص شبیه3

اند و چنین حکم سازی را از یک شق دانستهاند و ظاهرا هر دو نوع شبیهاستفتاء را یک جواب داده

 «.نسان جایز نیستسازی اسازی حیوان غیر انسان اشکال ندارد، ولی شبیهشبیه»اند: کرده

تقلید در پاسخ به استفتایی  مراجعسازی مولد حیوان: دیدگاه علمای امامیه در خصوص شبیه

 های وی فتوای جواز صادر کردند.سازی حیوان زنده توسط تکثیر سلولمبنی بر حکم شرعی شبیه

 1پیوند اعضای تناسلی -4

 باره وجود دارد:به طور کلی دو نظر در میان فقهای اهل سنت در این

دانند، می باره را حرمت نقل اعضای تناسلی به صورت مطلق: این عده نظر راجح در اینحرمت مطلق -الف

چنین این امر، فساد زیادی در ارتباط با مقصد ات شرعی نیست و همیزیرا عالج و درمان ناباروری در انسان از ضرور

را پیوند کنند، حرمت آن  لظهدای اعضا نیست، زیرا اگر عورت مغحکم اهدای این اعضا فرع بر اه حفظ نسل دارد.

عدم مالکیت بر بدن و تغییر خلقت عالوه بر این، شوند. تر است و از طریق آن صفات ژنتیکی منتقل میبزرگ

 ها افزود.خداوند را هم باید به ادله آن

 دارد:بیان می 1990: مجلس جهانی فقه اسالمی، منعقد در کشور عربستان به سال تفصیل -ب

ساز یا مخزن انتقال صفات ژنتیکی و وراثتی ها که از اعضای منیدانها، تخمپیوند غدد تناسلی، بیضه -1

هستند، مطلقاً حرام است؛ چون این اعضا در محل جدید به تولید منی یا انتقال صفات ارثی و ژنتیکی خواهند 

 پرداخت.

                                                           
ز شدن، دوباره به وی یسال تخمدان زنی پس از خارج کردن از بدن وی و فر گردد، که در آنباز می 2004ها به سال ین پیوند تخمداننخست -1

ین تولد نیز از این روش محقق شد. دو نخستن پیوند موفق تخمدان میان دو خواهر دوقلوی همسان صورت گرفت که نخستی، 2005پیوند زده شدند. در 

ت گرفت که راه را برای پیوند میان زنانی که از نظر ژنتیکی با هم ارتباطی ندارند، سال بعد، سومین پیوند موفقیت آمیز میان دو خواهر غیر همسان صور

دهنده این کودک زنده متولد شده و دو بارداری سالم نیز از این روش حاصل شده که نشان  8دهد که بیش از هموار ساخت. مطالعات اخیر نشان می

اولویت چنین، در فقدان مادرزادی تخمدان یا ابتال به سرطان تخمدان باشد. همفرزندآوری ناسب های مان یکی از روشوتواند به عناین روش می است که

فرزند دوم خود را به صورت طبیعی به دنیا  2010پیوند تخمدان انجام داده بود، در  2007زنی که در  است، زیراماندگاری این درمان دیگر این روش 

 آورد.

-های زنده صورت گرفته است، اما انسانبا پیوند بیضه صاحب فرزند شده است. البته تاکنون این پیوندها از انسان مردی نیز 2001در  عالوه بر این،

 توانند به عنوان یکی از منابع اهدای بافت تولید مثلی شناخته شوند. های مرگ مغزی هم می

تواند بسیار مؤثر باشد. البته راه شود، مییا کاهش فعالیت تخمدان میهای مربوط به تخمدان که منجر به برداشت پیوند تخمدان به ویژه در سرطان

-ها را برای فرزندآوریدیگر آن است که زنان پیش از آغاز شیمی درمانی یا اعمال جراحی در جهت برداشت تخمدان چند تخمک را برداشت کرده و آن

که داروهای مربوط به برداشت تخمک صت به تأخیر درمان خود را نداشته باشند یا آنهای آنان مناسب نباشند یا فرهای بعدی فریز کنند. اما اگر تخمک

 خواهد بود.مذکور برای وی ضرر داشته باشد، پیوند تخمدان تنها راه برای داشتن فرزند بیولوژیک برای افراد 

کنند می  ها را از بدن وی خارج ن بخشی از تخمدانهای پیوند تخمدان این است که در ابتدای تشخیص سرطانکته جالب آن که یکی دیگر از روش

های نوین روش  ن خارج کرده و به وسیله آگذاری، تخمک را از زنند و سپس پس از تخمکو سپس آن را در جایی مانند دست یا معده وی پیوند می

هفته طول  3تا  2که برخالف برداشت تخمک از تخمدان وی که کنند )لقاح خارج رحمی(. فایده این کار آن است کمک باروری آن را با اسپرم تلقیح می

آثار جانبی داروهای تحریک  ،چنینمان سرطان به سرعت شروع شود. همدرگیرد، زیرا برای برخی از افراد باید کشد، این کار به سرعت صورت میمی

توانند داروهای تحریک ، بسیاری از زنان مبتال به سرطان سینه نمیوه بر اینعالهای کلیوی و حتی مرگ را ندارد. گذاری مانند آثار روانی یا بیماریتخمک

 .گذاری را مصرف کنندتخمک
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 ت تناسلی مرد یا زن به افراد دیگر حرام است.پیوند اعضای تناسلی مغلظه؛ چون آل -2

ها به جهت شوند، پیوند آنبرخی اعضا که مرتبط به دستگاه تناسلی هستند، اما مشمول موارد فوق نمی -3

مشروط برخی آن را بر. البته های فالوپ و مجاری منیضرورت و تحت نظر پزشکان متخصص جایز است؛ مانند لوله

 یا در سن یائسگی باشد. متوفیاهدا کننده  کهاند کرده بر این

 پیوند رحم؛ عدم جواز -4

ادله حرمت صورت نخست، اختالط انساب است. ادله حرمت صورت دوم، برای زنان به جهت از نظر برخی 

باشد و برای مردان به جهت آمیزش زوجه با آلت به زوج و حرمت لمس و نظر می اختصاص استمتاع از مهبل

 انگانه متوفی یا زنده( است. در حالی که ادله حرمت صورت چهارم، عدم وجود زوجیت میان صاحبشخص دیگر )بی

اسپرم و رحم، عدم جواز قرار دادن منی مرد بیگانه در رحم زن بیگانه، عدم قابلیت رحم برای بذل و اباحه، عدم 

 باشد.می ر کردن خودو نابارو ءجواز تبرع اعضای رئیسی به جهت ورود ضرر و عموم ادله تحریم خصا

 : دبرای درک بهتر نظر فقهای امامیه باید قائل به تفصیل شاما 

 شود: جا بحث به دو بخش تقسیم میکه در این پیوند از انسان زنده -الف

 در فرض عدم ورود نخستتواند از زن مجرد یا ثیبه صورت گیرد، در حالت پیوند رحم: پیوند رحم می ،

. اما در مورد زن شوهردار نیز نیاز به استرسد که نیاز به اذن خود وی و ولی او در این کار ضرر به نظر می

اذن صاحب رحم و همسرش )چون شوهر وی حق اختصاص یا اولویت بر آن دارد( است و عدم نیاز به آن 

ی باشند یا که زوجین صاحب فرزندانها و زمانی که از اعضای رئیسی به حساب نیاید، مانند آن)در حالت

ای مترتب نباشد(، اقدام به آن مشمول زن بیوه باشد یا تخمدان وی از بین رفته باشد و برای رحم وی فایده

 حرمت یا ممنوعیت نیست.

  :پیوند این دو عضو به جهت داشتن تخمک و اسپرم صاحبان خود از نظر برخی، پیوند تخمدان و بیضه

پیوند این دو عضو با  . اماه به حساب آیندگیرندجایز نیست، اگرچه عرفاً بعد از پیوند از اعضای شخص 

دانند. پیوند اعضای دیگر فرق دارد. از همین رو، برخی فرزند به دنیا آمده از این طریق را نامشروع می

اگر »گویند: فقهای امامیه چنین پیوندی را محل تأمل و اشکال دانسته، ولی در ادامه می چه برخیچنان

 عظامت ااما آی «.پس از عمل جراحی تخمدان جزو بدن دومی محسوب شود، کودک ملحق به اوست

 اند.هحکم کردو الحاق فرزند به گیرنده ، به جواز پیوند بیضه ، موسوی گلپایگانی و موسوی اردبیلیایخامنه

 دانند.آیت اهلل مکارم شیرازی نیز به جواز پیوند تخمدان حکم کرده و فرزند را نیز به گیرنده ملحق می

البته اگر این پیوند تخمدان )برای مثال در درمان سرطان( از خود فرد به خود فرد صورت گیرد، دیگر مشمول 

 حکم حرمت نیست، زیرا تخصصاً از موضوع حکم حرمت خارج است.

 پیوند از انسانِ مرگ مغزی -ب

 چون پیوند سایر اعضا نیاز به اجازه ولی دم دارد.پیوند رحم: هم 

 الذکر جایز نیست و اجازه ولی مدخلیتی به همان ادله فوقبنابر نظریه عدم جواز، ها: پیوند تخمدان و بیضه

 بود.اما بنابر نظریه جواز، در صورت اذن ولی بدون اشکال خواهد در آن ندارد. 
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 تعیین جنسیت مسأله فرعی:

تواند در دوران بارداری یا قبل از آن صورت گیرد. در خالل بارداری با استفاده از تعیین جنسیت جنین می

شود و اگر والدین با جنسیت جنین موافق نبودند، آمنیوسنتز یا فراصوت جنسیت جنین تعیین می چونهایی روش

کننده جنسیت های تعیینروش جداسازی اسپرم اجنسیت پیش از بارداری نیز بکنند. تعیین جنین را اسقاط می

گیرد. البته گاهی انگیزه تعیین جنسیت نجات جان جنین کننده جنسیت مؤنث صورت میهای تعیینمذکر از اسپرم

جنس دختر یا پسر های ارثی و ژنتیکی خواهد بود، به این طریق که گاه یا حفظ سالمت او در مقابل ابتال به بیماری

ها با توجه به نوع بیماری به آن مبتال نخواهد شد. بنابراین، ارزیابی در معرض ابتال هستند، اما جنس مقابل آن

گیری از اختالالت ژنتیکی و کروموزومی برای پیش 1ژنتیکی گامت و جنین و تشخیص قبل از جایگزینی در رحم

 ارزیابی، اقدامات دیگری چون انتخاب جنسیت هم مقدور است.در حین این  و گیرددر کودک حاصله صورت می

  :برای تعیین حکم اسالم نسبت به این موضوع باید ابتدا به چند نکته اساسی اشاره کرد

مریم  6تا  2های نخست، حکم اولیه تعیین جنسیت کودکان در اسالم جواز است و حتی در برخی آیات مانند آیه

قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا وَلَمْ *  رَبَّهُ نِدَاءً خَفِیًّا * إِذْ نَادَى عَبْدَهُ زَکَرِیَّا ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ»

نِی وَیَرِثُ مِنْ یَرِثُ* بْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّاهَوَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا فَ* أَکُنْ بِدُعَائِکَ رَبِّ شَقِیًّا 

و احادیث به دعا برای تعیین جنسیت کودکان هم اشاره شده است. البته قید این « رَضِیًّا رَبِّ وَاجْعَلْهُ آلِ یَعْقُوبَ

است و دوم،  که زمان ولوج روح چهار ماهگینخست آن ، نیز خود حاوی مطالبی است،«قبل از چهار ماهگی»روایت 

عالوه بر این، برخی  .مؤثر باشدماهگی  موضوع پیش و پس از چهاراین تواند در شناسایی حکم خود این قید هم می

  اند.به جواز آن به عنوان اولی به دلیل اصاله البرائه حکم کرده

گیرد می  ری صورت ها پیش از بارداهای تعیین جنسیت تفاوت قائل شد. برخی روشکه باید میان روشدوم، آن

توان به جهت وجود توان به اباحه آن حکم کرد. البته به حکم اولی است، اما میکه با استفاده از حدیث فوق، می

واسطه اسقاط جنین صورت گیرد، در این صورت د. اما اگر پس از بارداری و بهکرها به حرمت آن حکم برخی ضرورت

 حکم آن ملحق به اسقاط جنین است. 

ای درک نظرات فقهای اهل سنت باید این مسأله را در دو سطح فردی و حکومتی بررسی نمود. در سطح بر

عثمان رأفت چون  باره وجود دارد. فقهاییفردی، چهار نظر )اباحه )غالب فقها(، اباحه مشروط، منع و توقف( در این

آن، اجماع در جواز  حرمتاحه، عدم وجود دلیل بر ای مانند اصاله االببه اباحه تعیین جنسیت جنین با استناد به ادله

نوح،  12 مریم، 6و  5اند؛ برخی نیز با استناد به آیات حکم کرده دعا برای طلب فرزند پسر یا دختر و جواز عزل

وجود ضرورت و ادله رفع حرج، درمان بودن آن و رد دلیل مخالفان در تغییر خلقت خداوند و ، روایتی از پیامبر 

الهی، دعای زکریا و عدم حرمت این دعا به جهت تحریم طلب امر  باره در ذیل مشیتگرفتن کار پزشک در اینقرار 

اند؛ ولی برخی در این موضوع به جواز در سطح فردی حکم کردهو کشتن خفیف عدم وجود وأد  و نامشروع از خدا

ها، وند درباره پنهان کردن پنج امر که یکی از آنراجع به علم خدا ای چون تعارض آن با آیات قرآنبا استناد به ادله

                                                           
1- Pre-implantation genetic diagnosis (PGD) 
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وَ یُنزَّلُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ مَا فىِ الْأَرْحَامِ وَ مَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّا ذَا تَکْسِبُ  هإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَ» چه در ارحام استآن

لِّلَّهِ »، تعارض آن با آیات هبه بودن فرزندان از سوی خدا «نَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرُأَرْضٍ تَمُوتُ  إِ غَدًا وَ مَا تَدْرِى نَفْسُ  بِأَىّ

زَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَ إِنَثًا وَ یجَعَلُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ یخَلُقُ مَا یَشَاءُ یهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَثًا وَ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ* أَوْ یُ

، ایجاد عدم توازن میان تعداد افراد مذکر و مؤنث، فراهم آوردن زمینه اسقاط جنین «ن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌمَ

 36منافات با حکمت الهی، قرار دادن خیر و برکت در فرزندان دختر با استناد به آیه  واسطه جواز تعیین جنسیت،به

گور کردن دختران در دوران جاهلیت، تعارض با قواعد عامه شریعت مانند حفظ آل عمران، شباهت آن با زنده به 

 119 هآل عمران، تغییر خلقت با توجه به آی 6رعد،  8 ع، آیاتعورت به غیر ضرورت، تغییر خلقت خداوند، سد ذرای

ضرورت، عدم ورود  برخی دیگر نیز جواز را مشروط به وجود و به تحریم حکم کرده بقره و اختالط انساب 138 ،نسا

 اند.ضرر و عدم اختالط انساب نموده

دخالت دولت در این مورد را دخالت در نوامیس حیاتی و خالف نظام  ،اما در سطح عمومی، قائالن به منع

موجب تناقض با روح اسالم و عدالت، تغییر خلق اهلل و مموجب افزایش تعداد یک جنس بر دیگری،  تکوین و

 نند.دااختالط انساب می

 های فرزندآوریمسأله فرعی: مالک انتساب یا نسب در روش

در مورد معیار شود. ای است اعتباری که از پیدایش فرزند از اسپرم انسان دیگر انتزاع مینسب پدری، رابطه

دانند؛ دانان مالک انتساب فرزند به مادر را، زائیدن میای از فقها و حقوقپیدایش فرزند از ناحیه مادر، عده

تخمک و دیگری،  پیدایش فرزند از گویند: برای پیدایش هر فرزند دو عامل تأثیرگذار است: یکی،ای دیگر میعده

ی این دو عامل باهم مادر است و گروه سومی، مالک انتساب را، پیدایش حمل فرزند و والدت وی از مادر. دارنده

 اند.فرزند از تخمک زن دانسته

از نظر عالمان مسلمان مردود است. در  DNAسازی شده و فرد اهداکننده میان فرد شبیهی همسانی رابطه

 سازی مولد انسان، فروضی به شرح زیر متصور است:شبیه

در موردی که هسته فعال سلول و تخمک عاری از جنس ماده)منفعل(، هر دو متعلق به زن صاحب رحم  -

 باشد.

به یک زن و تخمک عاری از جنس ماده)منفعل(، متعلق به زن  در موردی که هسته فعال سلول متعلق -

افتد دیگری بوده و سلول اولیه در رحم زن اولی کاشته شود؛ این وضعیت به ویژه در وضعیت نادری اتفاق می

که زنی فاقد توان جنسی زایش، ولی دارای رحم سالم و متمایل به داشتن بدون انتساب به غیرهمجنس 

 باشد.می

که هسته فعال سلول غیرجنسی مردی در تخمک منفعل زنی کاشته شود و بین ایشان رابطه زوجیت  حالتی -

 برقرار و شوهر فاقد توان جنسی تولیدمثل باشد.

ای در موردی که هسته فعال و تخمک عاری از جنس ماده به یک زن متعلق بوده، ولی طفل در رحم اجاره -

در این زمینه آورده شده است که تنها این چهار مورد از دیدگاه پزشکی  گذارده شود. البته احتماالت دیگری هم

 رسد.ممکن به نظر می
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عدم انتساب به -شود: سازی شده به پدر دو دسته تقسیم میدیدگاه فقهای شیعه درباره انتساب طفل شبیه

 انتساب به پدر –پدر 

انتساب به  -شود: الفر دو دسته تقسیم میسازی شده به ماددیدگاه فقهای شیعه درباره انتساب طفل شبیه

گردد. نظریه عدم تعدد عنوان مادر که به دو نظریه عدم تعدد عنوان مادری و تعدد عنوان مادری تقسیم می

انتساب  –انتساب به صاحب تخمک  –انتساب به صاحب رحم  -باشد: مادری خود شامل چندین دیدگاه می

انتساب صاحب سلول و صاحب رحم  -ادری نیز شامل موارد زیر است: به صاحب سلول. نظریه تعدد عنوان م

صاحبان هسته  –صاحب تخمک و صاحب سلول باهم  –انتساب به صاحب تخمک و صاحب رحم باهم  –باهم 

 و سیتوپالسم باهم.

 عدم انتساب به مادر -ب

بر اساس این چارچوپ مطرح  سازی را به حاالت ذیل تقسیم نموده و حکم آن رافقهای اهل سنت، فرآیند شبیه

 کنند:می

در صورتی که صاحب سلول زوج باشد و محتویات سلول وی را در تخمک منفعل و سپس در رحم  -الف

 سازی شده به پدر مطرح است:اش قرار دهند، در این جا سه نظر در مورد منشأ انتساب طفل شبیهزوجه

 توقف  -

 شد.باسازی شده میصاحب سلول پدر طفل شبیه -

 باشد و طفل فاقد پدر است.ملحق به زوج نمی -     

 سازی شده به مادر در این حالت نیز، چهار نظر مطرح است:اما در مورد منشأ انتساب طفل شبیه

 صاحب تخمک، مادر طفل است.  -

سازی شده به مادر، در صورتی محقق است که صاحب تخمک و صاحب رحم، هر دو زوجه انتساب طفل شبیه -

 باشد. 

 صاحب رحم مادر طفل است.  -

 دهد.زوجه، شبیه مادر رضاعی است که طفل را با شیر خود پرورش می -

زنا و اگر صاحب سلول مردی بیگانه باشد، این طریقه حرام است و طفل حاصل از این فرآیند مثل ولد  -ب 

باشد و بر زوج واجب است که وی را نفی کند؛ زیرا نامشروع است و به کس دیگری جز مادرش منتسب نمی

 اختالط انساب حرام است.

اگر صاحب سلول زن باشد و نطفه در رحم زن دیگری گذارده شود. در این صورت چون مذکری در تولد  –ج 

باشد. در این حالت در مورد منتسب است و فاقد پدر میسازی شده، دخالتی ندارد، پس به مادرش طفل شبیه

 منشأ انتساب طفل به مادرش چهار دیدگاه مطرح است:

 صاحب سلول  -

 صاحب رحم -

 صاحب سلول و صاحب تخمک با هم.  -
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 صاحب سلول، صاحب رحم و صاحب تخمک یک زن باشد:  -د

ای دیگر نیز در این حالت طفل را به عده باشد و فاقد پدر است.در این صورت، طفل منتسب به مادرش می

چون ربیبه دانسته و فرزندان این زن و مرد را خواهران مادرش منتسب دانسته و نسبت وی را با زوج این زن، هم

 دانند. و برادران امی این طفل می

کاشته  در صورتی که صاحب سلول زوج باشد و تخمک از زوجه گرفته شده باشد و در رحم زن دیگری - ـه

 شود: 

برخی در این حالت صاحب سلول یعنی زوج را پدر طفل و صاحب رحم و صاحب تخمک را در حکم مادران 

سازی شده یا به مادر منتسب است یا چنین معتقدند که در کلیه این حاالت طفل شبیهدانند. همرضاعی می

که دلیلی آناین حالت را نیز حرام دانسته، بیای دیگر به پدر، زیرا صاحب سلول یا زوج است یا زوجه. البته عده

 برای آن اقامه کند. 

 های مقاربتیبیماریازدواج و فرزندآوری افراد مبتال به مسأله فرعی: 

رابطه زناشویی میان زوجین منتقل خواهد  یهایی است که از طریق برقرارهای مقاربتی بیماریمنظور از بیماری

 شد، مانند ایدز، هپاتیت، سوزاک و سفلیس. 

اما  اند،را جایز دانسته فرد مبتال به ایدزفقهای اسالم در صورت عدم ورود ضرر به طرف دیگر در ازدواج، نکاح 

ازدواج درباره جود دارد. البته فقیهان درباره فرزندآوری افراد مبتال به ایدز مطالبی از آنان به ویژه فقهای اهل سنت و

. برای درک نظر فقهای اسالم الزم است که میان فرزندآوری اندسخنی نگفته سایر بیماران مقاربتیفرزندآوری و 

زاد و ولد طبیعی این افراد باره فقهای امامیه درطبیعی و غیر طبیعی افراد مبتال به ایدز تفکیک قائل شد. هر چند 

فرزندآوری برای این افراد و شیردهی برای مبتالیان به ایدز را به جهت ورود ضرر به جنین  اما قاعدتاً ؛اندبحثی نکرده

اند که اگر آمیزش خطر نخواهند دانست، زیرا در پاسخ به سؤالی درباره نزدیکی با همسر مبتال به ایدز گفتهجایز 

حرمت فرزندآوری و شیردهی نیز همین مالک یعنی انتقال در . ابتال به ایدز را به همراه داشته باشد، جایز نیست

فقهای اهل سنت نیز بر این نظر هستند و التزام به عدم بیماری به کودک از طریق تولد یا شیردهی وجود دارد. 

است.  «درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح»ها قاعده دانند. دلیل آنفرزندآوری را برای مادر واجب شرعی می

اند. برخی فقهای اهل سنت، در صورت درباره حضانت و شیردهی مادر مبتال به ایدز نیز بحث کرده ، آناننچنیهم

 که دانند، زیرا شرط استساقط میرا ابتال به ایدز، حضانت والدین در زمان نکاح و حضانت مادر پس از طالق 

ا به خوبی پرورش دهد. این عده رضاع این ر خود حضانت اهلیت داشته باشد تا بتواند کودک تحت حضانت دارعهده

ای دیگر ها ورود ضرر به طفل و انتقال بیماری از شیر مادر به اوست. اما عدهدانند. دلیل آنمادر را نیز منتفی می

ها عدم انتقال بیماری شود، اما مانع شیردهی اوست. دلیل آندارند ایدز مانع حضانت طفل توسط مادر نمیبیان می

ند ابتال به معتقدای نیز عده های علمی است. اما واسطه شیر بر اساس یافتهطه زندگی با فرد بیمار و انتقال بهواسبه

طور که مانع شیردهی مادر مبتال به طفل سالم نیست. دلیل این گروه نادر ایدز مانع این حق مادر نیست، همان

 واسطه زندگی است.های پزشکی درباره عدم ابتال بهیافته فاقد حکم بودن موارد نادر و، بودن ابتالی طفل به ایدز

گروه چهارم قائل به تفصیل میان طفل سالم و طفل مبتال هستند و شیردهی به اولی را غیر جایز و دومی را منوط 
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 شیردهی و حضانت او برای مادر ،دانند که در اثر شیردهی بیماری کودک بدتر نشود و در غیر این صورتبه این می

 مبتال جایز است.

ها از توان ادعا کرد که ابتال به این بیماریهر چند فقهای امامیه بحثی را در این زمینه مطرح نکردند، اما می

 که ورود ضرر به کودک حتمی یا قابل توجه باشد. باشند، مگر آنعوامل سقوط حضانت نمی

ی اهل سنت نیز محل اختالف است، هر چند فقهای پس از بارداری، حکم اسقاط جنین مبتال به ایدز از نظر فقها

جایز نیز اسقاط وی را در سایر موارد مانند اسقاط جنین ناشی از زنا یا ناقص الخلقه، امامیه با توجه به فتاوی خود 

چهار نظر میان فقهای اهل سنت وجود دارد. نخست، جواز اسقاط آن پیش از مرحله نفخ روح یعنی  نخواهند دانست،

ز؛ دوم، عدم جواز مطلق، مگر به ضرورت؛ سوم، جواز قبل تکامل وی در رحم و نفخ روح یعنی قبل از شش رو 40

 ماهگی؛ چهارم، تفصیل میان جنین مبتال و جواز اسقاط آن و جنین سالم و عدم جواز اسقاط آن.

بیماری به جنین کاهش  ای که خطر انتقالهای کمک باروری به گونهها از طریق روشاما در مورد فرزندآوری آن

پیش روی  یابد، بحث کمی متفاوت است و باید میان زنان و مردان مبتال به ایدز در این مسأله تفاوت قائل شد. راه

شود مردان مبتال به ایدز برای فرزندآوری به سه روش شستشوی اسپرم، اهدای اسپرم و فرزندخواندگی خالصه می

است، اما دو روش دیگر به طور قطع از نظر فقهای اهل سنت و امامیه جایز رسد روش نخست جایز که به نظر می

هایی چون اهدای تخمک و استفاده گیری هم زمان از روشهای پیش روی زنان مبتال به ایدز شامل بهرهنیستند. راه

سالم در این از رحم جانشین )سنتی و مدرن(، و فرزندخواندگی است که پیش از این به تفصیل از آرای فقهای ا

 موارد سخن گفته شد.

هرگاه شوهر بعد »قانون مذکور،  1127قانون مدنی ایران درباره فرزندآوری این افراد ساکت است. اما طبق ماده 

به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور  از عقد مبتال

خودداری از رابطه  لحاظ جوازگذار ضمن توان ادعا کرد که قانون؛ در این صورت می1«هد بودمانع حق نفقه نخوا

زوجه و در عین حال حفظ حق نفقه وی، محدودیتی غیر مصرح نیز در بحث فرزندآوری طبیعی زوج  رایزناشویی ب

های به فرزندآوری از طریق روشمبتال به بیماری مقاربتی ایجاد کرده است. عالوه بر این، اگر زوجین مذکور تصمیم 

قانون نحوه اهدای جنین و در بند  2ماده  «د»کمک باروری داشته باشند، باز هم مشمول منع قانونی مندرج در بند 

خواهند شد. « ...های صعب العالج نظیر ایدز، هپاتیت و عدم ابتال به بیماری»نامه قانون مذکور آیین 2ماده  «ت»

های واگیر و یا عدم ابتال به بیماری»سرپرست قانون حمایت از کودکان بی 6ماده  «ح»طبق بند  ،چنینهم

سرپرست قادر به عهده گرفتن سرپرستی کودکان بی ،های فوقواسطه ابتال به بیماریاین زوج به ،«العالجصعب

 نخواهند بود. 

                                                           
فوق مبتنی بر قاعده الضرر است به این شرح که اطاعت از شوهر و تمکین مطلق نسبت به او بر زن فرض و الزم است و عدم اطاعت موجب  حکم -1

ل دیگر موجب ورود خسارت به زوجه شود، قاعده الضرر عموم وجوب اطاعت را لچه به علت امراض مقاربتی و یا عسلب حق نفقه خواهد بود، ولی چنان

 این گونه موارد حق نفقه را سلب نماید. در که عدم اطاعت زوجه دارد؛ بدون آنزده و وجوب اطاعت را بر میتخصیص 
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 از بارداری گیریپیشهای روش -ب

سازی تقسیم شوند های موقت و عقیماز بارداری به سه گروه عزل، روش گیریپیشهای بهتر است مجموعه روش

 ئمهای مذکور را به دو دسته موقت و داها را بیان کرد. هر چند تقسیم بهتر آن است که روشتا بتوان حکم آن

از آن  های فوق به صورت مستقلتقسیم نمود، اما به جهت اهمیت جایگاه عزل برای تعیین رویکرد اسالم به روش

 شود. نیز بحث می

 عزل -1

عزل به معنای قطع عمل مقاربت پیش از انزال و ریختن منی در خارج از رحم است. بهتر است بحث در این 

 بخش به دو حوزه تقسیم شود:

محل اتفاق: جواز عزل از کنیز بدون اذن وی به جهت حق وی در وطی و حصول این حق تنها از طریق جماع  -1

ست، پس اودر عزل  وی شود، حق مولی است، زیرا بقای کنیزیختن منی که از آن عادتاً فرزند ناشی میاست؛ اما ری

 .باشدمیممانعت از آزاد شدن وی جایز 

آزاد و بدون رضایت وی )فقه اهل سنت و امامیه( یا بدون اشتراط با وی زوجه محل اختالف: درباره حکم عزل  -2

 توان به چهار نظریه اشاره نمود:ت، میندر میان فقهای امامیه و اهل سدر ضمن عقد )مختص فقه امامیه( 

 ای چون روایات، تفویت غرض و حکمت ازدواج و تضییع نسل،است با استناد به ادله حرمت عزلنظر نخست، 

و افزایش  ، مخالفت با مطلوبیت تکثیر نسلاو تضییع حقوق زوجه به سبب منع از التذاذ کامل و ایذا و آزار وجوب دیه،

نفوس که مفاد بسیاری از روایات است، احتمال ضرر، معاندت و مخالفت با قضا و قدر الهی و محرومیت جوامع از 

وجود نوابغ، حق امت اسالمی نسبت به فرزند و اولویت حق آن بر حق والدین، از بین بردن استعداد و قوه زن در 

 شیخ مفید و ابن حمزه ،که از قائالن به آن، ابن حزم ظاهری لفرزندآوری و استناد به اقوال صحابه در کراهت عز

 است.

در ذیل آن به رضایت زوجه یا شرط ضمن عقد  -برخی روایات در فقه امامیه، است که ادله آن  کراهتنظر دوم 

سنت  باشد. عالوه بر این، در فقه اهلواسطه عزل میانقطاع نسل به هانقطاع لذت زوج ،-بودن آن اشاره شده است

 واسطه عزلواسطه عزل، انقطاع نسل بهبه هبه برخی ادله دیگر مثل روایات دال بر کثرت فرزندان، انقطاع لذت زوج

توان اشاره نمود. مدافعان ، عمر، ابن عمر، ابن مسعود و ابوبکر میعلی امیر مؤمنان و استناد به قول صحابه چون 

عی مثل نووی و برخی فقهای مالکی و حنبلی )ابن قدامه و ابن نظر دوم برخی فقهای امامیه، برخی فقهای شاف

 جوزی( است.

 توان آن را به سه دسته تقسیم نمود:که می جوازنظر سوم، 

جواز مشروط به اذن زوجه است که متقدمان حنفی مثل کاسانی، صاحب کتاب هدایه، صاحب عنایه )هدایه  -الف

ی برای نظر خود استداللی فو شافعی بر این نظر هستند و فقهای حنو فتح الغدیر( و برخی فقهای مالکی، حنبلی 

، پس باید اجتهاد نمود و چون وجود نداردباره کنند، زیرا از نظر آنان نص قرآنی و سنت در اینعقلی را مطرح می

ل، فرزند وطی به اضافه انزال سبب به وجود آمدن فرزند است و زوجه نیز نسبت به فرزند حق دارد و در نتیجه عز
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شود و کراهت دارد. اما عزل با رضایت زوجه کراهت شود. پس عزل موجب تضییع حق جنسی زن میحاصل نمی

های شبیه به این نیز از سوی فقهای دیگر مذاهب طرح استدالل ندارد، زیرا خود وی راضی به اسقاط حقش شده و

احمد بن حنبل  و صورت عدم انزال است شده است، اما استناد فقهای حنبلی به تضییع حق جنسی زوجه در

برخی نیز به جهت جمع میان  مستقیماً حق زوجه در فرزندآوری و ورود ضرر به وی را مستند خود قرار داده است.

چنین یک قول ضعیف نیز در مذهب حنفی وجود دارد که عزل بدون ادله نهی و جواز عزل بر این نظر هستند. هم

  داند.چون ترس از به دنیا آمدن فرزند فاسد یا عذرهایی مانند آن جایز می ایرضایت زوجه را به ادله

مستند به روایتی و قاعده تغییر احکام در که جواز در صورت وجود عذر و حرمت آن در صورت عدم عذر  -ب

 قائل به آن هستند. یکه برخی متأخران حنفی مثل ابن همام و برخی فقهای حنبلاست  1صورت تغییر زمان

جواز مطلق که مستند آن روایات از مصادر امامیه و اهل سنت و حمل روایات حرمت بر کراهت تنزیهی، عدم  -ج

و  (نهی درباره آن )نص یا قیاسعدم لزوم انزال، عدم ورود ، باحهاال هماه، تمسک به اصال وجوب وطی پیش از چهار

چنین فقهای اهل سنت مانند بر این نظر هستند. هم لیبه ویژه غزا قاعده الضرر است. فقهای امامیه، مالکی و شافعی

 حسن بن علیامام ، علی امیر مؤمنان کنند، مانند ها به نظر جماعتی از صحابه نیز استناد میها و حنبلیحنفی

 .سعد بن ابی وقاص، ابو ایوب، زید بن ثابت، جابر، ابن عباس، خباب بن االرت، ابو سعید خدری و ابن مسعود ،

علی امام دارد که استدالل قائالن به حرمت عزل ضعیف است. البته برخی دیگر، نظر ابن قیم بیان می ،عالوه بر این

 اند.اند و عمر، عثمان و ابن عمر را به عنوان منکران عزل معرفی کردهرا حمل بر کراهت کرده 

مبنای این نظر عزل به خودی و خود  است که غالب فقهای امامیه به آن قائل هستند. بر تفصیلنظر چهارم، 

جایز است، اما در صورت عدم وجود اذن از زوجه یا عدم وجود شرط ضمن عقد جایز اما مکروه خواهد بود. ادله 

شیخ طوسی نیز با استناد به روایات  فقهای امامیه تضییع حق جنسی زوجه و کاهش لذت، کاهش نسل و ضرر است.

 . چنین اجماع بر این نظر استوأد خفی، روایت وجوب دیه و هم

 از بارداری  گیریپیش های موقتروش -2

 جا دو نظر مطرح است:در این

 جواز: فقهای امامیه به اتفاق، فقهای حنفی، حنبلی و برخی فقهای شافعی 

 تحریم: فقهای شافعی و مالکی 

 سازیعقیم -3

 است:باره چند نظر مطرح در میان فقهای امامیه و اهل سنت در این

سازی به جهت تداوم آن، تغییر عقیم ،غالب فقهای اهل سنت و امامیهتحریم )به عنوان اولی یا ثانوی(: از نظر  -1

و استخصا، حرمت تصرف در بدن، از مصادیق  ءنحل، روایات درباره حرمت خصا 72بقره و  205در خلقت الهی، آیات 

ا حکمت اولی نکاح، تعارض با فطرت انسانی، وجود مفاسد ضرر به نفس بودن آن، تفویت مقصد حفظ نسل، تزاحم ب

                                                           
مستند قاعده فوق این است که شافعی پس از رفتن به مصر، برخی فتاوی صادر شده در زمان سکونت در بغداد را به جهت تفاوت عرف میان دو  -1

 سرزمین تغییر داده بود.
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اتالف و زادآوری توان بردن از بین ، زیاد در آن، تعارض با مقصد حفظ نسل، ضعف کیان امت اسالمی، ضرر به زوجه

مانند ابتال به  ،اگر انگیزه افراد از آن مشروع باشد ،البته ناگفته نماند که از نظر فقهای اهل سنت عضو جایز نیست.

فرزند  وجودهای دیگر با لحاظ شرایطی یا به جهت ضرورت مانند ناراحتی قلبی و بیماری چونهای خاص بیماری

واسطه ای چون دفع شر از انسان بههای موقت و با استناد به ادلهمجنون یا متخلف و عدم کفایت استفاده از روش

آن را فقهای اهل سنت جایز است. اما برخی  در ذیل عنوان درمانسازی بر اساس ضوابط شرعی و دخول آن عقیم

عنوان اولی، به جهت عالوه بر چنین، برخی فقهای امامیه دانند. همواسطه لمس و نظر )به عنوان ثانوی( جایز نمیبه

م در فرض ای، تبریزی، مؤمن و مکارآیات عظام خامنه اما اند.به تحریم آن حکم کرده ،شف عورت و لمس و نظرک

 د.ندانمی سازی زوجه و رعایت احکام لمس و نظر آن را جایزوجود غرض عقالیی و با اذن زوج برای عقیم

شوری و قیاس تعقیم با  50ای چون آیه ادله نظر نیز با استناد بهاین در میان فقهای اهل سنت جواز مطلق:  -2

 شود. دیده می انعت از فرزندآوریحلیت عزل و امتناع از ازدواج به جهت شباهت هر دو در مم

سازی داوطلبانه در ایران برداشته شد و تصویب نخستین گام قانونی برای عقیم 1350پیش از انقالب، در سال 

هر عمل جراحی یا پزشکی الزم که با اجازه فرد یا قیم یا سرپرست قانونی او و مطابق با اصول علمی و »گردید که: 

ها مکلف ها و درمانگاههمین قانون کلیه بیمارستان 7اساس ماده  بر«. شودمحسوب نمی جنایت ،صحیح انجام گیرد

از بارداری را با مدرک مربوط به مدت سه سال در بایگانی خود  گیریپیش شدند، گزارش موارد اعمال جراحی

ی که از طرف وزارت های مخصوصداری کنند و گزارش آمار اقدامات مزبور را بدون ذکر هویت بیمار در فرمنگه

شد، منعکس نمایند و حداکثر یک هفته بعد از عمل به واحد امور جمعیتی و تنظیم بهداری و بهزیستی تهیه می

هایی احداث و اعالم شد که خدمات مربوط به  کلینیکباًخانواده شهرستان و نظام پزشکی محل ارسال دارند. متعاق

 سازیانجمن مزبور در زمینه عقیم .گرددها ارائه میدر آن گیریپیشای هدیگر روش کناروازکتومی و توبکتومی در 

های سازی در بعضی کلینیکو بالفاصله پس از تصویب قانون عقیم 1355)بستن لوله( نیز پیشقدم بود، در سال 

 .دادمجهزتر خود در جنوب تهران خدمات وازکتومی را به مددجویان ارائه می

و با شروع دوران تحوالت اجتماعی و سیاسی،  1356با شروع تحوالت ناشی از انقالب اسالمی از اوایل سال 

توقف جمعیتی دستخوش تغییراتی گردید. برنامه تنظیم خانواده متوقف شد. اما پس از اتمام کرد و خدمات تغییر 

نواده آغاز شد و در نهایت، منجر به تصویب های تنظیم خاها برای از سرگیری برنامهجنگ تحمیلی، مجدداً تالش

شد. البته در هیچ یک از قوانین بعد از انقالب صریحاً به حکم  1372قانون جمعیت و تنظیم خانواده در سال 

باره وجود ندارد. ای نشده است. بنابراین، در قوانین فعلی ایران، هیچ منعی در اینسازی از نظر قانون اشارهعقیم

 شود،می رایگان صورت به حتی جراحی عمل این اجرای به اقدام درمانی، مراکز سایر و هایمارستانب در امروزه

 هایبرنامه در ماًرس ،1367سال  از حاملگی از گیریپیش شیوه این عالوه، باشد. به عامل متوجه مسؤولیتی کهآنبی

 است.  گذارقانون نظر از اقدام این ضمنی مشروعیت گربیان رویه، شده است. همین گنجانده خانواده تنظیم
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 اسقاط جنین -ج

واسطه فعل زن یا غیر اوست. منظور از آن، اسقاط جنین زنده یا مرده پس از دمیده شدن روح یا پیش از آن به

 : شوندمیبرای درک بهتر حکم آن، اسقاط جنین بر اساس وقوع به دو گروه تقسیم 

توان این می روشقبل از دمیده شدن روح که میان فقهای امامیه و اهل سنت محل اختالف است. به چند  -1

 اختالف نظر را نشان داد. نخست، بر اساس زمان و دوم بر اساس انواع حکم آن.

 از زمان قرار گرفتن نطفه در رحم -

 ابن جوزی از فقهای حنبلی وتحریم: فقهای مالکی، غزالی از فقهای شافعی، ابن تیمیه، ابن رجب و 

 فقهای امامیه

 )نطفه(  نخستروز  40مرحله  -

 تر فقهای حنفی، شافعی، حنبلی و لخمی از فقهای مالکی اباحه: بیش -الف

 تر فقهای مالکی، برخی فقهای حنفی، غزالی و ابن جوزی حنبلیتحریم: بیش -ب

 روز دوم )علقه(  40مرحله  -

 حنفی، شافعی و ابن عقیل از فقهای حنبلیتر فقهای اباحه: بیش -الف

 تر فقهای حنبلی و غزالیتر فقهای مالکی، برخی فقهای حنفی، بیشتحریم: بیش -ب

 روز سوم )مضغه( 40مرحله  -

 ابن عقیل از فقهای حنبلی و تر فقهای حنفی، شافعیاباحه: بیش -الف

که در این ی حنفی به جهت آنتر فقهای حنبلی، برخی فقهاتحریم: جمیع فقهای مالکی، بیش -ب

 مرحله قائل به دمیده شدن روح در جنین هستند.

 بندی نمود:توان این نظرات را به این نحو نیز جمعالبته می

 (مانند ابن عقیل جواز مطلق )فقهای حنفی، شافعی، برخی فقهای حنبلی -الف

م است )حنابله و لخمی از فقهای گیری نطفه است و پس از آن حراروز و آن مرحله شکل 40جواز تا  -ب

 مالکی( 

 کراهت )برخی فقهای حنفی و برخی فقهای مالکی( -ج

مالکی و برخی فقهای فقهای توان از دو نظر سخن گفت. تحریم مطلق )حرمت که در ذیل این عنوان می -د

عارضه غیر قابل  حنفی، غزالی، ابن حزم، ابن جوزی و ابن تیمیه( و تحریم مشروط به عدم وجود خطر مرگ یا

 تحمل برای مادر )فقهای امامیه، فقهای حنفی و برخی فقهای شافعی(

طنطاوی، مدکور، زرقاء و بوطی: اباحه در  -نظر هستند: الف دوباره بر علمای معاصر اهل سنت نیز در این

 وهبه زحیلی، قرضاوی، شلتوت، حتحوت، سحنون و حقی: تحریم از زمان تلقیح. -روز نخست؛ ب 40

إن احدکم یجمع فی بطن أمه أربعین یوما »ادله قائالن به جواز به شرح زیر است. نخست، با توجه به روایت 

ثم یکون علقه مثل ذلک ثم یکون مضغه مثل ذلک، ثم یرسل اهلل ملکا، فیؤمر بأربع کلمات فیکتب عمله و أجله 

گیرد، در حالی قتش در شکم مادر صورت می؛ همانا یکی از شما، خلورزقه و شقی أو سعید، ثم ینفخ فیه الروح
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که چهل روز به صورت نطفه است؛ سپس چهل روز به صورت علقه و پس از آن چهل روز به صورت مضغه است؛ 

اش، شود: روزیدمد؛ سپس به چهار مطلب فرمان داده میفرستد و در آن روح میسپس به سوی آن، ملکی را می

، جنین قبل از نفخ روح انسان «از اهل شقاوت یا سعادت است نوشته گردد که آیاهنگام مرگش و عملش و این

 ای است که روح دمیده شده باشد.مرحله نیست و بنابراین، صدمه به آن جنایت نیست. دوم، ثبوت غره تنها در

مت انعام درباره حر 151و  140ممتحنه و  12اسرا،  33ادله عدم جواز اسقاط جنین از نظر اهل سنت، آیات 

 تغییر خلق خداست که خداوند از آن نهی نموده است.و قتل نفس، تغییر اراده خداوند و معارضه با مشیت خدا 

علیه مجنی مادر، زیرا استغره جنین به مادر  تعلقو روایات دیگر است و دلیل سوم،  دلیل دوم روایت ابو هریره

ادله حرمت از نظر فقهای امامیه عالوه بر ادله  ی از بدن و خون وی است. امائاست و جنین در این مرحله جز

وجه استدالل به آن این است که در عرف و شرع به  -مائده  45 و 32 ،اسرا 33مطلق حفظ نفس مانند آیات 

روایات است و مؤید این ادعا روایتی است که در  -شودجنینی که روح در آن دمیده شده باشد، نفس اطالق می

فاذا أنشا فیه خلق آخر و هم الروح فهو حینئذ نفس بألف : »... ندفرمود حضرت علی  :بخشی از آن آمده است

دینار کامله...؛ هنگامی که خلقت دیگر در جنین آغاز شود، یعنی دمیده شدن روح، در این هنگام جنین یک 

 .1«اش هزار دینار خواهد بودنفس است و دیه

آن این است که جنینی که روح در آن دمیده شده، به لحاظ سوره بقره که وجه استدالل 187آیه دلیل سوم، 

چه کسی عمداً گردد، در نتیجه چنانمشمول آن می« الحر بالحر»حریت پدر و مادرش، آزاد خواهد بود و اطالق 

 باعث اسقاط وی شود، باید قصاص شود. 

دلیل پنجم قتل نفس است. چون ادله مطلق حرمت انعام که نحوه استدالل به آن هم 151آیه دلیل چهارم، 

: المرأه قلت ألبی الحسن »روایاتی مانند موثقه اسحاق بن عمار: است. دلیل ششم نیز  سوره تکویر 9-8آیات 

به ابی تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها؟ قال: ال، فقلت: انما هو نطفه فقال: إن أول ما یخلق نطفه؛ 

شود. حضرت ساقط می ،نوشد و آن چه در رحم استترسد و دارویی مییم از حاملگی یگفتم: زن الحسن 

و معتبره « شود: نطفه اول چیزی است که خلق میند: نه جایز نیست. گفتم: آن نطفه است. فرمودندفرمود

: أشتری الجاریه، فربما أحتبس طمثها من فساد دم أو ریح فی رحم، فتسقی دواء قلت ألبی عبد اهلل »رفاعی: 

لک فتطمث من یومها أفیجوز لی ذلک و أنا ال أدری من حبل هو أو غیره؟ فقال لی ال تفعل ذلک، فقلت له: لذ

لی:  إنه إنما أرتفع طمثها منها شهرا ولو کان ذلک من حبل إنما کان نطفه کنطفه الرجل الذی یعزل فقال 
                                                           

یا رسول  :جاءت الغامدیه فقالت: یا رسول اهلل! انی قد زنیت فطهرنی، و انه ردها، فلما کان الغد قالت»اند: جا مورد استناد واقع شدهت دیگری نیز در اینروایا -1

اذهبی  :ی فی خرقه، قالت: هذا قد ولدته. قالفلما ولدت اتته بالصب .لهلک أن تردنی کما رددت ماعزا فواهلل انی لحبلی، قال: اما ال فاذهبی حتی تلدی ؟اهلل! لم تردنی

، 5ابوری، پیشین، جس)نی« فارضعیه حتی تفطمیه. فلما فطمته اتته بالصبی ... فدفع الصبی الی رجل من المسلمین، ثم امر بها فحفر الی صدرها و امر الناس فرجموها

انی زنیت فطهرنی طهرک اهلل فان عذاب الدنیا ایسر  : منینؤفقالت: یا امیر الم منین ؤاتت امراه مجح امیر الم»(. روایت دوم از کتاب کافی است: 119ص 

 انطلقی فضعی ما فی بطنک :بل ذات بعل ... فقال لها :فقالت ؟انی زنیت فقال لها: آو ذات بعل آنت ام غیر ذلک :فقالت ؟من عذاب االخره الذی الینقطع، فقال لها: مما اطهرک

بر حرمت قتل جنین داللت دارند، هر چند متولد از زنا باشد یا شک در ولد الزنا بودن او باشد،  ،هر دو این روایات (.186، ص 7، ج)کلینی رازی، پیشین...« 

حتی اگر مادر وی به خاطر ارتکاب زنا مستحق حد باشد. در نتیجه  ،پس این امر بدین معنی است که جنین محترم است و اسقاط یا قتل او جایز نیست

 (.192آید )حسینی، پیشین، ص به دست مینیز ها یا سایر جنین های کمک باروریروشیق اولی حرمت اسقاط جنین متولد از به طر



  دکتر معینی فر                                                                                                                       فقه پزشکی درسنامه  

32 

 

اهلل و إن النطفه إذا وقعت فی غیر الرحم  النطفه إذا وقعت فی الرحم تصیر إلی علقه ثم ألی مضغه ثم إلی ما شاء

 ؛ به امام صادق لم یخلق منها شیء فال تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الذی کانت تطمث فیه

شود؛ پس خرم و گاهی به سبب فاسد شدن خون یا وجود نوعی باد در رحم، حیض نمیعرض کردم: کنیز را می

دانم، آیا بند آمدن که نمیشود، آیا این کار جایز است؛ با آنخورد و از همان روز حیض میبرای این امر دارو می

: این کار را نکن! من عرض کردم: مدت یک ماه است ندفرمود خون نشانه بارداری اوست یا چیزی دیگر؟ امام 

همانند نطفه مردی که عزل  ای خواهد بود،که وی حیض نشده و اگر این امر بر اثر بارداری باشد، با او نطفه

گاه شود، سپس به مضغه و آن: هرگاه نطفه در داخل رحم قرار گیرد به علقه تبدیل میندکند. ایشان فرمودمی

آید، پس دارو به به هر چیزی که خداوند بخواهد؛ و هرگاه نطفه در غیر رحم قرار گیرد از آن چیزی پدید نمی

 ند.هست «شده، سپری گرددد و ایامی که )معموالً( در آن حیض میاو ننوشان زمانی که یک ماه حیض نشو

خطر وجود که به اتفاق فقها جایز نیست، اما از نظر فقهای اهل سنت در صورت  1بعد از دمیده شدن روح -2

جا قائل به عدم جواز هستند، حتی اگر برای مادر جانی برای مادر جایز است، در حالی که فقهای امامیه در این

 ، به جز آیت اهلل خویی. خطر جانی داشته باشد

در حرمت قتل نفس و روایات تحریم مطلق اسقاط جنین  شینادله تحریم از نظر فقهای امامیه همان آیات پی

جا از ادله چنین عقل و اجماع نیز در اینشود. همکه به دو دسته حرمت تکلیفی و وجوب دیه تقسیم میاست 

 .استآنان 

 : نیز شامل این موارد است سقاط جنین پس از دمیده شدن روح از نظر اهل سنتادله تحریم ا

جنین پس از دمیده شدن نفس معصوم است، پس جایز نیست گرفتن  :اسرا و وجه داللت آن 33آیه  -1

 نفسی که در عصمت و حرمت قتل با قاتل برابر است.

یحل دم امری مسلم یشهد ان ال اله اال اهلل ال: »ندکه فرمود حدیث عبد اهلل بن مسعود از رسول خدا  -2

و انی رسول اهلل اال باحدی ثالث: النفس بالنفس و الثیب الزانی و المفارق لدینه التارک للجماعه؛ خون مسلمانی 

و وجه داللت آن « ...و  ت، مگر در سه مورد: قتل، زناسکه شهادت بر یگانگی خدا و رسالت من دهد، مباح نی

جنین . سه حالت استثنا شده به جزاند، دهکربه حرمت ریختن خون مسلمانان حکم  امبر این است که پی

موجباتی از جواز قتل )هدر رفتن خون( برای وی محقق نشده، در عین حال، ست و امسلمان و حکماً معصوم 

 پس قتل وی برای حمایت از مادر جایز نیست.

الدم که برای نجات جان خود کس دیگری که معصومکه برای مضطر جایز نیست اجماع علما در این -3

 جا نیز چنین است.ست، از بین ببرد و در اینا

                                                           
ماهگی و برخی دیگر زمان آن را  4البته در زمان دمیده شدن روح میان فقهای امامیه و اهل سنت اختالف است. غالب فقهای امامیه زمان آن را  -1

زمان دمیدن روح در ، مسعود ،امامىدانند )ماهگی را ممکن می 4شش ماهگی و برخی فقهای معاصر امکان تقدم و تأخر آن بر زمان یک ماهگی و برخی 

 ، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی:جنین

 9981324900http://www.ommolketab.net/persian/search/search.php?mid=) ؛ اما فقهای اهل سنت، زمان ولوج روح را

برخی نیز چون فخر رازی زمان  .(99-91تر رجوع شود به: دبسی، پیشین، ص ؛ برای مطالعه بیش169دانند )غانم، پیشین، ص روز پس از لقاح می 120

 . دانند )امامی، پیشین(روز پس از لقاح را زمان ولوج روح می 40برخی دانند. آن را هنگام والدت می

http://www.ommolketab.net/persian/search/search.php?mid=9981324900
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قتل وی است و قتل از گناهان کبیره است، پس اقدام به آن جایز  ،جنین بعد از دمیده شدن روح سقاطا -4

 نیست، حتی اگر مادر بمیرد، زیرا مرگ مادر به قدرت الهی است.

نجات اهل سنت و آثار باقی ماندن جنین در رحم مادر بسیاری از علمای معاصر  شرفت علماما با توجه به پی

 دانند.جان مادر را از حکم تحریم استثنا کرده و اسقاط را در آن جایز می

به بحث اسقاط جنین  7211تا  716، 556، 306در مواد ، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب در 

به صورت اختصاصی برای پدر مجازاتی تعیین ننموده است، اما طبق ماده  است. این قانونشده پرداخته 

  ، مادر یا عاقله او باید دیه آن را بپردازد.توسط مادر در صورت ارتکاب آن 718

 ،روح ندمیده شد پس از نکته قابل توجه درباره اسقاط جنین در قانون مجازات جدید این است که اسقاط جنین

 د. شوب میوحسم، بلکه مشمول دیه است و در نتیجه جرم مادون قتل آیدقتل به حساب نمی

جنبه منفی یا سلبی حق تولید مثل، تنها موردی که منع در توان دریافت که از این مواد قانونی می

قانونی به آن تعلق گرفته، اسقاط جنین است. در نتیجه، در سایر موارد که در مطالب فوق اشاره شد، اصل 

 شود. و شرعی جاری می برائت عقلی

به مناسبت بحث باید به برخی موارد استثنایی در بحث اسقاط جنین نیز اشاره شود. نخست، حکم اسقاط جنین 

تفصیل:  -2؛ و برخی فقهای اهل سنت حرمت: غالب فقهای امامیه -1ناقص الخلقه که دو نظر درباره آن وجود دارد: 

و سیستانی اسقاط جنین را با استناد به قاعده ال حرج و در صورت تشخیص  ، مکارم شیرازیایآیات عظام خامنه

                                                           
چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به مجازات  جنایت عمدی بر جنین، هر: »306ماده  -1

اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر  -تبصره .شودمحکوم می« تعزیرات»تعزیری مقرر در کتاب پنجم 

 .«قصاص ثابت است ،به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند

ن نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلما: »556ماده 

نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا  ،حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد

 .«نیز این حکم جاری است ،شودعدم جواز آن دیه پرداخت می

علقه که در آن جنین به صورت  -ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل؛ بنطفه -ن به ترتیب ذیل است: الفدیه سقط جنی: »716ماده 

عظام که در آن جنین  -آید، ششصدم دیه کامل؛ تمضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می -آید، چهارصدم دیه کامل؛ پخون بسته در می

ولی روح در  ،بندی آن تمام شدهجنینی که گوشت و استخوان -لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل؛ ث ،به صورت استخوان درآمده

نصف آن و اگر  ،اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد ،دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است -یک دهم دیه کامل؛ ج ،آن دمیده نشده است

 «.دیه کاملمشتبه باشد، سه چهارم 

ای از رشد که باشد هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، عالوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله: »717ماده 

 .«شودپرداخت می

ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله: »718ماده 

 .«شودبه منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی ،هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد –تبصره  .شودعاقله او پرداخت می

 .«ها، دیه جداگانه داردسقط هریک از آن ،هرگاه چند جنین در یک رحم باشند: »719ماده 

به نسبت دیه  ،بندی آن کامل شده، ولی روح در آن دمیده نشده استای که استخواندیه اعضا و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله: »720ماده 

چه بر اثر همان جنایت جنین از بین شود و چنانگردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه میجنین در این مرحله محاسبه می

 .«شودود، فقط دیه جنین پرداخت میبر

هرگاه در اثر جنایت یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و : »721ماده 

 .«شودای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین میارش ندارد، لکن اگر در اثر آن، صدمه
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فقهای برخی  اند و در غیر موارد فوق جایز نیست.قطعی بیماری در جنین و قبل از دمیده شدن روح جایز دانسته

دن او نباشد و باره بر این اعتقادند که اگر نقص جنین قطعی باشد و شکی در ناقص الخلقه بواهل سنت نیز در این

البته این جواز در صورتی است  روز باشد، اسقاط آن جایز است؛ در غیر این صورت جایز نیست. 120یا  40پیش از 

 که درمان او ممکن نباشد.

حرمت: از نظر فقهای امامیه و  -1ن دو نظر وجود دارد: آدوم، اسقاط جنین ناشی از تجاوز به عنف که درباره 

حکم آن تحریم است. فقهای امامیه با توجه به اطالق ادله شرعی در حرمت اسقاط جنین  برخی فقهای اهل سنت

اند. برخی فقهای اهل سنت نیز با وجود انصراف دهکربه عدم جواز این موضوع حکم  1و روایات مشروع یا نامشروع

اسرا، حدیث غامدیه، حکم  16ای چون آیه ، به حمل ناشی از نکاح صحیح یا شبهه، با استناد به ادله«حمل»واژه 

روز در عقد نکاح صحیح و اقتضای قاعده فقهی به عدم انصراف حکم مذکور به معاصی،  40جواز اسقاط پیش از 

تفصیل:  -2اند. دهکرو تعارض با قاعده سد ذرایع به تحریم حکم « تصرف الحاکم منوط بالمصلحه»قاعده فقهی 

دانند و روز یا دمیده شدن روح باشد، این کار را جایز می 40قبل از برخی فقهای اهل سنت، در صورتی که اسقاط 

داری کودک و عدم ارتکاب جرم از سوی زن و ای چون رفع حرج، کراهت زن مورد تجاوز در نگهبرای نظر خود، ادله

 ،کنندامه میاقبرای جواز آن تبعات منفی آن مانند از بین رفتن شرف خانوادگی، بروز امراض شدید عصبی و غیر آن 

  .نیستپس از دمیده شدن روح جایز  ولی

 های باروری و تولید مثل با هدفی غیر از زادآوریاستفاده از ظرفیت

توان نظر فقهای امامیه را درباره تحقیقات بر روی گامت و سازی درمانی میاز بررسی موضوع شبیه

باره وجود دارد. نخست جواز مطلق که قائالن ، از منظر فقهای امامیه سه نظر در ایندجنین به دست آور

ای، فاضل لنکرانی، موسوی اردبیلی و عز الدین زنجانی هستند. دوم، جواز مشروط آن، آیات عظام خامنه

باشند. سوم، عدم جواز مطلق که آیت اهلل که آیات عظام مکارم شیرازی، بهجت،  شاهرودی و تبریزی می

 .استصافی گلپایگانی بر این نظر 

های انسانی برای استفاده در تحقیقات سازی در واقع تولید جنینجایی که منظور از این شبیهاز آن

های بنیادی باشد و هدف از آن تولید انسان نیست؛ بلکه هدف از کشت آن، به دست آوردن سلولمی

توان یرد؛ میها مورد استفاده قرار گچنین درمان بیماریجنینی است که در تحقیقات پیشبردی و هم

ها در توان با اجازه زوجین، از آنچنین نتیجه گرفت که در صورت باقی ماندن جنین زائد بر فرآیند، می

                                                           
، 18)نوری، پیشین، ج« فی امراه زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مأته جلده ثم رجمت و کان اول من رجمها قضی علی »: ندفرمود  ام باقرام -1

روی أن امرأه کانت تزنی و تضع اوالدها فتحرقهم بالنار خوفا من اهلها و لم یعلم بها غیر امها، فلما ماتت دفنت فانکشف التراب »نقل شده است: چنین، هم (.41-40ص 

ی حیاتها من المعاصی؟ و حکوا له القصه فقال المها: ما کانت تصنع هذه ف عنها و لم تقبلها االرض، فتقلت من ذلک المکان الی غیره فجری لها ذلک، فجاء اهلها الی الصادق 

« ففعل ذلک بها فسترها اهلل تعالی : ان االرض ال تقبل هذه النها کانت تعذب خلق اهلل بعذاب اهلل اجعلوا فی قبرها من تربه الحسین فاخبرته بباطن امرها فقال الصادق 

ل زنت، فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مأئه )جلده( لقتلها ولدها سألته عن امرأه ذات بع»گوید: ی میاورعالوه بر این،  (.45، ص 79)مجلسی، پیشین، ج 

)کلینی رازی، پیشین، « لت ولدهاو ترجم النها محصنه قال: و سألته عن امراته غیر ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا قال: تجلد مأئه النها زنت و تجلد مأئه النها قت

 .(261، ص 7ج
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تواند حکم استفاده گامت در تحقیقات را نیز روشن کند. چنین، این نظرات میتحقیقات استفاده نمود. هم

دهند، اجازه انجام آن را بر روی گامت نیز یقاعدتاً کسانی که اجازه انجام تحقیقات بر روی جنین را م

 دهند. می

برای درک نظر فقهای اهل سنت باید میان گامت و رویان تفاوت قائل شد، زیرا در اولی به جهت وجود ادله اباحه 

 اند، اما در دومی اختالف نظر دارند:دهکرحکم  استفاده مباحدر به جواز مشروط ، عزل

ها مرده، فاقد روح و حرمت شرعی و محکوم به دفن هستند، بنابراین، استفاده ن جنیننظریه جواز مطلق: ای -الف

گزینی در دیواره رحم حرمت و ها پس از النهها برای مداوا یا نجات جان دیگر افراد اشکالی ندارد. این رویاناز آن

ن، برخی نیز آن را با اهدای عضو از انسان ها وجود ندارد. عالوه بر اییابند؛ پس مانعی برای استفاده از آناحترام می

 جا نیز قائل به جواز هستند.، در ایندهکرجا به جواز حکم کنند و چون در آنزنده و بالغ )غیر جنین( قیاس می

نظریه جواز مشروط: اصل در آن اباحه است، به شرط عدم اختالط انساب و رعایت تمامی شرایط الزم در  -ب

ها، رضایت آگاهانه زوجین، عدم انتقال به رحم زوجه در حین عقد نکاح یا پس از و فروش آن عدم اختالط یا خرید

انحالل آن یا رحم زن دیگر و عدم وجود هدف تعیین جنسیت یا تغییر صفات ژنتیکی در جنین. برخی دیگر نیز 

، میزان باالی موفقیت و جواز را مشروط به شروطی دیگر مانند صورت گرفتن این کار با هدف درمان، فقدان خطر

 اند.حمایت از کیان بشری و جامعه کرده

شود: تحریم مجمل و مطلق. ادله گروه نخست شامل انتشار مفاسد نظریه تحریم که به دو دسته تقسیم می -ج

ه و اباحه اسقاط جنین است و ادله گروه دوم، عمل به قاعد واسطه آنبه تجارت رویانفراهم آوردن زمینه اخالقی، 

سد ذرایع، اختالط انساب، تحمیل نسب به میت و مشکالت ارث کودک مذکور، میزان کم موفقیت این تحقیقات، 

 است. گیری نسل و تابعیت آن از بضعتجاری شدن فرآیند تولید مثل و باروری برای زوجین و نقش آن در شکل

 اند.دهکرحکم حتی برخی برای جلوگیری از انجام تحقیقات، به لزوم کاشت آن در رحم 

بررسی قانون ایران، بهتر است ابتدا ماهیت اهدای گامت یا جنین و سپس حکم استفاده از گامت یا جنین  دراما 

 :مطرح شونددر تحقیقات 

ض شرط پذیر و قید پذیر نیست، بنابراین، در صورت اعراض از گامت یا جنین، صاحبان ااعراض: طبیعت اعر -1

مصرف آن را تعیین کنند. بنابراین، الزم است قانون مناسبی در این زمینه تنظیم و تصویب توانند موارد ها نمیآن

 شود.

های باروری با هدفی یکی از شرایط آن است. پس برای استفاده از ظرفیت ،اذن: معلوم و معین بودن مورد اذن -2

تواند برای ها میکه از گامت یا جنین آن جا کلینیک است، اعالم داردغیر از زادآوری آذن باید به مأذون که در این

 اهداف تحقیقاتی استفاده کند.

اند، معین کنند. اهداکنندگان چه را که هبه کردهتوانند نوع مصرف آنصلح: صاحبان گامت یا جنین نیز می -3

را نیز تعیین  توانند حق خود را نسبت به تخمک یا اسپرم یا جنین به کلینیک منتقل و نوع مصرفاز طریق هبه می

 کنند.



  دکتر معینی فر                                                                                                                       فقه پزشکی درسنامه  

36 

 

توانند به صورت مقید مانند استفاده صرف در تحقیقات یا اهدا به زوجین وکالت: در وکالت نیز صاحبان می -4

تواند به هر نحوی که خواست از آن نابارور یا به صورت مطلق، به مؤسسه وکالت دهند که در این صورت مؤسسه می

 استفاده کند.

قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها با لحاظ عدم تعارض با نظم عمومی  10اس ماده قرارداد خصوصی: بر اس -5

توانند طی قراردادی با کلینیک یا مؤسسه، گامت یا جنین خود را در اختیار آن ها میو اخالق حسنه، صاحبان آن

 قرار دهند و در قرارداد نوع مصرف را نیز تعیین کنند.
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 نامهلغتپیوست: 

  ARTs(Assisted Reproductive Technologies)های کمک باروری                                  فناوری

-ها میها )تخمک و اسپرم( یا رویانهای آزمایشگاهی گامتکاریها یا معالجات باروری که شامل دستروش

-می (ICSI)ون سیتوپالسمی اسپرم و تزریق در (IVF)شامل لقاح خارج رحم ARTs هایی از باشد. مثال

 باشد. 

  Asexual reproductionتولیدمثل غیر جنسی                                                                                

 گردد.های جنسی )اسپرم و تخمک( آغاز نمیتولیدمثلی است که با ترکیب و اتحاد سلول

   AI (Artificial Insemination)                      تلقیح مصنوعی                                              

ها ها )تخمک و اسپرم( یا رویانهای آزمایشگاهی گامتکاریهای باروری که شامل دستها یا معالجهروش

 یر است: های مذکور به شرح زدر حال حاضر، انواع روش باشد.می
   تلقیح اسپرم به داخل رحم(IUI) تلقیح اسپرم به داخل رحم با  -: این روش به دو صورت است: الف

استفاده از اسپرم شوهر: تلقیح مصنوعى ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن 

کند که شوهر پیدا مى ( گویند. تلقیح منى هومولوگ هنگامى ضرورتAIHتلقیح مصنوعى هومولوگ )

داراى قابلیت بارورى طبیعى بوده، ولى به علت چاقى یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منى خود را 

تلقیح اسپرم به داخل رحم با استفاده از اسپرم غیر شوهر: اگر عمل تلقیح  -روى گردن رحم بریزد. ب 

( گویند و تلقیح منى هترولوگ AIDصنوعى هترولوگ )وسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مبه

در مواردى مناسب است که ثابت شود نابارورى شوهر غیر قابل درمان است مانند آزو اسپرمی )فقدان 

 های ارثی از مرد به نوزاد. کامل اسپرم( یا خطر انتقال بیماری

  لقاح خارج رحمی(IVF) این روش مانند :IUI ن نیاز به بستری شدن بیمار ای است و بدوروش ساده

سازی اسپرم، لقاح ها، تهیه و آمادهآوری تخمکگذاری، جمعشود و شامل مراحل تحریک تخمکانجام می

 و رشد جنین در آزمایشگاه، انتقال جنین به داخل رحم و تجویز هورمون پروژسترون. 

   لقاح نطفه به داخل رحم(GIFT)سازی اسپرم ها و تهیه و آمادهآوری تخمک: این روش تا مرحله جمع

وسیله الپاراسکوپ وارد لوله است. پس از این مرحله مقدار مناسب اسپرم و تخمک به IVFمشابه روش 

  شود. برای انجام این روش باید لوله رحم سالم باشد.می رحم

  انتقال نطفه بارور شده به داخل لوله رحم(ZIFT) این روش ترکیبی از : IVFوGIFT در  است و

 رود. مواردی که انتقال جنین از دهانه رحم مشکل باشد، به کار می

 تزریق اسپرم به داخل تخمک (ICSI) برابر  12: در این روش اسپرم منفرد به وسیله سوزن باریکی که 

دارنده ثابت نگه داشته شده است، به تر از یک تار موست، در حالی که تخمک به وسیله پیپت نگهنازک

کند. شود و واکنش اسپرم و تخمک را تسهیل مییم به داخل سیتوپالسم تخمک تزریق میطور مستق

است و این روش تهاجمی است و تمام سدهای طبیعی را به منظور انجام  IVF تر ازاین روش بسیار گران
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وموزومی برد. هرچند اطالعات اولیه در سراسر جهان افزایش خطر اختالالت مادرزادی و کورلقاح از بین می

شوند، در آینده گزارش نشده است، اما هنوز مشخص نیست که نوزادان مذکری که با این روش متولد می

 به نازایی مبتال خواهند شد یا نخواهند شد. 

 یافته به داخل رحمشده تخمدان به همراه تزریق اسپرم ظرفیتروش تحریک کنترل(COH+IUI)  این :

های مقدماتی است که قبل از باشد. از این جهت جزو روش ARTی هاروش  تواند جزئی از روش می

  شود.انجام آن توصیه می IVFهای تهاجمی مثل روش

   تزریق اسپرم به داخل سرویکس(ICI)تری است که مانند مقاربت معمولی، اسپرم های ساده: از روش

معمولی دارد. بنابراین، به مواردی شود و نتیجه یکسانی با مقاربت در اطراف یا داخل سرویکس ریخته می

 گردد. که امکان قرارگرفتن اسپرم در محل مناسب خود وجود ندارد، محدود می

  صفاق تزریق اسپرم به داخل(DIPI ) : در این روش  مثل روشIUI گذاری به پس از تحریک تخمک

ای دستگاه سونوگرافی از وسیله یک سوزن یک بار مصرف و به کمک پروب راهنمها بهوسیله دارو، اسپرم

ها، گردد. در موارد که علت نازایی ضعف حرکتی اسپرمطریق مهبل مستقیماً به داخل حفره شکم تزریق می

توان از این روش استفاده ها و اختالل در ترشحات دهانه رحم یا به ادله نامشخص باشد، میتعداد کم اسپرم

  کرد. 

  انتقال آمبریو به داخل لوله فالوپ(TET)  این روش همانند دو روش قبلی است، با این تفاوت که در :

 کنند. های در حال تقسیم را به لوله فالوپ وارد میاین روش رویان

   سوراخ کردن زونا(ZD) با ایجاد کردن یک سوراخ مصنوعی در روی زونا پلوسیدا، به اسپرم اجازه داده : 

شود تا اسپرم بدون دخالت زونا پلوسیدا موده و نیز موجب میشود تا پس از عمل تلقیح از زونا عبور نمی

 بتواند با اووسیت واکنش نشان دهد. 

   قرار دادن اسپرم در زیر زونا(SUZI) به منظور تسهیل در امر واکنش بین اسپرم و تخمک، اسپرم را :

 گیرند.ر زرده قرار میهای زنده به طور مستقیم در فضای دوکنند و اسپرمدر زیر زونا پلوسیدا وارد می

 Fertilization   لقاح                                                                                                                         

تخمک شوند؛ این فرآیند با چسبیدن اسپرم به سطح خارجی های نر و ماده یکی میفرآیندی که در آن گامت

 یابد.آغاز و با تشکیل سلول تخم یا زیگوت پایان می

  Fetus               جنین                                                                                                                         

گردد که در انسان نوعا از ان تولد است، اطالق میداران که بین دوره رویانی و زمای از زندگی مهرهبه مرحله

 باشد.ماه دوم به بعد می

 Gamete           گامت                                                                                                                         

کنند. گامت اطالعات ژنتیکی را به نسل بعد منتقل می ای )اسپرم و تخمک( است کههای ویژهنام سلول

(Gamete( مشتق شده از کلمه یونانی )Gamein.به معنی ازدواج است ) 
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 Gene                                                                                                                                   ژن          

تر آن بهتر است باشد و برای تعریف دقیقواحد اساسی اطالعات ژنتیکی است. البته این تعریف بسیار کلی می

ها محتوی اطالعات ژنتیکی هستند که هم ترتیب صحیح اسیدهای آمینه برای این گونه بگوییم که بیشتر ژن

 کنند.ساخته شدن آن پروتئین را تنظیم می نمایند و هم مکان، زمان و مقدارتشکیل مولکول پروتئین را کد می

 IVF(In vitro fertilization)لقاح آزمایشگاهی                                                                          

    پذیرد.یک تکنیک کمک باروری که طی آن ترکیب اسپرم و تخمک در خارج از بدن و در آزمایشگاه صورت می

  Somatic cellسلول سوماتیک یا سلول بدنی                                                                                

نام هریک از  های تولیدمثلی.ساز سلولهای تولیدمثلی با پیشهر سلول گیاهی یا جانوری به غیر از سلول

ساز؛ اند و نه گامتشود که نه گامتهای بدن جاندار گفته میلباشد. سوما به مجموعه سلوهای سوما میسلول

های کنند. برخالف سلولاز این روست که معموال فقط به اندازه جانداری که خود جزیی از آن هستند، عمر می

 دودمانی.

         Surrogate mother)مادر بدیل(                                                                           مادر جانشین

در مواردی که تخمک زن در رحم او امکان رشد ندارد، پس از گرفتن و بارورسازی تخمک، آن را در رحم زن 

 شود.جانشین گفته میگذارند. به این زن، مادر بدیل یا جایگزین یا دیگری می

                     Abortion                                                                                                                     اسقاط جنین     

قابلیت حیات یافتن جنین شود که اقدام به این عمل قبل از اسقاط جنین یا ختم حاملگی به مواردی اطالق می

در خارج بدن انسان باشد. در واقع اسقاط جنین به خارج شدن حاصل باروری قبل از هفته بیستم اطالق 

شود. اسقاط جنین دارای انواعی است: سقط خود به خودی یا عادتی، سقط درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی می

 مبتال به یک عیب تشریحی یا عیب لگنی یا نقائص و سقط جنایی یا عمدی. در نوع نخست، مادر معموالً

باشد که با یک پیشامد کوچک یا استرس شدید دچار سقط ای یا اشکال ژنتیکی یا اختالل هورومونی میتغذیه

شوند. در نوع دوم، در صورتی که بارداری برای جان مادر خطرناک باشد یا موجب تشدید عوارض جنین می

ردد، با ارائه مدارک معتبر به مراجع قضایی و ارجاع پرونده به مرکز پزشکی قانونی و مرضی و وخامت حال او گ

بررسی وضعیت مادر از این نظر پزشکان متخصص، لزوم قطع بارداری و اسقاط جنین طبی مورد تأیید قرار 

-. شخص سقطگیرد. در نوع سوم، در جایی است که عمداً به حاملگی پایان داده و جنین را اسقاط نمایندمی

آورند یا دارو در ط جنین را فراهم میاسقانماید و افرادی که وسایل ط میاسقادهنده یا فردی که راهنمایی به 

 شوند.می گذارند، مجرم محسوبط دارد، میاسقااختیار زنی که قصد 

 Sterilization & Contraception                     م(ئاز بارداری )موقت و دا گیریپیشهای روش

 شود:ای از موارد ذیل هستند که به صورت مختصر توضیح داده میها مجموعهاین روش

  :قطع نزدیکی به معنای خارج کردن آلت تناسلی مرد از واژن، پیش از انزال است و آن روش منقطع

شود. مزیت های مهم کنترل بارداری در جهان سوم و اروپای پیش از صنعتی شدن محسوب مییکی از روش
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گونه هزینه است. اشکاالت این روش شامل این موارد است: ترشحات این روش دسترسی فوری بدون هیچ

عدم کنترل دقیق توسط مرد وآثار روانی نامساعد بر یک یا هر  باشند؛ دارای اسپرم میباًقبل از انزال که غال

 دو زوج دارد.

 شود. مدت این توقف متغیر است و به دفعات ف میگذاری متوق: هنگام شیردهی، تخمکتداوم شیردهی

ای مادر بستگی دارد. حتی و مدت شیردهی توسط مادر، مدتی که از تولد گذشته و احتماالً وضعیت تغذیه

گردد.استفاده از این روش هر چند گذاری در نهایت به وضع طبیعی برمیبا ادامه شیردهی به نوزاد، تخمک

چنین باید توجه داشت ا زیان و خطر خاصی درباره آن گزارش نشده است. همممکن است مطمئن نباشد، ام

 گیری شود.که هر چند، مدت زمان کوتاهی به دلیل شیردهی ممکن است از بارداری پیش

 گذاری که حدود تخمک –کنند در حین دوره باروری ها سعی می: در این روش، زوجایخودداری دوره

حرارتی  –گذاری( و روش عالمتی ند. روش تقویمی، روش موکوس )تخمکاز نزدیکی اجتناب کن –است 

 شود.محسوب می نخستکه ترکیبی از دو روش 

 هایی دار هستند؛ گرچه هنوز هم کاندوم از جنس الستیک التکسالًهای امروزی معمو: کاندومکاندوم

دارند. کاندوم مایع سمینال  شوند و برخی احساس بهتری موقع نزدیکیمی از جنس روده حیوانات فروخته 

کش هایی که با ماده اسپرمکند. کاندومدارد و از تجمع آن در واژن جلوگیری میرا در خود نگه می

 نشده با این ماده، مؤثرترند.های چربشوند، نسبت به کاندوممی ، چرب9 –نونوکسینول 

های شود. طبق آزمونکاندوم زنان ساخته میهایی از جنس پولی اورتان برای امروزه کیسه :کاندوم زنان

 درصد برسد. 6/2جدید، در صورت استفاده صحیح و کامل، میزان بارداری ممکن است به 

 9 –کش مثل نونوکسینول شیمیایی اسپرم های واژینال یک مادهکشاسپرمهای واژینال: کشاسپرم 

کنند. کننده، فیلم یا شیاف ترکیب میای کفهیا اکتوکسینول را در پایه کرم، ژله، فوم آئروسول، قرص

 شوند.ها میحرکتی اسپرمبی   های غیریونی با فعالیت سطحی هستند که سبب ها، شویندهکشاسپرم

 در شروع قرن های مهبلی )دیافراگم مهبلی، کالهک دهانه رحم و کالهک والت و یلمو(:سدّ کننده

رفت: دیافراگم مهبلی، کالهک دهانه رحم، کالهک به کار می بیستم، چهار نوع سد کننده مهبلی در اروپا

شوند. اگر از ها هنوز هم در انگلستان ساخته می(. تمام این سد کنندهVimule( و ویلمو )Vaultوالت )

ها مداوم استفاده شود، ممکن است بسیار مؤثر باشند. این وسایل مطمئن هستند و همانند کاندوم، مزیت آن

ای و نئوپالزی دهانه رحم دارند که عالوه بر آن های مقاربتی، عقیمی لولهبیماری در برابر  محافظت نسبی

 گیری هستند.روش پیش

شود. دیافراگم دار پوشیده می: دیافراگم فنری حلقوی است که با الیه نازکی از الستیک التکسدیافراگم -

مسطح و قوسی.پزشک نه تنها باید دیافراگم را برای اش، انواع مختلفی دارد: مارپیچی، بسته به شکل فنر لبه

بیمار تعبیه کند، بلکه باید نحوه جاگذاری آن را برای وی توضیح دهد و سپس جاگذاری دیافراگم توسط 

بیمار را از جهت پوشاندن دهانه رحم و قسمت باالیی واژن توسط دیافراگم، بررسی کند. دیافراگم باید به 

گیری ضروری کار رود. مطالعه نشان داده که این امر برای کارایی دیافراگم در پیشکش به همراه یک اسپرم
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مطمئنی است، اما عوارضی در استفاده از آن مشاهده شده است:آلرژی  گیریپیشنیست.دیافراگم وسیله 

عفونت  تواند سبب بروزفشار حلقه دیافراگم بر روی پیشابراه می اسپرم؛ های کشندهبه الستیک، ژل یا کرم

اند، دیده کردههایی که از دیافراگم استفاده میمواردی از بروز شوک توکسیک در خانم مکرر مثانه شود؛

 ممکن است در هنگام استفاده از آن خراش و جراحات جدار مهبل رخ دهد. شده است؛

تنها دهانه رحم اش فنر ندارد و تر از دیافراگم است، در لبهکالهک، بسیار کوچک :کالهک دهانه رحم -

کش به کارآیی آن مشخص روند، اما میزان کمک اسپرمکش به کار میها همراه اسپرمپوشاند. کالهکرا می

 نیست.

 خوبی تاً، یک بار جاگذاری شده و محافظت نسبIUDآل، یک به طور ایده: )IUD(وسایل داخل رحمی  -

چنین نباید به طور خود به خودی خارج گردد. هم آورد. این وسیله، نباید بهدر برابر حاملگی به عمل می

ای ریزی شدهواسطه اثرهای نامطلوب آن را خارج نمود. پس از برداشتن آن هم باید اجازه حاملگی برنامه

از حاملگی نرمال تغییراتی ایجاد نکند. تاکنون، این اهداف توسط هیچ کدام از وسایل،  گیریپیشداد تا در 

 اند.ه نشدهبه طور کامل برآورد

 های ضد بارداری ترکیبی قرص: های ضد بارداریقرص(OC)ترین کاربرد را در میان ترکیبات ، گسترده

شوند و برای یک روز مصرف می 21ها به مدت گیری کننده هورمونی دارند. به طور معمول این قرصپیش

 د.دوره هفت روزه قطع خواهند شد تا خونریزی ناشی از قطع هورمون رخ ده

شوند. انواع دیگر ترکیبات پروژستین خالص، استروژن ندارند. این ترکیبات بدون وقفه هر روز مصرف می

های پروژسترون تزریقی، کاشت –اند از: پروژستین ها و ترکیب استروژن های هورمونی عبارتگیریپیش

پروژستین یا بروژستین  –تروژن های واژینال تجربی که یا ترکیب اسزیر جلدی آزاد کننده پروژستین و حلقه

گیری گزارش شده است. های پیشکنند.برخی اثرهای نامطلوب در مورد مصرف قرصرا به تنهایی آزاد می

ها راه افراط یا تفریط در پیش گرفته، از بازنمایی دقیق و مستند علمی این گونه عوارض برخی گزارش

اید با توجه به آخرین و جدیدترین مطالعات دقیق علمی اند. به هر روی هرگونه قضاوت بخودداری ورزیده

گیری گزارش های پیشدر مجموع اثرهای سوئی که در مصرف قرص و بازنمایی حقیقت امر استوار باشد.

شده عبارتند از: ترومبوز وریدی، ترومبوز شریانی، سردردهای میگرنی، بیماری قلبی و سکته مغزی، فشار 

 لوکز، تومورهای کبد، سرطان دهانه رحم و سرطان پستان.خون، اثر بر متابولیسم گ

 دیومدروکسی پروژسترون استات تزریقی –های هورمونی گیری کنندهپیش :(DMPA)  تنها شکل

در زنانی که از آن برای  DMPAگیری تزریقی است که در ایاالت متحده موجود است. داروهای پیش

ماند و بازگشت به باروری را ممکن است به ها در بدن باقی میاند، ماهگیری دراز مدت استفاده کردهپیش

تأخیر اندازد. با وجود این، طی بررسی گسترده، هفتاد درصد از افرادی که سابقه کاربرد آن را داشته و تمایل 

ی تراکم استخوان در افراد ماه باردار شدند. 24در عرض دوازده ماه و نود درصد در عرض  ،به بارداری داشتند

دهنده  نشانتر است، که احتماالًکنند، نسبت به افراد عادی کمبه مدت طوالنی استفاده می DMPAکه از 

به نظر  ها همراه نبوده است.کاهش سطح استروژن است. با وجود این، این امر با افزایش میزان شکستگی
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گونه همراهی بین شد. هیچهای ضد بارداری ترکیبی را داشته بابسیاری از مزایای قرص DMPAرسد می

DMPA رسد که خطر تشخیص و سرطان دهانه رحم و سرطان تخمدان مشخص نشده است. به نظر می

ای با کاربرد گونه رابطهاستفاده از آن، کمی افزایش پیدا کند؛ اما هیچ نخستسرطان پستان در چهار سال 

شود. به همین دلیل وجود هر نمی    دهگونه افزایش کلی در خطر سرطان پستان دیدراز مدت آن و هیچ

، بارداری خارج PIDخونی، کم و سرطان پستان غیر محتمل است.کاهش  DMPAگونه رابطه بین مصرف 

 از رحمی و کاهش سرطان آندومتر گزارش شده است.

 متر طول میلی 34های لوونورژسترل شامل شش میله است که هر کدام کاشتهای زیر پوستی: کاشت

ها، سبب کاشت میلی گرم پروژستین لوونورژسترل هستند. 36متر قطر خارجی دارند و حاوی میلی 4/2و 

شود؛ شوند. دوره قاعدگی طبیعی مختل و به طیفی از انواع خونریزی منجر میریزی میآتروفی آندمتر و خون

یه طرح قاعدگی طبیعی تر شبکند و در نهایت، تمایل دارد که بیشنوع خونریزی با گذشت زمان تغییر می

اند از: آکنه، افزایش یا کاهش وزن، درد پستان، تغییر خلق، افسردگی، عوارض جانبی گاه گاهی عبارت شود.

 ها، هیرسویتسم و گاالکتوره و کیست.هیپرپیگمانتاسیون روی محل کاشت

 گیری پس از نزدیکی پیش(Postcoital Contraception) :تخم  گزینیشود که النهتصور می

کند تا حتی پس از لقاح نیز امکان بارور در روز ششم پس از لقاح رخ دهد. این فاصله فرصتی را فراهم می

پس از نزدیکی،  نخستساعت  72گیری از بارداری موجود باشد. مصرف مقادیر باالی استروژن طی پیش

گیری ی و ... در امر پیشهای مسی، ترکیبات ضد پروژسترونIUDترکیبات استروژن/ پروژستین، جاگذاری 

 پس از نزدیکی مؤثر هستند.

 که سبب مهار تخمک –همان فیدیک منفی، استروئیدهای جنسی گیری هورمونی در مردان: پیش-

شود؛ اما به از بین رفتن میل جنسی سبب سرکوب اسپرماتوژنز در مردها نیز می –شود گذاری در زنان می

کننده با تستوسترون، ن توان جنسی خواهد شد. درمان جایگزینشود و بالقوه سبب خاموش شدمنجر می

به عالوه  DMPAگرداند.ترکیبات دیگری نیز مانند میل و توان جنسی را بدون برقراری اسپرماتوژنز برمی

آندروژن مطالعه شده، اما عوارضی مانند وقوع بیماری عروقی یا سرطان کبد در صورت استفاده دراز مدت 

 آن، مطرح است.

 که در مقایسه  –هیسترکتومی به علت عوارض مرگ و میر ناشی از آن سازی در زنان: های عقیمروش

اند های شایع در ایران عبارترود. روشامروزه برای عقیمی به کار نمی –ای بسیار باالست با عقیمی لوله

های شکم؛الپاروتومی کوچک یای در زمان انجام الپاراتومی به منظور سزارین یا سایر جراحاز:عقیمی لوله

 های و الپاروسکپی. پس از زایمان، به محض اتمام زایمان واژینال؛الپاروتومی کوچک در فاصله بارداری

 حسی وازکتومی یا برداشت قسمتی از مجرای وابران، به راحتی و با بی :سازی مردانهای عقیمروش

دهد. در مورد عوارض وازکتومی باید کاهش نمی شود. این عمل، توان جنسی راموضعی در مطب انجام می

شود، اما عواقب خطرناک های اسکروتوم، عفونت زخم و اپیدیمیت میگفت که عوارض جراحی شامل هماتوم

 بسیار نادرند.


