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ی تعیین جنس ّیت جنین توسط تکنیک()PGD
ی فقهی و پزشک 
بررس 
فتحاهلل قربانی* ،1دکتر ابراهیم ابراهیمی

2

ازجمله مباحث نوظهور فقهی ،تعیین جنس� ّ�یت جنین توس��ط تکنیک ( )PGDاست ،که توسط آن و با نظارت
متخصصین برای زوجین این امکان فراهم ش��ده اس��ت تا جنینی با جنس� ّ�یت و ویژگی خاص را تعیین نمایند،
گرچه از تکنیک مذکور جهت جلوگیری از تولد فرزند ناقص الخلقه نیز اس��تفاده می گردد ،لکن بهره گیری از
آن چه با دالیل پزشکی و چه با دالیل غیر پزشکی به علت بروز محذوریت های متعددی چون اتالف رویانها
و وقوع پیامدهای منفی چون تبعیض ّ
جنسیت ،سواالت عدیده ای فرا روی فقه نهاده است از جمله :آیا تکنیک
ً
مذک��ور مطلقا حرام اس��ت؟ آیا هر ش��خصی می تواند از این تکنیک بهره ببرد؟ آیا امث��ال این تکنیک ها با علم
خداوند و مش� ّ�یتش سازگار است؟ آیا اس��تفاده از این تکنیک ،یک شیوة درمانی است و به دلیل نابودی رویانها
مخالف با کرامت انس��ان نیس��ت؟..........؛ لذا در این مقاله ضمن واکاوی سؤاالت فوق ،با اتکا به ادله اثبات
ً
ّ
جنسیت مطلقا محکوم به حرمت نیست که انجام آن با دالیل پزشکی و در شرایط ضروری
نموده ایم که تعیین
مجاز است.
ّ
ّ
جنسیت ،دالیل پزشکی
جنسیت ،انتخاب
کلمات کلیدی :جواز مشروط ،تکنیک( ،)PGDتبعیض

*-1مدرس گروه الهیات و معارف اسالمی دانشگاه پیام نور مرکزنهاوند ،نهاوند ،ایران
-2دانشیار گروه الهیات و معارف اسالمی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.
* Corresponding Author: Fathollah ghorbani.Mobile:09189229185. Email:Fathollah.Ghorbani@yahoo.com
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ّ
از جمله سؤاالتی که فکر انسان را مسخرخویش نموده است،
ّ
جنسیت فرزند
این است که آیا این امکان وجود دارد که بتوان
را انتخاب نمود؟آیا ممکن اس��ت انس��ان صاحب فرزندی با
جنس� ّ�یت دلخواه شود؟ علت طرح این سؤاالت جز این نبوده
اس��ت که انس��ان جنس� ّ�یت را عاملی تلقی نموده است که در
ً
تعیین سرنوش��ت و تحق��ق آرزوها تأثی��ر بس �زایی دارد ،مثال
م��ادر حضرت مریم آرزو داش��ت فرزند پس��ر به دنی��ا آورد تا
پیشوای دینی شود و آن گاه که این اتفاق نیفتاد و او دختر بدنیا
آورد گف��ت« :بارإله��ا من دختر بدنیا آوردم و پس��ر مثل دختر
نیس��ت ،)1(».بنابراین انس��ان امروز تالش می کند با روحیه
کاش��فش ،جنس� ّ�یت فرزندش را خ��ودش انتخ��اب کند تا در
تحقق آرزوهایش سهیم باشد.
در برهه ای از زمان جنس� ّ�یت ّ
ماهیت��ی ماورایی به خود گرفته

بود ت��ا جایی که این اعتقاد بوجود آمد که اگر فرزند نخس��ت
پس��ر ش��ود برای والدین خوش ُیم��ن و موج��ب ورود آنان به
بهش��ت می شود ،به دلیل وجود این تفکرات ،انسان مایل بود
ک��ه هزینه ه��ای گزافی را پرداخت کند ت��ا صاحب فرزندی با
جنس� ّ�یتی دلخواه ش��ود ،)2(،بنابراین برای ب��رآوردن این نیاز
از روش��های متعددی از جمله روشهای س��نتی و خرافی بهره
گرفت اس��ت ،ک��ه گاه به علت حاصل نش��دن مقصود کودک
متولد ش��ده کش��ته می ش��د ،اما اکنون تکنول��وژی به یاری او
آم��ده و تکنی��ک ( ،1)PGDاین آرزو را برآورده نموده اس��ت.
( )3و امروزه انجام تعیین ّ
جنسیت به دلیل پیشگیری از انتقال
بیماریه��ای وابس��ته به جن��س و بیماری ه��ای ژنتیکی به یک
ضرورت تبدیل شده است.)4(.
در نگاه اول می توان ابراز داش��ت عالقه به جنس� ّ�یتی خاص،

ام��ری مش��روع اس��ت ،چرا ک��ه در آی��ات قرآنی ب��ه انتخاب
جنس� ّ�یت دلخواه نیز اشاره شده است و حتی خدای تعالی آن
را محقق نموده اس��ت ،آنجا که حض��رت ذکریا(ع) از خدای
تعالی درخواس �ت جانشینی مینمای د تا رس��التش را مستدام
بدارد ،و این جانش��ین ،باید جنس� ّ�یتش مذکر باش��د تا آرزوی
حضرت��ش محقق گ��ردد ،و خدای تعالی آرزوی��ش را با آیه «
َّ ُ ِّ َ ُ اَ
ِإنا ن َبش� ُ�رك ِبغل ٍم»( )1برآورده ساخت ،لکن خدای تعالی در
1-1Preimplantation Genetic Diagnosis

مورد نوع جنس� ّ�یت فرزند ،انسان را ملزم به پذیرفتن حکمتش
ّ
جنسیت برحذر می دارد.
مینماید و او را از تبعات تبعیض
ل الوصول نموده
تکنی��ک( )PGDانتخاب جنس� ّ�یت را س��ه 

اس��ت ،اما اس��تفاده از آن دغدغه هایی را هم ب � ه دنبال آورده
اس��ت به گونه ای که می تواند ابزاری باش��د جهت تبعیض و
ترجیح جنس� ّ�یت ،لذا از نظر فقهی بایس��ته است زوایای این
مس��ئله مورد واکاوی قرار گیرد ،چرا که دانستن حکم این گونه
از تکنیک ه��ا و چونی و چرایی آنها برای جامعه امروزی یک
نی��از مبرم تلقی می ش��ود ،لذا مباحث به دلیل پزش��کی بودن
مسئله ،به صورت فقهی و پزشکی ارائه گردیده است.
پیشینه فقهی بحث
در شماری از روایات اهل سنت به روشهایی اشاره شده اس 
ت
که حکایت از امکان انتخاب ّ
جنسیت فرزند دارد ،برای نمونه
در کتاب صحیح مس��لم در روایتی از ق��ول پیامبر(ص) آمده
اس��ت که ایش��ان فرموده اند« :ماء الرجل أبيض ،وما ء المرأة
ً
أصف��ر ،فإذا اجتمعا ،فعال مني الرجل من��ي المرأة ،ذكرا بإذن
الله ،وإذا عال مني المرأة مني الرجل ،آنثا بإذن الله»( :)5منی
مرد س��فید رنگ است و منی زن زرد رنگ ،پس زمانی که این
دو آب با هم جمع ش��وند و منی مرد روی منی زن قرار گیرد،
جنس��یت جنین به خواس��ت خدا مذکر می ش��ود اما اگر منی
زن روی منی مرد قرار گیرد جنس��یت جنین به خواس��ت خدا
مونث می شود ،در ادامه این روایت به روشی دیگر که امروزه
به روش حرکت اس��پرم موسوم است ( )6اشاره شده است« :
فإذا جاء مني المرأة بعد وجود مني الرجل فالعلو لماء المرأة،
وه��ذا ترجيح لصفة األنوثة ،والعك��س صحيح»(،)5اگرمنی
زن پ��س از منی مرد خارج ش��ود ،جنس� ّ�یت فرزند مونث می
ش��ود ،و اگ��ر ابت��دا منی م��رد خارج ش��ود و س��پس منی زن،
ّ
جنسیت فرزند مذکر می شود.
توصیف روش ()PGD
روش ( PGDتش��خیص ژنتیکی قبل از کاشت جنین) ک ه در
عب��ارات بعضی از فقها( )7از آن ب��ه “تحدید جنس الجنین”
ً
ّ
و “التحک��م فی جنس الجنین” یاد ش��ده اس��ت ،مختصرا به
فرآیندی اطالق می ش��ود که اطالع��ات ژنتیکی جنین قبل از
اینکه به رحم مادر منتقل گردد ،کس �ب می شود تا اختالالت
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ّ
جنسیت توسط تکنیک()PGD
دالیل انتخاب
انتخاب جنس� ّ�یت می تواند به دالیل پزش��کی و غیر پزشکی
ص��ورت گی��رد ،که ه��دف از انتخاب جنس� ّ�یت ک��ه به دالیل
پزش��کی ص��ورت می گی��رد جلوگی��ری از انتق��ال بیماریهای
ژنتیکی وابسته به جنس یا همان کروموزم( )Xاست ،به تعبیر
ی کروموزم  Xرا تش��خیص
دیگر این تکنیک اختالالت ژنتیک 
می دهد و در نتیجه از تولد نوزادان مبتال به اختالالت ژنتیکی
جلوگی��ری م��ی کن��د ،اس��تفاده از ای��ن تکنیک ب��ا این هدف
ضروری و بی اشکال است)14(.

ضرورت اس��تفاده از این تکنیک زمانی بیش��تر احساس می
ش��ود ،که بیشتر نقصان های تک ژنی چون سرطان های ارثی
و بتاتاالسمی و ناهنجاریهای کروموزمی یا بیماریهای وابسته

آیت الله سیس��تانی اس��تفاده از تکنیک مزب��ور را که موجب
جلوگی��ری از انتق��ال بیماریه��ای وراثت��ی به جنین می ش��ود
ام��ا به��ره وری از آن مس��تلزم از بین رفتن جنی��ن های متعدد
جهت انتخاب بهترین آنها از نظر س�لامت اس��ت بدون مانع
ی نیز
م��ی دانند)17(.؛ همچنین آیت الله س��ید صادق روحان 
اس��تفاده ا ز تکنیک مزبور را جهت تعیین جنس� ّ�یت بر اساس
عالقه زوجین به ّ
جنسیت خاصی بدون اشکال می داند)17( .
اما هدف زوجین از تعیین جنس� ّ�یت که به دالیل غیر پزشکی
انجام می ش��ود ،یا برای انتخاب جنس� ّ�یت فرزند اول اس��ت
و ی��ا تعیین جنس� ّ�یت فرزن��د دوم به بعد اس��ت( ،)18این نوع
ً
کارب��رد معموال در خانواده های روس��تایی که داش��تن فرزند
پس��ر ّ
اهمی��ت دارد و همچنین خانواده هایی ب��ا دختران زیاد،
که خواهان فرزند پس��ر جهت ایجاد تنوع هس��تند رواج دارد،
در ش �رایط عادی این نوع اس��تفاده غیرض��روری و به تبعیض
ّ
جمعیت
جنس� ّ�یت می انجامد ،اما در ش �رایط اضط �راری که
مردان و زنان توازن ندارد استفاده از آن ضروری و قابل توجیه
اس��ت ،البته در مورد روایی یا ناروایی آن بحث های ّ
مفصلی
صورت گرفته است.
ّ
جنسیت
چگونگی تکوین

براس��اس یافته های علم ژننیکّ ،
ط اسپر م
جنسیت فرزند توس 
م��رد تعیین می ش��ود( ،)19توضی��ح آنکه هر انس��انی از 46
کروم��وزم برخوردار اس��ت ،و از این تعداد تنه��ا دو کروموزم
جنسی هس��تند ،در زنان این دو کروموزم جنسی  XXاست،
بدین روی س��اختار کروموزم زن��ان به صورت ()44+XXاما
در م��ردان ای �ن دو کروم��وزم به صورت XYو س��اختارش به
ّ
جنسیت اگر
صورت ()44+XYاست ،در زمان شکل گیری
یک اس��پرم مرد که حاوی کروموزم  Xاس��ت تخمک مادر را
بارور نماید ،جنس� ّ�یت جنین ،دختر می ش��ود ،اما اگ ر اسپرم
ح��اوی کروم��وزم  ،Yتخمک م��ادر را بارو ر کند ،جنس� ّ�یت
جنین ،پسر میشود.
ّ
جنسیت
طرق انتخاب

ّ
جنسیت پدیدآمده
تاکنون روش��های مختلفی برای انتخاب

تابس�تان  -1396دوره - 26ش�ماره 2

ن بارجهت تعیین
تکنیک مذکور در س��ال 1967و ب �رای اولی 
جنس� ّ�یت خرگوش بکاررفت( ،)9این در حالی اس��ت که در
س��ال  1989از این روش برای تعیین ّ
جنسیت انسان استفاده
ش��د ( ،)10ترویج استفاده از این روش موجب کاهش عیوب
م��ادرزادی ،کاه��ش س��قط انتخاب��ی جنی��ن(11و12و )13و
افزایش باروریهای منتج به تولد شد.
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کروموزمی و ژنتیکی جنین شناسایی شود ،با این هدف که از
تول��د نوزادان مبتال به امراض ارثی وابس��ته به کروموزم ( )xو
کودکان ناقص الخلقه پیشگیری شود ،اما استفاده از این روش
در صورتی امکان پذیر اس��ت که با باروریهای آزمایش��گاهی
قرین باش��د ،لذا در این روش ابتدا بوسیله استعمال داروهای
محرک تخمک گذاری توس��ط زن ،تخم��ک هایی بوجود می
آید س��پس توسط سونوگرافی تخمک ها از تخمدان زن خارج
میشوند و آنگاه با اسپرم مرد تلقیح شده و رویانهای متعددی
بوجود می آید ،اما تخمک ها 16الی 18ساعت پس از لقاح،
ً
مج��ددا مورد نظارت ق �رار می گیرند و س��پس تخمک هایی
که حاوی دو پیش هس��ته هس��تند ،کشت می ش��وند و بعد از
 72س��اعت ،از ه��ر جنی �ن بوجود آمده ک��ه در مرحله  6یا 8
س��لولی اس��ت یک تا دو سلول بیوپسی می ش��ود ،به عبارت
دیگر در این تکنیک از جنین تکه برداری شده و پس از انجام
آزمایش��ات ،جنینی که دارای کروموزم سالم و نرمال و عاری
از هرگون��ه اختالالت ژنتیکی اس��ت به رح��م زن انتقال داده
میشود)8(.

به جنس ،توسط این تکنیک قابل شناخت و پیشگیری است.
(15و.)16
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است که ازنظر نتیجه با یکدیگر تفاوت دارند ،یعنی در بعضی
انتخاب جنس� ّ�یت با ّ
موفقیت روبرو اس��ت و در بعضی دیگر
ً
محتمل و ناموفق است ،که ذیال عبارتند از:

نیز در دختر زایی موثر اس��ت که عبارتند از-1 :ارگاسم شوهر
ل جنس��ی زیاد در
زودتر از همس��رش اتفاق افتد -2وجود می 
مرد  -3عدم رضایت زن از مقاربت با همسرش.

ال��ف -ط��رق قب��ل از لق��اح ،ک��ه ش��امل روش��های
متعددی چون:

الف :6-روش فلوسیتومتری

الف :1 -تکنیک :PGD
پیشتر توضیح آن گذشت.
الف :2-استفاده از داروهای هرمونی
اس��تفاده از هرمون تستوس��ترون موجب میشود که جنسی 
ت
جنی��ن مذکر و اس��تفاده از هرمون فعال ش��ده ب �رای تحریک
تخمک گذاری سبب دخترزایی می شود(.)20
الف  :3-شستشوی واژن
در ای��ن روش زن قب��ل از نزدیک��ی اق��دام ب��ه شس��تن واژن
ی از فقهای اهل سنت استفاده از این روش
مینماید ،ش��مار 
را به دلیل برجای گذاش��تن عوارض سوء بر جسم زن به حکم
قاعده الضرر جایز نمیدانند)21( .
الف :4-کنترل تغذیه
تحقیقات نش��ان داده است که تغذیه و استفاده از برخی مواد
ت جنین موثراست (22و ،)23بدین
غذایی در تعیین جنس� ّ�ی 
ص��ورت که تخمک زن در صورتی اس��پرم های حاوی جنس
مذک��ر را جذب می کند که میزان پتاس��یم و س��دیم خون باال
و میزان کلس��یم و منیزیم کم باش��د ،و در صورتی اسپرم های
حاوی جن��س مؤنث را می گیرد که عک��س حالت قبل اتفاق
افتد ،)22(.از نظر فقهی ،اصل اباحه بر بی اش��کال بودن این
روش دالل��ت دارد ،آی �ت الل ه خامنه ای به��ره گیری از روش
تغذیه را جهت انتخاب جنس� ّ�یت فی نفس��ه بدون اشکال می
داند)17( .
الف :5 -زمان بندی نزدیکی
ّ
موفقی��ت روش ف��وق که به مس��ائل مقارب��ت زوجین مربوط

میش��ود محتمل اس��ت ،توضیح آنکه در ارتب��اط با مقارب 
ت
عواملی چند در پس��رزایی موثر هستند-1زودتر رسیدن زن به
حالت ارگاس��م نس��بت به مرد  -2رضای��ت زن از مقاربت با
ی کم در مرد ،)24(.و عواملی
ش��وهرش -3وجود میل جنس 

این روش که به جداسازی اسپرمها مشهور است ،در مرحل ه
اسپرماتوزوا(قبل ازلقاح) ،اسپرمها از یکدیگر جدا می شوند
یعنی اسپرمهای که دارای کروموزم()xاست از اسپرم های که
دارای کروموزم ( )yجدا میشوند ،سپس اسپرمی که نرمال و
عادی اس��ت به رحم زن منتقل می گردد ،رسیدن به جنسیت
دلخواه در این روش محتمل است)19(.
ب -روش پس از النه گزینی
ب �رای پس از النه گزینی نیز روش��های متع��ددی وجود دارد،
از جمل �ه س��نوگرافی ،بیوپس��ی ،فیتوس��کوپی ،ک��ه البته این
روش��ها برای تش��خیص اختالالت ژنتیکی و جنس� ّ�یت جنین
نی��ز بکارمیروند ،آمارها حاکی از آن اس��ت که عدم رضایت
زوجی��ن از جنس� ّ�یت بوجود آمده توس��ط این روش به س��قط
جنین منتهی شده است(.)25
ّ
جنسیت
حکم فقهی انتخاب
پیش��تر اشاره ش��د که انتخاب جنس� ّ�یت می تواند با استناد به

دالیل پزشکی و هم دالیل غیر پزشکی انجام گیرد ،لذا حکم
ً
فقهی هر دو شق بطور جداگانه ذیال بررسی می شود:
ّ
جنسیت به دالیل غیر پزشکی
الف -حکم انتخاب
ی بهره
با تتب��ع در آثار فقهای معاص ر در ارتب��اط با حکم فقه 
ی س �ه
گی��ری از تکنیک مزبور با اس��تناد به دالیل غیرپزش��ک 
دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:
ت مطلق
الف -ممنوعی 
ادله و مستندات
 -1تعارض با آیات قرآنی

اقدام انس��ان جهت انتخاب جنس� ّ�یت با آی��ات متعد د قرآنی
تع��ارض دارد از جمله آیات  49و  50س��وره ش��وریَ :
«یه ُب
َ
َ ْ َ ُ َ ً َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ ُ
ُْ ً
�اء الذك َور**أ ْو َیز ِّو ُج ُه ْم ذك َرانا
ِلمن یش��اء ِإناثا و یهب ِلمن یش�
َ ً ْ ُ
َ َ
َو ِإناثا َو یج َعل َم ْن یش ُاء ع ِق ًیما» ،براساس آیات فوق تعیین نوع
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 -2تعارض با روایات

ً
در کتاب ش��ریف کاف��ی در ضمن حدیث نس��بتا طوالنی از
قو ل امام صادق(ع) آمده است که ایشان فرمودند« :از زمانی
که نطفه در رحم مس��تقر میش��ود تا به علقه تبدیل می ش��ود
 40روز طول می کش��د سپس بعد از  40روز به مضغه تبدیل
می ش��ود و زمانی که  4ماه از خلقت جنین سپری شد خدای
تعالی دو فرشته صورتگر می فرستد ،آن گاه آن دو از خدا می
پرس��ند او را پسر می آفرینی یا دختر ،پس خدای تعالی آنها را
ّ
جنسیت مورد نظرش دستور می دهد»)27( .
به ایجاد
زراره می گوید از امام باقر(ع) ش��نیدم که ایشان فرموند :پس
از آنکه جنین مرحله مضغه را س��پری نم��ود خدای تعالی دو
ی فرس��تد پس به دو فرش��ته صورتگر گفته
فرش��ته صورتگر م 
میش��ود مطابق اراده خداوند جنسیت (پسر – دختر)جنین را
ّ
جنسیت را پدید
ایجاد کنید پس آنان به دس��تور خدای تعالی
می آورند.
اب��و حمزه از قول امام صادق(ع) می گوید ایش��ان فرمودند:
آن گاه که نطفه در رحم جای گرفت ،فرش��تگان آن را گرفته و
ی گویند او
آنرا صورتگری می کنند ،سپس فرشتگان به خدا م 
را پس��ر می آفرینی یا دختر ،پس خدا می فرماید :هر آن طور
که بخواهم»
ّ
جنسیت پرستی عصرجاهلیت
ی
 -3احیا 

تعیین جنس� ّ�یت فرزن��د اول یا دیگر فرزندان ،به درخواس��ت
ّ
زوجین به نوعی احیای مجدد ّ
جاهلیت
ی زمان
جنسیت پرست 
اس��ت ،چرا که مردم آن عصر داش��تن فرزند پس��ر را افتخاری

ش��ماری از فقه��ای اهل س��نت معتقدن �د اکنون نی��ز همان
ّ
ف اکثر
جاهلی �ت پابرجاس �ت و هد 
ت پرس��تی دوران
جنس� ّ�ی 
ّ
جنسیت داشتن فرزند پسر است)21(.
زوجین از انتخاب
 -4تغییردر طبیعت

مس��تدلین به حرمت با اس��تناد به آیه 119س��وره نس��اء که در
ی کنم و به
ی گوید «:در انسانهاوسوس �ه ایجاد م 
آن ش��یطان م 
آن��ان فرمان می ده �م آفرینش خدا را تغیی��ر دهند» ،معتقدند
اگ��ر انس��ان توس��ط این تکنی��ک جنس� ّ�یت جنی��ن را انتخاب
ی تعالی
نمای��د در واقع فعلی اس��ت ش��یطانی ،چرا که خ��دا 
م��ی فرماید«:درآفرینش خدای��ی تغییر و دگرگونی نیس��ت»،
همچنین یکی از بزرگان مسیحیت نیز معتقد است که باروری
های پزشکی( ،)IVFطبیعت را دگرگون می سازد.)28(.
ل انسان با
نقد :تغییر در خلقت زمانی محقق می شود که فع 
خلقت باری تعالی تعارض داش��ته باشد ،اما با توجه به اینکه
فعل انس��ان تجلی فعل خداس��ت پس این امر منتفی اس��ت،
واگ��ر انس��ان با این تکنیک قادر به انتخاب جنس� ّ�یت اس��ت،
ک در اختیار
در واقع لطف الهی اس��ت چرا ک��ه علم این تکنی 
ْ لاَّ
اَ
َ
ُ َ َ
َ
�یء ِم ْن ِعل ِم ِه ِإ ِب َما شاء»(،)1از
یحیطون ِبش� ٍ
خداس��ت «وَل ِ
س��وی دیگر خلقت اولیه تمام موجودات بدست خداست ،و
انسان به آن تسلطی ندارد.
اخت�لاف نظراتی نیز در ارتب��اط با غرض از تغیی ر در خلقت،
وجود دارد ،با توجه به آیات ما قبل وما بعد آیه  30سوره روم،
روش��ن میش��ود مقصود تبدیل ش��دن فطرت الهی انس��ان به
کفر اس��ت ،یعنی شیطان انس��ان را به نحوی گمراه کند که از
وحدانیت خارج و وارد کفر ش��ود ،پس این دلیل اثبات کننده
حرمت مس��ئله نیس��ت .در دیدگاهی دیگر آمده است منظور
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در آیه  6س��وره آل عمران آمده اس��ت« :خداس �ت که شما را
هر آن گونه که بخواهد در رحمها صورتگری می کند»؛ نحوه
اس��تدالل به این آیه این گونه اس��ت که همان کس��ی که حمل
ی دهد ،همو م �ی تواند با قدرت
را در رح �م مادر تش��کیل م � 
ّ
جنسیت جنین را تعیین نماید.
تصویرگری خویش
َ ََ
َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ
�یء خلق ُه»(،)1
همچنین براس��اس آیه «ال ِذی أحس��ن كل ش� ٍ
تک جنس زایی پدیده ای اس��ت موافق با نظام أحسن الهی و
ّ
جنسیت عملی ،خالف این رویکرد است.
تعیین
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جنس� ّ�یت به خدای تعالی واگذار شده است ،لذا تعیین آن در
محیط آزمایشگاه منافی با نص آیه است.)26(.

ب��س بزرگ ب �رای خود تلق��ی می نمودن��د اما فرزن��د دختر را
موجب تیره بختی خود دانس��ته و از آن غضبانک می ش��دند:
َ َّ
كَ
«ظل َو ْج ُه ُه ُم ْس� َ�و ًّدا َو ُه َو ِظ ٌيم»( ،)1لذا شخصی که صاحب
ل جو نابس��امان و مجازاته��ای که باید
دختر می ش��د به دلی � 
متحمل می شد یا اقدام به فرار می نمود ،و یا به جای گریختن
دخت��ر خود را بدون هیچ گناهی زنده به گور می نمود و اندک
مع��دودی نیز که فرزند دختر را نگه می داش��تن د مجازات می
شدند ،البته آنان بعلت صدور این احکام ناپسند مورد مذمت
خدای تعالی قرار گرفته اند(.)1
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ی الهی و برعکس،
از تغییردرخلقت ،حالل نم��ودن حرام ها 
ش خورش��ید و ماه و اخته نمودن انس��ان
خ��ال گوبی و پرس��ت 
اس��ت( ،)29الزم به توضیح اس��ت که تمامی تغییرات مضر
نیستند بلکه یکسری تغییرات الزم و ضروری است مثال تغییر
در س��اختمان گیاه ،یک تغییر ضروری اس��ت ،چرا که حیات
انس��ان در گرو تغییرات گیاهان و حیوانات اس��ت()7بنابراین
تغییری که مورد نکوهش اس��ت ،تغییر در دین خدا و برگشتن
از دین خدا است و حالل نمودن حرام و بالعکس است)7(.
 -5مخالفت با ّ
ت الهی
مشی 

ش��ماری از فقه��ا اهل س��نت معتقدند انتخاب جنس� ّ�یت از
اموری اس��ت که خ��دای تعالی آنرا به بش �ر تفوی��ض ننموده
اس��ت و اقدا م او در این جهت ناشی طغیانگریست ،)30(.و
اس��تفاده از آن به بهانه ایجاد توازن ،پذیرفتنی نیس��ت ،چرا که
ایجاد توازن در سیطره علم خداست.
ن مهم تعلق گرفته اس �ت ک��ه زوجین 
ی
اراده اله��ی نی��ز به ای � 
صاح��ب فرزند پس��ر و زوجین دیگری صاح��ب فرزند دختر
ش��وند ،بنابرای��ن انتخ��اب جنس� ّ�یت برخ�لاف اراده اله �ی
است(.)7
در این ارتباط ش��ماری از فقهای اهل س��نت ابراز داشته اند:
«دانش��مندان با دخالتش��ان در واقع خود راجای خداقرار داده
و موجب تغییر دراصالت بش��ر واختالط نس��ب شده اند واین
دخالت ازنظرعقلی مردوداست»(.)31
نقد :این نظرات با استناد به آیه  29سوره تکویر که می فرماید:
ْ َ
َ َ َ َ ُ َ لاَّ َ ْ َ َّ
�اءون ِإ أن یش َاء الل ُه َر ُّب ال َعال ِم َین» ،مردوداند ،زیرا
«وما تش�
ت توس��ط این تکنیک تحت اراده الهی
انجام انتخاب جنس� ّ�ی 
ص��ورت می گیرد ،چرا ک��ه هر چه را انس��ان اراده می کند در
واقع پرتوی از اراده الهی است)26(.
 -6ارتکاب حرمت

ب کش��ف و لم��س عورت می
ک ها موج 
ای��ن ن��وع از تکنی � 
ش��وند )23(.در حال �ی که نظ �ر افکندن به ع��ورت دیگری و
لمس آن حرام است()23
باری تعالی نیز در آیات  30و  31س��وره نور ،دستور به حفظ
عورت می دهد و می فرماید« :ای پیامبر به مردا ن مؤمن بگو:
چش��ما ن خود را از نگاه به نامحرمان بپوش��انن د و فروج خود

را حفظ نمایند؛ که این برای پاکیزگی وجود آنا ن بهتراس��ت،
ت و ب��ه زنان مؤمن
وخداوندب �ه آنچه انجام می دهید داناس � 
ت انگیز) بپوش��انند ،و
بگو :چش��مان خ��ود را (از نگاه ش��هو 
فروج خود را حفظ دارند »(.)1
در روایات نیز نگاه به عورت بیگانه مورد نکوهش قرار گرفته
است:
 -1روای��ت حری��ز :هی��چ م��ردی ب��ه ع��ورت ب �رادرش نظر
نیندازد()32
ی اکرم(ص)
 -2روایت حس��ین به زید از امام صادق(ع) :نب 
فرمودند :ای علی(ع) هیچ گاه بدون س��اتر داخل حمام نش��و
چرا که نگاه کننده به عورت و همچنین ش��خص منظور مورد
لعن خدا قرار می گیرد()32
آیت الله صاف �ی گلپایگانی بهره گیری از تکنیک مزبور را در
س و یا نظر غیر ش��وهر ب ه عورت زن
صورت �ی که مس��تلزم لم 
نباشد فی نفسه بدون مانع می دانند) 17(.
س عورت زن بیگانه را در
لک��ن اکثر فقهای معاصر نگاه و لم 
حالت ضرورت بی اشکال می دانند(،)33
ی و جزایی
 -7مخالفت با عدالت تکوین 

ت تکوینی  ،خدای تعالی در آفرینش عملکردی
براساس عدال 
ع��دل محور دارد( ،)34بنابراین تک جنس زایی امری اس��ت
موافق با عدل الهی(.)7
نقد :چون نظام جهان براس��اس رابطه علی و معلولی اس��ت.
( ،)27بنابرای��ن تک جنس زایی نیز علتی دارد و البته کش��ف
این علت ،عمل نمودن برخالف عدل الهی نیس��ت و در واقع
انتخاب جنس� ّ�یت نوعی کشف اسرار است و علت تک جنس
زایی را مشخص مینماید ،و با عدالت خداوند منافات ندارد،
چرا که تکنیک مزبور از جمله الطاف الهی اس��ت که به بش��ر
عطا شده است زیرا انسان جانشین خدا در روی زمین است،
پس افعال او با حکمت الهی سازگاراست.
از سوی دیگر خدای تعالی این نیرو را دربشر قرار داده است
ک��ه با توانمن��دی و تفکر خویش جهان را به تس��خیر درآورد،
َّ َ َ
َ َ َّ َ ُ ْ َ
ّ
ات
پس انتخابلأَْ جنس��یت طبق آیه «وسخر لَكم ما ِفی السماو ِ
ََ
ْ
ض َج ِم ًیعا ِم ْن ُه»( )1نیز ا ز مصادیق تسخیرش��ده
وم��ا ِف��ی ا ر ِ
توسط انسان است(.)35
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 -8مخالفت باکرامت انسان

پیش��تر بیان شد اس��تفاده از تکنیک ( )PGDمستلزم استفاده
از باروریهای پزش��کی است تا جنین های متعددی در محیط
آزمایش��گاه بوجود آید تا از این میان جنینی که س��الم اس��ت
منتق��ل گردد ،لک��ن بقیه جنین ها سرنوش��ت نامعلومی دارند
یعن��ی یا ب �رای همیش��ه از بین میرون��د و ی��ا دور ریخته می
ش��وند( ،)36واگر دور نریخته ش��وند مورد ب��ی احترامی قرار
می گیرند و این مخالف با کرامت انسان است چرا که رویان،
بالقوه انسان محسوب می شود.
در فقه ش��یعه ،ش��ماری از فقها ضایع نم��ودن و از بین بردن
نطفه انس��ان را ممنوع دانس��ته اند( ،)37با این استناد بعید به
نظر می رسد که انعدام رویان در این مذهب بی اشکال باشد،
چنان ک��ه آیت الله ش��بیری زنجانی انعدام نطفه های ش��کل
گرفته را جایز نمیدانند)17(.
در ش��ماری از ادی��ان از جمله مذهب کاتولیک ،اس��تفاده از
ای��ن روش با هر هدفی را چون موج��ب ازبین رفتن رویان ها
می ش��ود جایز نمیدانند )38(.چرا که در این مذهب رویان
انس��ان تلقی شده ،و از حقوق انسانی برخوردار است و حتی
از بین بردن آن به منزله قتل تلقی شده است)38(.
ی از کشورها 
ی
ن دست محذوریت ها حتی بسیار 
به سبب ای 
ّ
غربی به والدین پیش��نهاد می کنند جهت انتخاب جنسیت از
روش جداسازی اسپرم استفاده کنند)39(.
اش��کال :ش��ماری از فقهای مذاهب اس�لامی حتی با از بین
بردن نطفه به جهت اینکه معتقدند حیات جنین از این مرحله
آغاز می گردد مخالفت نموده اند( )23از س��وی دیگر انعدام
رویانه��ا که در مراحل ّ
اولیه خلقت قراردارند از س��قط جنین،

 -9قاعده “درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح"

قاع��ده فوق بی��ان می دارد اموری ک��ه دارای نفع کم اما ضرر
فرآوان هستند باید دفع و ترک شوند ،لذا مستدلین به حرمت با
اتکا به این قاعده معتقدند این روش دارای نفع کم و مضرات
فرآوانی چون -1 :حیف و میل شدن سرمایه فردی و ملی-2.
نق��ض کننده احتی��اط در أرح��ام -3 .چندقلوزای��ی و زایمان
ه��ای زودرس -4 .)41(.ش��یوع تبعیض وترجیح جنس� ّ�یتی.
 -5تخری��ب کنن��ده روح و روان مرد به عل��ت تهاجمی بودن
آن -6 .)41(.در خطر بودن س�لامت زن به دلیل اس��تفاده از
( -7 )18()IVFرواج پدیده اصالح نژاد و ،.........در نتیجه
ّ
جنسیت نباید مجاز باشد.
انتخاب
ط جنین مکرر جلوگیری مینماید
نقد :روش فوق از بروز سق 
که این خود ضامن سالمت مادرمیشود)25(.
 -10رواج پدیده طراحی کودکان و اصالح نژاد

توس��ط تکنیک مزبور این امکان میس��ر ش��ده است تا عالوه
بر جنس� ّ�یت م��وارد دیگری چ��ون رنگ چش��م ،زیبایی جنین
و .....نی��ز انتخاب گردد ،و این در واق��ع نوعی طراحی و گام
برداشتن در مسیر پرخطراصالح نژاد است و لذا ممنوع است
( )42چرا که از این زاویه ارزش انسان بسان کاالیی است که
باید واجد خصوصیات و ویژگی هایی باش��د تا مشتریان آن را
بپسندند(.)43
ی ک��ودک پدیده اصالح ن �ژاد را به دنبال م��ی آورد که
طراح � 
ی کند و مسلم
ارزش انسانها را فقط در ژن مان ه آنها خالصه م 
اس��ت این نوع اس��تفاده ها عالوه بر منافات داش��تن با مسائل
ی انس��ان
اخالقی و کرامت انس��انی( )44نش��انگر خودخواه 
است.)43(.
اشکال :هزینه بر بودن این تکنیک ،مانع از وقوع این اتفاقات.
(45و)46و عدم توازن جمعیت می شود)42(.
آی��ت الل��ه خامن��ه ای تغيير ژنتيکى جنين انس��ان ب��ه منظور
اصالح ن �ژاد و ايجاد اوص��اف دلخ��واه در آن ،مانند انتخاب
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نق��د :درمان تک جنس زایی به معنای ف �رار از عقوبت اله 
ی
نیست ،چرا که قدرت الهی این اقتضا را دارد که آن شخص را
به انحاء مختلف و شیوه های دیگر مجازات نماید.

فصلنامه علمی ،پژوهشی

ع��ده ای ابراز داش��ته اند :ت��ک جنس زایی ،نوع��ی مجازات
بش��مار می رود ،که ش��خص به دلیل اعمال سوء گذشته اش
ک مزبور تک جنس
مس��تحق این مجازات است واگر با تکنی 
زایی اش را درمان کند ،درواقع مانع مجازات الهی شده است
که با عدالت جزایی نیز در تنافی است.

بعلت عدم رضایت والدین به جنس� ّ�یت او بهتر است،)40(.
از طرف دیگر اگر زوجین رویانهای باقیمانده را اهدا نمایند و
ی در اختیار مراکز تحقیقاتی
یا آنها را جهت اس��تفاده مطالعات 
قرار دهند ،مشکل مرتفع می شود.
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رنگ پوس��ت ،افزايش ضريب هوش��ى و غيره را اگر مس��تلزم
مفسده اى نباشد ،فى نفسه بدون منع می دانند)17(.
آیت الله م��کارم نیز در این باره م��ی فرمایند :چنانچه تعيين
جنس� ّ�يت جنين از طريق اصالح ژنتيکي بر روي نطفه باش��د
چنانچه ضرورت مهمي نباش��د جايز نيس��ت و اگر ضرورت
مهمي داشته باشد در صورتي که نطفه مشروع را در آزمايشگاه
ّ
جنسيت آن مشخص شد به رحم مادر
رشد دهند و زماني که
منتق��ل نماين��د و از نطفه مرد بيگانه اس��تفاده نکنند اش��کالي
ندارد»)17(.

ّ
جنسیت
 -2اصل آزادی انتخاب

ب -مشروعیت مطلق

موافقان مش� ّ
�روعیت مطلق این فرآین��د معتقدند زوجین حق
دارن��د صاحب فرزندانی از هر دو جنس ش��وند ت��ا تربیتهای
مختل��ف را آزمای��ش و تجرب��ه نمایند و حتی ح��ق دارند اگر
جنس� ّ�یت جنین مورد دلخواه ش��ان نبود ،اقدام به سقط نمایند
و مان��ع ت��داوم ب��اروری خ��ود ش��وند ،بنابراین بای��د انتخاب
جنس� ّ�یت آزاد باش��د تا از وق��وع نتایج ناخوش��ایند جلوگیری
ت در آنها
ش��ود،)48(.البته در جوامع��ی ک��ه تبعیض جنس� ّ�ی 
حکمفرماست این دیدگاه موجه نیست،)18( .

ادله و مستندات

ی به
لیبرالهای جدید بیان داش��ته اند استفاده از این روش حت 
دالیل غیرپزش��کی چون موجب جلوگیری از کاهش باروری
می شود مجاز است()48و سلب این حق از والدین به سبب
دالیل غیر قطعی مردود می باش��د( )25آنان معتقدند تاکنون
ّ
جنسیت به دالیل غیرپزشکی به
ثابت نشده است که انتخاب
ّ
ّ
جنسیت منتهی شود( ،)48در این مکتب جنسیت به
تبعیض
عنوان ابزاری در نظرگرفته ش��ده که می بایست اهداف والدین
را محقق نماید و جنین نیز به اندازه یک کاال ارزش دارد(.)25

 -1اصول اباحه

قائلین به ای��ن نظریه معتقدند :ادله ای ک��ه قائلین به حرمت
ً
به آنها تمس��ک نموده اند عموما دارای معارض اند و ازحیث
اس��تدالل نیز داللتشان قطعی نیس��ت بنابراین با این ادله نمی
ً
توان حرمت مس��ئله را اثب��ات نمود بلکه فقه��ا عموما در این
م��وارد اصل را بر اباح��ه و برائت می گذارن��د ،)7(.آیت الله
اردبیلی بهره وری از این تکنیک را فی حد نفس��ه بی اش��کال
می داند)17(.
ام��ا بنا گذاش��تن بر اصل اباح��ه در موارد مش��کوک که نص
خاص��ی وج��ود ن��دارد دارای مس��تند روایی نیز می باش��د ،و
روای��ات متعددی بر این اصل داللت دارن��د از جمله روایت
عبدالله بن س��نان که از امام صادق(ع) نقل می کند که ایشان
فرمودند« :هرچیزی بر توحالل اس��ت مگر اینکه بعینه بدانی
آن حرام است»( )32و چون در مورد این تکنیک نص محکم
و متقنی جهت حرمت وجود ندارد ،در نتیجه بهره گیری از آن
مباح و بی اشکال است.
در میان علمای اصول مش��هور اس��ت که در موارد ش��بهات
حکمی��ه برائت جاری م��ی کنند ،اما علم��ای اخباری در این
م��وارد اصل را بر احتیاط م��ی گذارند ،اما نظر صحیح در این
راستا اجرای اصل برائت است از سوی دیگر اگر بخواهیم در
تمام موارد مش��کوک اصل احتیاط ج��اری کنیم باعث ایجاد
حرج است( )47که به حکم قاعده الحرج منفی است و بنابر
نظر شیخ انصاری اجرای احتیاط در هرامر مشکوکی ،منجربه

مختل شدن نظامات می گردد.)47(.

ّ
جنسیت روشی برتر از عزل
ب
 -3انتخا 

قائلی��ن به نحو موجبه جزئیه با اس��تناد ب��ه احادیث مربوط به
عزل1معتقدن��د :عزل در روایات به نحو مش��روط مجاز تلقی
ش��ده اس��ت این در حالی اس��ت که با دو مانع روبرو اس��ت:
یکی اینکه باعث ضایع ش��دن نطفه انس��ان م��ی گردد و دیگر
اینک��ه مانع باروری اس��ت ،ح��ال آنکه انتخاب جنس� ّ�یت از
محذوریت کمتری برخوردار اس��ت چرا که ن��ه مانع باروری
اس��ت و نه موجب تباهی نطفه ،بلکه فق��ط مانع بوجود آمدن
جنس� ّ�یت غیردلخواه می ش��ود ،لذا شایس��ته اس �ت انجام آن
مجاز باشد)49(.
نقد :مقایس��ه ای��ن روش با عزل منی قیاس مع الفارق اس��ت
چرا که مسئله عزل از نظر شرعی مشروع و دارای نص خاص
می باش��د و ضابطه مند است ،اما نصی دال بر جواز انتخاب
ّ
جنسیت وجود ندارد.

1 - 1Preimplantation Genetic Diagnosis

فت�حاهللقربان�یو ابراهی�مابراهیم�ی
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آی��ت الل��ه خامنه ای نی��ز اس��تفاده از این تکنی��ک را به نحو
ً
مش��روط مجاز می دانن��د و می فرماین��د :اوال در صورتی که
ً
ضرورت مهمی نباش��د جایز نیست و ثانیا در موارد ضرورت
نیز باید از اس��پرم شخصی غیر از زوج استفاده نشود و از بین
بردن بقیه در این مرحله مانعی ندارد)17( .
ّ
جنسیت به دالیل پزشکی
ب -حکم انتخاب
استفاده از تکنیک مزبور به دالیل پزشکی زمانی موضوعی 
ت
ً
پیدا می کند که زن به دلیل اختالالت کروموزمی جنین ،کرارا
دچار سقط جنین شده باشد و یا زوجین به دلیل داشتن سابقه
بیم��اری ژنتیکی در خانواده خود نگران انتقال این بیماریها به
جنین باشند ،از دیدگاه فقه ،درمان در چنین مواردی ضرورت
دارد ،ل��ذا دالی��ل ذیل بر مج��از بودن بکارگی��ری این روش به
دالیل پزشکی داللت دارند.
 -1مشروعیت درمان

ش��ماری از فقهای ش��یعه بیان داش��ته اند اقدام��ات درمانی
جه��ت عالج بیماری واجب اس��ت ،زیرا أم �راض ضررهایی
هس��تند که دفع آنها واجب اس��ت( ،)7در روای��ات اقدامات

با اس��تناد به ادله روای �ی می توان نتیجه گرف��ت درمان امری
ً
مورد پذیرش ش��رع اس��ت و اگر مذموم بود حتما شارع از آن
نهی می نمود ،این در حالی است که خداوند در آیه 69سوره
نحل توس��ط وحی به زنبور عس��ل فرمان می ده��د « :از همه
می��وه ها و ش��هد گلها بنوش و به نرمی بپیما مس��یرهایی را که
پ��روردگارت برایت مش��خص نموده زی �را از دل آنها مایعاتی
ب��ا رنگه��ای متفاوت خارج می گردد که ش��فایی اس��ت برای
انس��انها»؛ بنابراین وجود ش��فا در نعمت های الهی حاکی از
رضایت شارع از اقدامات درمانی جهت بهبود أمراض است.
 -2قاعد ه اضطرار

ل حرام مضط ر
قاعده مزبور که مشخصه اصلی آن عبارت (ک 
الیه ،فهو حالل) است ،ازجمله قواعد عمومی فقه است که به
باب خاص فقهی اختص��اص ندارد و دارای مؤیدات فرآوانی
از آی��ات و روایات می باش��د ،اکثر فقها با ات��کا به این قاعده
درم��ان بیماری هایی را که با محذوریت هایی روبرو هس��تند
مجاز می دانند.
ی که
براساس قاعده مذکور می توان ابراز داشت :خانواده های 
ی مواجه ش��ده اند(،)39
با مرگ فرزند بواس��طه نقایص ژنتیک 
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ش��ماری از فقهای اهل سنت اس��تفاده از تکنیک مزبور را به
دالیل غیرپزش��کی ممنوع دانس��ته و فقط در م��وارد معدودی
چ��ون :ایجاد توازن و تع��ادل در جنس� ّ�یت و از بین بردن تک
جن��س زای��ی آن را مج��از می دانن��د ،)49(.البته مش��روط به
اینک��ه -1 :ای��ن روش برای انتخاب جنس� ّ�یت فرزند اول بکار
ن��رود -2.)2(.باه��دف ایج��اد ت��وازن ب��کار رود( ،)49چرا
که تعداد زیاد پس �ران در مقایس��ه با دخت �ران و برعکس برای
جامعه مضراس��ت -3.)24(.مالحظه ش��ود روی��ان ها تلف
نش��وند و ب��ا رعایت ظوابط ش��رعی این تکنیک انجام ش��ود.
 -4زوجین نابارور باش��ند و اضطرار نیز توجیه کننده انتخاب
جنس� ّ�یت باشد( -5 .)38عورت زن محفوظ بماند و از هتک
آن اجتن��اب ش��ود -6 .ب��ا رضایت زوجین انج��ام پذیرد-7 .
تدابیری اتخاذ ش��ود ت��ا اختالط امیاه صورت نگیرد و نس��ب
ه��ا با یکدیگ��ر آمیخته نش��ود -8 .از این تکنی��ک به صورت
فردی اس��تفاده ش��ود نه فراگیر که منجر به برهم خوردن توازن
جمعیت می شود)50( .

فصلنامه علمی ،پژوهشی

ب -مشروعیت مشروط

درمانی جهت بهبودی بیماری به انحاء مختلف مجاز شمرده
شده است ،و حتی از آنها وجوب درمان استنباط می شود ،در
روایتی پیامبر(ص) فرموده اند « :هان ای بندگان خدا ،نسبت
به درمان امراض خویش اق��دام نمایید زیرا که پروردگار هیچ
مرضی قرار نداد ه است که درمان نداشته باشد مگر یک مرض
و آن پیری اس��ت )51(.درفقه مذاهب اس�لامی بویژه مذهب
ش��افعیه درمان یک امر مستحب انگاش��ته شده است)51(.و
حتی از فحوای بعضی نصوص چون روایت« :إن الله لم ینزل
داء إال نزل له دواء علمه من علمه و جهله من جهله إال السام
وه��و الم��وت»( ،)51می توان وج��وب آن را اس��تنباط نمود،
ای��ن درحالی اس��ت که ش��ماری در داللت ام��ر پیامبر(ص)
بروجوب و یا اس��تحباب تش��کیک نم��وده اند ،زی �را اگر امر
مس��تحبی باشد ،درمان واجب نیس��ت( ،)52اما باید متذکر
ش��د که امر ارش��ادی خود تابع مصلحت می باشد ،یعنی اگر
مصلحت ضروری باش��د به واس��طه آن ّ
تبعیت از امر ارشادی
نیز ضروری اس��ت ،)54(.با این توضیحات اقدام به انتخاب
ّ
جنسیت به دالیل پزشکی از نظر درمانی نیز ضرورت دارد.
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در اضط �رار واقع هس��تند ،بدین نحو که این ن��وع خانواده ها
ً
معموال از باروری مج��دد واهمه و امتناع دارند چرا که نگران

انتقال أم �راض ژنتیکی و ناهنجاریهای کروموزمی خویش به
جنین هس��تند ،لذا تکنی��ک( ،)PGDمی توان��د ابزار مفیدی
باش��د جه��ت رفع این اضط �رار ،گرچه اس��تفاده از آن ممکن
است با محذوریت هایی چون انعدام رویانها همراه باشد ،اما
چون به دلیل اضطرارانجام می پذیرد بی اشکال است ،چرا که
در روایات نیز حرام های الهی در زمان اضطرار حالل دانسته
ْ َ
َ
س ش ْي ٌء ِم َّما ح َّر َم
شده است ،امام صادق(ع) می فرمایند« :لَي َ
َّ لاَّ َ ْ َ َ َّ
ْ ُ
الل� ُ�ه ِإ َو قد أحل� ُ�ه ِل َمن-اضط َّر ِإل َْيه»خدای تعالی حرام های
ِ
اله��ی را در حالت ضرورت حالل نموده اس��ت( )32و یا در
روایت��ی دیگر به همین تقریب آمده اس��ت که امام صادق(ع)
ُ
َ
َ َ
َ
َ
م �ی فرمایند«َ :و ع ِل� َ�م َما يَ ض ُّر ُه ْم ف َن َه ُاه ْم ع ْن� ُ�ه َو ح َّر َم ُه عل َْي ِه ْم
ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ
ث� َّ�م أ َباح ُه ِلل ُمضطر َو أحل ُه له» ،خدای متعال آگاه به چیزهای
است که به مردم ضررمی زند بنابراین آنان را از ضررها نهی و
ی شخص مضطر مباح و حالل
آن ضررها را بر آنان حرام و برا 
نموده است)32( .
با اس��تناد ب��ه قاعده مزب��ور و مس��تندات آن می ت��وان نتیجه
گرفت :به فرض اس��تفاده از تکنیک مزبور به دالیل پزش��کی
مباح نباش��د اما چون تنها راه جلوگیری از تولد کودکان ناقص
الخلقه اس��ت طب��ق مفاد این قاع��ده بهره گی��ری از آن مجاز
است.
 -3قاعده الضرر

ی از قواعد مش��هور فقهی که کارب��ردی عام و کلی دارد و
یک 
در تمام بابهای فقه می تواند مس��تند دفع ضرر باش��د ،قاعده
“الضرر”اس��تّ ،
کلیت این قاعده حاکی از این مس��ئله است
که در ش��ریعت اس�لام احکام ضرری تش��ریع نمی شود ،لذا
بعید اس��ت حکم فقهی انتخاب ّ
جنسیت به دالیل پزشکی که
به جهت پیشگیری از انتقال اختالالت ژنتیکی و جلوگیری از
ّ
موضوعیت یافته اس��ت ،حرمت
تول��د کودکان ناقص الخلقه
باشد.
تا این حد مش��خص شد قاعده مزبور دفع ضرر می کند ،اما
م �ا می خواهیم با اس��تناد به این قاعده جواز مس��ئله را اثبات
نماییم ،این بدین معناس��ت که این قاع��ده می تواند عالوه بر
نفی ضرر ،جعل حکم نیز بنماید ،البته بین فقها و اصولیون در

م��ورد اینکه قاعده مزبور جعل حکم می کند یاخیر؟اختالف
نظ��ر وجود دارد ،ما براس��اس صحیح تری��ن دیدگاهها قاعده
الضرر عالوه بر نفی حکم ضرری ،جعل حکم نیز مینماید،
به عنوان مثال اگر ش��خصی اقدام به حب��س صنعتگری نماید
براس��اس قاعده الض��رر زندانی کنن��ده ضامن اس��ت(،)54
ب جنس� ّ�یت ،قاعده الضرر حک��م به جواز و
در مس��ئله انتخا 
ّ
جنسیت به دالیل پزشکی مینماید.
مشروعیت انتخاب
 -4قاعده الحرج

در جای جای قرآن کریم ،به آیاتی برمی خوریم که در آنها به
ش��کل صریح و غیر صریح صحبت از سهل گیری در احکام
و دفع سختی برده شده است از جمله« :خداوند برایتا ن حکم
را آس��ان گرفت � ه و تکلیف رامش��گل نخواس��ته ،)1(».و حتی
ی نمایند،
آیات قرآنی مش��کل و حرج را امری مردود اعالم م 
س غمگین
نظیر« :ای پیامبر کتابی عظیم برتوفرس��تاده شده،پ 
نباش و خویش رادرس��ختی نین��داز )1(».و «برای نابینایان و
افراد لنگ و بیمارسختی نیس��ت»( ،)1براساس نصوص فوق
باید قائل ش��د احکام در اس�لام به گونه ای هستند که از نظر
اجرا انس��ان را در تنگنا قرارنمیدهند )55(.بنابراین اگر حکم
انتخاب جنس� ّ�یت به فرض حرمت باشد ،چون تولد فرزندی
با مش��کالت ّ
حاد جسمی موجب سختی برای والدین است،
حکم حرمت برداش��ته می ش��ود ،و اقدام به انتخاب ّ
جنسیت
ً
در این ش �رایط مجاز است ،مضافا اینکه داشتن فرزندی مبتال
به بیماریهای ّ
حاد ژنتیکی خود حرجی است که نباید به فرض
حرام بودن این تکنیک بر دوش زوجین سنگینی نماید.
در ای��ن قاعده نیز ما به دنبال اثب��ات جایز بودن فرآیند مزبور
ی از فقها معتقدند
هس��تیم اما همچ��ون قاعد ه الضرر ش��مار 
ای��ن قاعده فق��ط نفی ح��رج مینمای��د ،و جع��ل حکم نمی
س دیدگاه مش��هور این قاعده جع �ل حکم نیز
کن��د اما براس��ا 
مینماید()54
س��ؤال مه��م دیگری ک �ه د ر ارتباط با این قاع��ده وجود دارد
این است که این قاعده حرج شخصی را رفع می کند یا حرج
نوع��ی؟ براس��اس صحیح تری��ن دیدگاهها در ای��ن زمینه مبنا
حرج ش��خصی اس��ت یعنی اگر در مس��ئل ه ی حکمی باعث
ایجاد سختی برای ش��خصی شود برداشته میشود ،لذا حرج
نوعی مالک نیست(.)55
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اس��تفاده از تکنیک مزبور به دالیل پزش��کی و غیر پزشکی از
ی محس��وب نمی ش��ود که دخالت در خلقت و مش� ّ�یت
امور 
الهی باشد و تهدیدی برای کرامت انسان باشد.
می توان تضمین نمود که اگر رویانهای اضافی اهداش��وند و
ی �ا در اختیار مراکز تحقیقاتی قرار گیرند ،محذوریت اخالقی
ن راه حل ،اهدای جنین است چرا
مرتفع می شود ،البته بهتری 
که جنین های بوجود آمده دارای احترام هس��تند و از بین بردن
ی خالف اخالق و مذهب است ،و در صورتی
عمدی آنها امر 
که این دو راه حل میس��ر نباش��د اس��تفاده از روش جداسازی
جنسیت بهتر اس��ت چرا که ّ
ّ
اهمیت و
اس��پرم جهت انتخاب
احترام اسپرم به اندازه ّ
اهمیت و احترام جنین نیست.
ب��ا توجه به اینک��ه هزینه تکنی��ک مزبور بسیارباالس��ت باید
ن هزینه ها را زوجین درخواس��ت کننده ّ
تقبل کنند و از
تمام ای 
صرف منابع عمومی برای انجام آن پرهیز گردد.
ّ
جنسیت به دالیل غیر
مقرراتی باید ترسیم شود تا از انتخاب

بای��د قوانین��ی تدوین ش��ود ت � ا در مناطق روس��تایی انتخا 
ب
جنس� ّ�یت فقط به دالیل پزش��کی صورت پذی��رد ،زیرا در این
مناطق انتخاب جنس� ّ�یت به ترجیح جنس� ّ�یت می انجامد چرا
که مردم این مناطق جهت پیش��برد امورات کش��اورزی بیشتر
خواهان فرزند پسر هستند تا فرزند دختر.
ی انتخاب
با ارزیابی ادله و مس��تنداتی که در مورد حکم فقه 
جنس� ّ�یت به دالیل پزشکی و غیر پزش��کی ارائه شد نتیجه این
ش��د که ادله موافق با انتخاب ّ
جنسیت به دالیل پزشکی است
ی سه نظریه
اما در مورد انتخاب جنس� ّ�یت به دالیل غی ر پزشک 
ارائه ش��د که نظریه منتخب مش��روعیت مش��روط اس��ت زیرا
صحیح نیس��ت با اج �رای اصل احتیاط در م��وارد محتمل که
فقه��ا در آنها اصل را بر اباحه م��ی گذارند ،خود را از مواهب
فناوری های روز محروم سازیم.
با اس��تناد به قواعد فقهی چون الحرج اثبات ش��د ک ه استفاده
از تکنیک مزب��ور محدودیتی ندارد ،اما با اس��تناد به قواعدی
چون اضطرار می توان مشروعیت استفاده از تکنیک مزبور را
به نحو مشروط اثبات نمود.
خالص��ه اینک��ه اس��تفاده از تکنیک مزبور به دالیل پزش��کی
مجاز اس��ت اما به دالیل غیر پزش��کی به نحو مش��روط و در
صورت اضطرار مجاز است.
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در صورت��ی از نظر فقهی غیرمجاز اس��ت ک��ه موجب ترجیح
جنس� ّ�یت ش��ود ،لذا نمی توان گف��ت اس��تفاده از این تکنیک
ً
به دالیل غیرپزش��کی مطلقا غیرمجاز اس��ت ،بلکه در شرایط
ضروری استفاده از آن مجاز است.

فصلنامه علمی ،پژوهشی

نتیجه گیری
ب جنس� ّ�یت به دالیل غیرپزش��کی زمانی مجاز اس��ت
انتخا 
که ب �رای تعیین جنس� ّ�یت فرزند دوم به بعد و ب��ا هدف ایجاد
توازن جنس� ّ�یت و درمان ت��ک جنس زایی بکار برده ش��ود ،و

ی در ش �رایطی که بین جمعیت زن و مرد تعادل وجود
پزش��ک 
دارد جلوگی��ری بعمل آید ،و در این زمینه به زوجین راهنمایی
های اساس �ی داده شود و آنان را از عواقب استفاده غیر ضرور
ّ
جنسیت می شود مطلع نمود.
که منجر به تبعیض و ترجیح
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Abstract
Emerging issues, including juridical, determine its embryos by technique (PGD), a technique that
is under the supervision of specialists shall perform, allowing couples to provide has been fitted
with its specific features and the owner of the child, Although the use of the aforementioned techniques will not be limited to its determination, But taking advantage of it, what with the reasons for
non-medical reasons with a medical and to cause numerous ban because a waste of Embryos
and the occurrence of negative consequences such as discrimination, its a several questions
on the jurisprudence is established, including:is(PGD)absolutely forbiddentechnique? Doesanyone canusethis technique? Is this technique on sistentwith God’s desireandprovidence? Thistechnique, as amethod oftreatmentand the destruction ofembryosisn’tcontrary tohuman dignity?
And so on. Thus,inthisarticle weexplorethese questions, we havetorely onevidencewe show that
Sexisnot absolutely bound to forbidden manners and permitted withrespectto medical reasonsandin the circumstances necessary.
Keywords:
Conditional license, technique (PGD), sexism, sex selection, medical reasons.
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