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 مذاهب پنجگانه از منظر نیجنس جن نییانتخاب و تع یفقه یمبان

 راهنما استاد

 ی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران/ ایرانغالمرضا نورمحمد دکتر

 مشاور استاد

 استاد دانشگاه ادیان و مذاهب قم/ ایرانی رجب نیدکتر حس نیاالسالم والمسلم ۀحج

 نگارش

 دانشجوی دکترا دانشگاه ادیان و مذاهب قم/ ایران بکلو اقدس

 1397 زمستان

 دهیچک

 علوم جانبهنوزادان دختر بوده است، اما امروزه رشد همه معادلنوزادان پسر تقريباً  زانیم ،یدر جوامع بشر یعیطور طببه

 النهگزينیاز  پیش نتیکیژ تشخیص طريقاز  نیجنس جن نییو تع باـنتخا نهیرا در زم ننساا بنتخاا رتقد ودةمحد پزشکی

(PGDا )یفیدر احکام تکل ديبا هیفقه مطرح نموده است که فق یرا فرا رو ینوظهور ليمسا و همین امرست داده ا يشازـف 

 یشگاهيآزما انيمانند کرامت رو یليدر خصوص مسا ژهيو. بهديو آثار آن اظهار نظر نما یاحکام وضع زیعدم جواز و ن ايجواز 

که در گذشته در خصوص  يیها. روشی و عدم توازن جنسی و..سلول بيتخر یهایورزعدم حرمت دست ايلحاظ حرمت  زا

ز خاص. ا یغذا اي وهیگرانه بود؛ مانند سفارش به خوردن ممداخله ریساده و غ اریبس شد،یکار برده مبه نیانتخاب جنس جن

پژوهش،  نيدر ا . روش مطالعهباره، اظهار نظر نکرده است نيدر ا یهیفق چیموضوع، مورد بحث فقه نبوده و ه نيرو، ا نيا

مذاهب  یفقها علما و نیاست که گرچه فتاوا ب نيبحث ا هایيافته بوده است. یاکتابخانه کرديبر اساس رو یلیو تحل یفیتوص

 یدر موارد درمان یفناور يناز ا یوربهره ازجو ،یو قواعد فقه ليالد به دستناا با هشوپژ ينگانه مختلف است، اما در اپنج

در  یحيبه نصّ صر یابیبعد از عدم دست رايحکم به جواز داد، ز توانیبه صورت مشروط م زین یردرمانی. در موارد غشد تأيید

 یعمل با تمسک به اصول نياصول و قواعد، جواز اقدام به ا یمقتضا ،یدر ادله لفظ نیجنس جن نییتعحکم انتخاب و  انیب

. ددگریم یاصل برائت جار ل،یآن به خاطر فقدان دل ميدر صورت شبهه در تحر یبوده و حت تیمانند اصل اباحه و اصل حل
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واعد اصول و ق اساسآن، ممنوع نبوده و بر یو ضررها دمفاس از نظرو صرف نفسهیف ن،یجنس جن نییانتخاب و تع ن،يبنابرا

 است.  زيجا

  نتیکیژ تشخیصفقه، مذاهب خمسه،  ن،یجنس، جن نیی، تعجنس : انتخابدواژهیکل _1

 حفظ الصحه و عبوديت خداوند

 2داندیم یزندگ نتيفرزند را ز ،1دياسا یآرامش و سکون دانسته تا در کنار او ب   هيکه وجود همسران را ما عالوه بر آن دیمج قرآن

 . 3داندیو عامل ادامه نسل م یو زن را محل بذرافشان

 یاژهياهتمام و توجه و رساندیاز هر آنچه که بر صحت او ضرر م یریشگیانسان و پ یاز سالمت تيدر حما نيد عتياسالم و شر

انها برای انس سالم به بقا و ادامه نسل مید. ااست جانواجب است حفظ  یپنجگانه اسالم که بر هر مسلمان اتياز ضرور یکيدارد و 

مِنْ لَدُنْکَ  یرَبِّ هَبْ ل »سوره آل عمران: 38در جهت تحقق عبوديت خداوند) اشاره به آيه  است جويیکمال یفطری بوده و به نوع

 دیموجورا  ننساا لمتعا یاخد .«(6موافقه محبه اهلل فی تحصیل الولد البقاء الجنس االنسان:»  5و سخن غزالی در احیاء 4«بَةًیِّطَ ةًيَّذُرِّ

 نگرایب ،بشرعلم  تکاملرو به  ند. روکند نیرا مع دخو سرنوشتو  هيندآ ندگیز مسیر ر،ختیاو ا بنتخاا هقو ينا با تا دهيآفر نتخابگرا

 ينا نتیجه. ستا دخو سرنوشتبر  بیشتر چه هر افتنيتسلط یدرپ ینگرهيندو آ یيزربرنامه با پیوستهانسان  که ستا تیواقع ينا

 7.زدسا آوردهبر تجربیو  علمی یهاروش طريقاز  ودیحد تاجنس را  تعیینانتخاب و  واستهخ ندابتو بشر که شد موجبتالشها 

 جملهاز  .ديگرد سرمی( آمیزش) شدهشناخته گردي طرق از موجودات، ديگر و انسان نطفه شدناست که بسته لیدل نیهم به

که در ست ا(  pgd)از لقاح  شیپ نیجنس جن نییو تع بنتخارا توسعه داده، ا ننساا بنتخاا رتقد ودهمحد که علمی یپیشرفتها

ظهوری است که به اقتضای زمان و از مسائل نو گیرد وصورت می مصنوعی يعنی لقاح خارج از رحم حیتلق طی فرآيند

 .8های علمی مطرح شده استدگرگونی

                                                           
 189. اعراف/ 1
 46. کهف/ 2
 223. بقره/ 3

 803-735صص  ،"یمن منظور اسالم هيالبشر اتیمن جن هیفقه ايقضا"عارف،  . 4

 2/22، احیاء علوم الدين. غزالی،  5

 348-333، صص"موقف االسالم من االمراض الوراثیه". شبیر،  6
ــويیبط روابا کیفیت ط آن تباو ارجنسیت "رداری، با "ن، يار. بلو7 و کلسیم ، پتاسیم، سديمی هان ثر يواسی ربر"ران؛ همکا؛ و گنجلو؛ 84-70، صــص"زناش

 12-6، صص "حلقااز برجنسیت جنین قبل ان بانو يیاغذيم م در رژمنیزيو
 98تا  64، صص "ن آنمخالفان و فقااموو حقوقی ـ فقهی  شهينددر امصنوعی  حیتلق"، رهاشمیی. م8
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 هاتفاوت جنس فرزند در خانواده

نیا دادند تا اين که پسری به ددار شدن ادامه میو گاه آنقدر به بچه شدديده میها اکثر خانوادهدر قديم  ازبه داشتن فرزند پسر  ليتما

 یهاهیاز توص یجهت بعض نی. به همه استکشاورزی يا کارگری بوددر مخارج خانواده  نیبیاورند. آن هم به دلیل کمک به تام

از  شیجنس فرزند پ نییلم احتمال تعع شرفتینداشت. با پ یعلم یوجود داشت که عمدتا مبنا شدندختردار  ايپسر  یبرا یميقد

جوان  یهااز زوج یاریبس یجهت انتخاب جنس فرزند خود هستند، برا یریبه دنبال تداب نيشده است. امروزه والد شتریلقاح، ب

 نيرهتمطمئنا ب رد،یافراد درنظر بگ یمهم است که بتوانند جنس فرزند خود را انتخاب کنند، حال آن که هر آنچه خالق مهربان برا

 افراد در آن است. ریخ

صد جنس جن    کاریراه شیپ یتا چند  صد در ضم  نيرا با انتخاب والد نیکه  شت  دينما نییتع ینیو به طور ت امر  نیو هم وجود ندا

 و منجر به رنج و تعب آنها در دينما یرا دچار مشــکالت فراوان نیزوج یکیژنت یهايماریبا انواع ب یتا تولد نوزادانبود موجب شــده 

 سال گردد. انیسال یط

 ات تحقیقمقدم

 است: یمسأله ضرور نيچند انیب ،مقدمهبحث  در

  مسأله انیموضوع/ب نییتب

و تولد  لیقبل از تشک نیجنس جن نییکه در حال حاضر در کشور در حال انجام است مسئله انتخاب و تع دياز موضوعات نوپد یکي

ست که با اهداف گوناگون و با ادعاها  سته به جنس و عالقه والد  یهایماریاز ب یریشگ یفراوان مانند پ ینوزاد ا با  یبه فرزند نيواب

صــورت گرفته باعث شــده  یبارور ديجد یهايدر فناور کیکه تحت عنوان علم ژنت هايیشــرفتی. پردیگیجنس خاص صــورت م

ــته به  یهایماریمنظور در ب ني. بدنديقبل از انعقاد نطفه انتخاب نما    یحت اي بتوانند جنس کودک خود را قبل از تولد و     نيوالد  وابسـ

 لیتشــک شــگاهيدر آزما نیانجام گرفته و جن یشــگاهياســت لقاح آزما کوتاه زیدارد و عمر آنها ن یاریدرمان بســ هاینهيجنس که هز

ا فراهم شده ت  نيوالد یامکان برا نيا قيطر نيو از ا شوند یسالم داخل رحم گذاشته م   نیانتخاب شده و جن  هانیسپس جن  شود، یم

ــگیجنس فرزند خود را به منظور پ وم به بعد فرزند د یحاملگ یو تنها برا انوادهخ میتنظ زیو ن یکیژنت هاییماریاز ب یاز برخ یریش

 . نديانتخاب نما

شنا       در شده و لذا آ سالمی، احکام به تبع موضوعات صادر  سام موضوعات در فقه ضرورت می      یيفقه ا شناخت اق و  . انتخابابديو 

ست آن هم عرف خاص؛ چرا که ا    نیجنس جن نییتع ضوعات عرفی فقهی ا سی         نياز مو شنا شکی و روان ضوع در حوزه علم پز مو

 نییعموضوع انتخاب و ت  یشناساي   با. شود صادر می  هیحکم مربوطه توسط فق  م،علو ناي در شناسی   موضوع  تبع به و شود مطرح می

اد از لذا فقها با استمد  شود، یمطرح م نیيد شمندان يمتناسب با موضوع توسط اند    کارهایدر علم پزشکی، لزوم ارائه راه  نیجنس جن

 دارند. نیجنس جن نییو تع نتخابمناسب با مسأله ا کارهایراه نيقواعد و اصول فقهی سعی در ارائه به روزتر
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 نيانجام ا یدر مورد چگونگ یاریبســ یاز تولد انجام گرفت، مباحث اخالق شیپ صیتشــخ یهاشيآزما نیهمان زمان که نخســت از

 و هاواداشــت. مصــلحت وهیشــ نيرا به اظهار نظر در مورد اســتفاده از ا یبه وجود آمد و موافقان و مخالفان متعدد هاشيگونه آزما

کته ن نتريیدیکه کل نيبا توجه به ا نیبحث مطرح خواهد شد. همچن  ادامه در اندمطرح نموده الفانموافقان و مخ نيکه ا هايیمفسده 

ت که به اس  و مازادی متعدد یانسان  هایانيبردن رو نیاز ب ینگزياز النه شیپ یکیژنت صیتشخ  یو حقوق فقهی حکم شدن در روشن 

 9کرد. یبررس قیرا به صورت دق همسال نيا دباي اند،شده بوده لیسالم تشک هایانيرو نشيمنظور گز

هر  محتمل، در یو به تبع آن مشکالت اجتماع یتیخوردن تعادل جمع و برهم ایپسر در تمام دن نیجن داشتنحیتوجه به ترج با

 بالدن گذارانفناوری توسط قانون نيکنترل و کاهش استفاده از ا هایاستیمسأله معطوف و س نيبه ا ایژهينگاه و ديبا ایجامعه

سط است و اگر تو یرانسانیو غ یاخالق ریغ یعمل نیجنس جن نییانتخاب و تع یبرا یقبل یزريهمعتقدند که برنام ایعده. شود

و برخی ديگر 10.شودیدر خلقت خداوند محسوب م رییتغ یاست و نوع زآمیضیخشن و تبع اریبس یکرديمقنن منع نشود، رو

 تواند در جهت تعادل و توازن جنسی جامعه کمک کننده باشد.معتقدند اين فناوری می

ــران برا لي دال ــه بخش فرد یردرمان یو غ یگروه درمان  دوبه   توانیرا م نیانتخاب جنس جن  یتالش همسـ و  یخانوادگ  ،یدر سـ

ــ یاجتماع  کامال   هن یزم نيدر ا نی. لذا انتخاب جنس جن  کند یفقط جنس مذکر را مبتال م  یکیژنت های یمار یاز ب ینمود. برخ میتقسـ

از هر دو جنس، از دسـت   یهمچون داشـتن کودکان  یمختلف هایزهیگفت انگ ديبا یردرمانیغ لي. در مورد دالرسـد یبه نظر م یمنطق

شتن فرزند  ليدادن فرزند و تما صاد  ،یاجتماع لياز همان جنس، دال یبه دا شد یم لیو... دخ یفرهنگ اي یاقت سوال  با ح که مطر یو 

 باشد؟  نیجنس جن نییانتخاب و تع تیبر مشروع یلیدل تواندیعوامل م نيا ازهرکدام  اياست که آ نياست ا

 رساله به آنها پرداخته خواهد شد عبارتند از: نيکه در ا یمختلف مباحث

 یجنس یسونگر کي .1

 تیجمع یعدم توازن نسبت جنس دجاياحتمال ا یبررس .2

 یاصالح نژاد زهیاحتمال انگ یبررس .3

   نیب نيپول در ا ونهایلیو مبادله م یمنابع پزشک صیو تخص ی( اضافیهانی)جنانيرو ختنيدور ر .4

 مربوطه یمالحظات اخالق .5

 در مذاهب پنجگانه اسالم نیجنس جن نییموضوع انتخاب و تع یفقه یمبان .6

 همچون: ی که با موضوع بحث مرتبط است داده شود،سواالت فراوانهمچنین در اين رساله سعی بر اين است تا پاسخ 

                                                           
8 -invasive fetal diagnosis.pp103-. Newson AJ. Ethical aspects arising from non9 

 193، ص"های انسانی فناوری ژنتیک )بررسی فقهی و حقوقی(کاربرد"میر هاشمی،  
 186 -169، صص"تکنولوژی تعیین جنسیت جنین". طاهرخانی، 10
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 ر؟یخ اي رودیسوال م ريز یکرامت انسان ايآ (1

فرزند ســـوم  ايفرزند دوم  ايفرزند اول  یبر رو توانی( را مینگزياز النه شیپ یکیژنت صیتشـــخ)PGD  خدمات نيا ايآ (2

  ر؟یخ اي میانجام ده

 م؟يدار نیجن نشيو آفر رییچقدر حق مداخله در تغ (3

 جامعه به هم خواهد خورد؟ یچقدر در دراز مدت توازن جنس (4

ــتن قانون در ا یقانونیب ايآ (5 ــودیمورد باعث هرج و مرج م نيو نداش ــکالت ش  میمقوله خواه نيدر ا یو در بلند مدت مش

 داشت؟

 ست؟یخصوص چ نيمذاهب پنجگانه اسالم در ا یفقه دگاهيد (6

 مطرح است؟ زین "و اصالح نژاد کیوژني " زهیانگ ايآ (7

 ضرورت موضوع

 نتیکیجهش ژ تشخیص ،يمرالزآنظیر یریتاخ وعشر با هايیریبیماهمچون  ینگزياز النه شیپ یکیژنت صیاز تشخ نوين یهاکاربرد

 ینگزياز النه شیپ یکیژنت صیتشخ شگسترو  ذنفو ر،بیما هندز دککو  با جنین بافتی ریگازسا یهماهنگ زیسرطان و ن به بتالدر ا

 نیزوج توسط تکنیک ينا یبرا تقاضا يشافزمنجر به ا ،یدرمانغیر اليلد به نیجنس جن تعیینو انتخاب و  مختلف یعرصههادر 

  .11دارد جتماعیو ا یو فقه خالقیا قیقترد سیربرو  قیتحق به زنیاقطعا  که ستشده ا

سر و برتری دادن پ یاست نگرانی از به هم خوردن تعادل جنسی جوامع است. تبعیض جنس ضرورین آتوجه به که  یگريد مسئله

از مباحث بسیار  نیجنس جن نییرا ضروری کرده است. موضوع انتخاب و تع یفقه یکردهايتوجه به رو ،بر دختر و بالعکس

در قرآن، سنت و اقوال ائمه فقه در  یحيه نص صردارد و از آنجا که هیچ گون نیاز یاديحساس فقهی است که به دقت و احتیاط ز

 اين خصوص وجود ندارد، امر قضاوت و فتوای قطعی نسبت به جواز و عدم جواز آن را بسیار دشوار نموده است.

ضوع و عدم انجام پژوهش دق  دينوپد ضوع  نيدرباره ا یو جامع فقه قیبودن مو ضوع در جامعه بدون در نظر   وعیش و  مو و رواج مو

و  لیحص در قالب ت یبنده با علوم پزشک  يیو آشنا ( و نیز و. .. یاجتماع ،یحقوق ،یفقه ،ین تمام ابعاد و جوانب موضوع )اخالق گرفت

 .ميخود انتخاب نما یرساله دکتر نيموضوع را جهت تدو نيا یبر آن داشت تا به حول و قوه اله ،ینیکار بال

  قیتحق دهیفا 

 یيوفقه شناور به روز است و توان پاسخگ کيو از آنجا که فقه اسالمی  رنديرناپذییاز ثابتات بوده و تغ هیروشن است که احکام اول

علوم  رياکه فقه با س یو ارتباط هيرا بنا می کند تا با استمداد از قواعد ثانو هيو مستحدث را دارد، راهکار احکام ثانو ديبه مسائل جد

 ن،یجنس جن نییقواعد چنانچه انتخاب و تع نيبر اساس ا د،يبه وجود آ ديموضوعات جد برای حلراه نيبهتر افتنيدارد، امکان 

                                                           
 42تا  25، صص "(PGD) جنین ر تشخیص ژنتیکی قبل از جايگزينیمالحظات اخالقی د"لطیف نژاد، شیشه گر، . 11
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روحی و نسل شخص نباشد، امکان خروج و دستبرد از قواعد ثابت و -سالمتی جسمی نیضرورت نداشته باشد و در جهت تأم

ه . توجه بافتيعمل تحقق خواهد  نيانجام ا محرز باشد، امکان یهمترمصلحت م نیوجود ندارد و اگر ضرورت و تأم رناپذيرییتغ

 ريقه با ساارتباط ف زیهمچون مقاصد شرعی و مصالح و مفاسد، و ن یاحکام ثابت و پرداختن به مباحث رییدر تغ هياحکام ثانو گاهيجا

 مسأله مزبور را شناخت. هایحلراه توانهستند که با کمک آنها می یعلوم، همه و همه قواعد

خاب  ما   غیرپزشکی اليلد به نیو همچن خالقیو ا شرعی ،قانونیاز نظر  نتیکیاز طرق ژ نیجنس جن نییو تع انت و  هادنتقاا باحت

. شد هداخو جهامو جامعهدر  جنسیو تعادل  ازنتو معدو  یجنس تبعیض جيترو ،نداوخدو خواست  نشيدر آفر تغییر مثل هايیاديرا

 ربز تمرک با مسئله ينا یفقه یالزم اســـت مبان رانيدر ا نیجنس جن نییانتخاب و تع یبا توجه به توســـعه روزافزون فناور نیهمچن

 دشو کمک مینهز ينفقها و علما در ا بهآن،  تیيا عدم مشروع عیتومشردالئل  حیتوض باروشن شود و  فقهی عداقوو  تياروا ت،ياآ

 .رديورت پذص یمقتضخصوص اقدام  نيمناسب در ا یقانون و حکم فقه نيتا نسبت به تدو

  قیتحق یپرسش اصل 

   ست؟یدر مذاهب پنجگانه اسالم چ نیجنس جن نییانتخاب و تع یفقه یمبان

  قیتحق یفرع یها/پرسشپرسش

 ی(و فقه یپزشک اتی)کلست؟یچ نیجنس جن نییمنظور از انتخاب و تع .1

 ؟چیست نیجنس جن نییدرباره انتخاب و تع اتيقرآن و رواديدگاه  .2

 ست؟یچ نیجنس جن نییدرباره انتخاب و تع هیامام یمفسران قرآن دگاهيد -

 ست؟یچ نیجنس جن نییاهل سنت درباره انتخاب و تع یمفسران قرآن دگاهيد -

 ست؟یچ نیجنس جن نییمذاهب خمسه در خصوص انتخاب و تع یفقه یمبان .3

 قیتحق یاصل هیفرض

خاب و   م،سالا هيدگااز د مان غیر اليلد به نیجنس جن تعیینانت و  دیفر  سطحدر  ماا ستا زغیرمجا ملیو  سیعو سطحدر  یدر

 ست.ا وتمتفا فقها نظرزوج  هر هيژو موقعیت برحسب

 قیتحق یهای فرعهی/فرضهیفرض

اده  چه با روش ســبه داليل درمانی  نیجنس جن نییعظام معتقدند انتخاب و تع اتيو آ دیمراجع تقل در فقه امامیه اکثر _1

 ندارد. یاست و مشکل زيجا یشگاهيو چه آزما

 .حرمت و عدم جواز است هیفقه مذاهب چهارگانه اهل سنت، اصل اول در _2
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  قیتحق یضرور یهافرضشپی

 قبول قابل ،)طب وقايه(جنس  به وابسته هایبیماریپیشگیری از  برای جز اسالم نظر از نیجنس جن نییو تع انتخاب _1

 نیست.

 روز به روز در حال گسترش است. رانيدر غالب کشورها و از جمله ا نیجنس جن نییموضوع انتخاب و تع _2

 نتیجه گیری

  یخانوادگ ،یدر سه بخش فرد  یردرمانیو غ یگروه درمان دوبه  توانیرا م نیانتخاب جنس جن یتالش همسران برا  ليدال _1

ــ یو اجتماع   نير اد نی. لذا انتخاب جنس جن  کند یفقط جنس مذکر را مبتال م  یکیژنت های یمار یاز ب ینمود. برخ میتقسـ

ــد که در فقه امامیه اکثر یبه نظر م یکامال منطق نهیزم ــاله اين مطلب به عنوان پیش فرض بحث بیان ش ــد و در اين رس  رس

 یشـــگاهيچه با روش ســـاده و چه آزمابه داليل درمانی  نیجنس جن نییعظام معتقدند انتخاب و تع اتيو آ دیمراجع تقل

 .حرمت و عدم جواز است هیسنت، اصل اولفقه مذاهب چهارگانه اهل  درو  ندارد یاست و مشکل زيجا

ست، انگ    نيکه در ا یمطالب ندآيبر از _2 ساله آمده ا شتن کودکان  یمختلف هایزهیر ست دادن   یهمچون دا از هر دو جنس، از د

ــتن فرزند   لي فرزند و تما   ــاد ،یاجتماع  لي از همان جنس، دال  یبه داشـ  یردرمانیغ ليدر مورد دال  و... یفرهنگ اي یاقتصـ

ــد و یم لیدخ  زغیرمجا عامه سطحدر  یدرمانغیر اليلد به نیجنس جن تعیینانتخاب و  م،سالا هيدگاتوان گفت از دمیباش

 .ستا وتمتفا فقها نظر یدرمان ليبه دال زیزوج و ن هر هيژو موقعیت برحسبو  دیفر سطحدر  ماا ستا

سنت و اقل فقها    یبا توجه به مخالفت اکثر فقها _3 صر اهل  انتخاب و تعیین جنس جنین به داليل غیر ی در جواز عیش  یمعا

قابل   و کساني یدر حال حاضر صورت قانون ، نشأت گرفته از شرع مقدس   رانيا یفعل نیکه در قوان سد ربه نظر می درمانی

 وابسته ندارد. یاجرا در مراکز درمان

در  پزشکی یهااربزا طريقاز  پسر يا خترد ندزفر شتندابر  مبنیزوج  هرو آرزوی  تمايل تحقق که معتقدند فقهااز  بعضی _4

شد مباح می     ونیست  مسالا نیناقو فخال س،سترد شته با ضرورت دا شد.  اگر  از  ستر لیلبه د ،يگرای دهعد کهآن  لحابا

 .ننددا می زغیرمجاآن را  يگرد جنس بر جنس يک گرفتن پیشی

ناوری  جواز  معد نفعاامد _5 و  فنصاا لصوا متما که ساسیا خطايی. ستا شیطانیو  شتای زهپديد ه،پديد ينا معتقدندف

 ارقر عطوفتو  توجه ردمو برابر رطو به جنسی هر با جنیندارد،  قتضاا لتاعدو  فنصاا اير. زاردگذمی پا يررا ز لتاعد

 درقا بشرو  دشوداده  ترجیح یيگرد بر يکی ينکها نه. دنگیر ارقر رنکاا ردمو صخاجنس  لیلد به صرفا يتشدموجوو  دگیر

 غیر ربسیا د،شو جنین سقط سیلهو رکا ينا گرو ا دگیر ارقر غصب ردمواو  خلقتو  نداوخد عملو در  باشد بنتخاا به

   .ستا رگبز گناهی و دشو می ننساا متاکرو  نداوخد ستاخو نقض موجب اير. زدبو هداخو نیز خالقیا
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شکارا ، 12در فرزند اول یردرمانیغ ليدالبه نیجنس جن نییکه انتخاب و تع موافقان جواز معتقدند _6 شانگر  آ س  ضیتبع ن   یجن

تنوع جنس  جاديا به منظور ،در جامعه نامطلوب یجنس  حیترج نبوددوم، در صورت   کودکاز  یاخالق به لحاظ اما 13است 

 15باشد.بالمانع می ح، قبل از لقا14در خانواده

نقش پدر  رايندارد، ز مشیت الهی قرآن و  انیبا ب یمنافاتاين فناوری برسد،   یروز نیو چن ابديمتخصصان تحقق    دياگر نو _7

 یراای را بتنها و تنها مقدمه رگذار،یشده تأث شناخته  یپزشکان متخصص و استفاده از داروها و غذاها    یهاهیو مادر و توص 

 به دست خدا است. گريعوامل د ریتأث ماا کنند،یفراهم م نیجنس جن

ثانو      _8 که احکام  جا  ما در بحث   رد،یقرار می گ نیمکلّف یرو شیدر پ یثانو  یراهبردها  نبه عنوا  هي از آن  نییانتخاب و تع  ا

 یسالمتی جسم نیو در جهت تأم گريدر جهت حفظ مصلحت لزوم آور د رییتغ نياگر ا ،به داليل غیر درمانی نیجنس جن

سبب مفاد ا    شد، به  صلحت اهم بر مهم و حکومت ا  ميقواعد و تقد نيو روانی با ضرورت می   ه،یقواعد بر احکام اول نيم

 عتياسالم، شر   عتيشود و از آنجا که شر  است مقدم می  عتياز مقاصد شر   کیيسالمت نفس که   گريچرا که آنجا د ابد،ي

ست، حرج را از پ     سهله ا کند و شود دفع می او حاصل می  یرا که برا یمکلف خود برمی دارد و ضرر  یرو شیسمحه و 

 شود. صادر می آنقواعد عمل شود، جواز  نيا طهیشده و تا آنجا که در ح هیم بر قواعد اولمقد ه،يقواعد ثانو نيا

شرع  از _9 ه با چ به داليل درمانی نیجنس جن نییعظام معتقدند انتخاب و تع اتيو آ دیهمه مراجع تقل بايتقر یو مذهب ینظر 

قابل  ریو غ ینیبشیقابل پریندارد. با فرض عدم ترتب مفاسد متعدد غ  یاست و مشکل   زيجا یشگاه يروش ساده و چه آزما 

ستفاده از    اين فناوری اجتناب بر  ضرر در ا ست  ،آن به داليل غیردرمانیو عدم وجود  صر  یابیبعد از عدم د در  یحيبه نصّ 

ــخ قياز طر نیجنس جن نییحکم انتخاب و تع انیب ــا ،یدر ادله لفظی نياز النه گز شیپ یکیژنت صیتش ــول و  یمقتض اص

صول    نيقواعد، جواز اقدام به ا سک به ا ص  یعمل با تم صل حل  لمانند ا شبهه در     یبوده و حت 16تیاباحه و ا صورت  در 

 صیتشــخ قياز طر نیجنس جن نیی، انتخاب و تعنيگردد. بنابرامی یجار 17اصــل برائت ل،یآن به خاطر فقدان دل ميتحر

ساس اصول و قواعد جا   یف نظر از مفاسد و ضررها  نفسه و صر   ی، فینيگزاز النه شیپ یکیژنت   زيآن، ممنوع نبوده و بر ا

 18است.

                                                           

465-. Robertson JA, Sex selection for gender variety by preimplantation genetic diagnosis. 78. p.463
12

 

lection VI;  -. Sermon KD, et al. ESHRE PGD Consortium data col
1322: 323-36 

 61-57اخالقی تعیین جنسیت جنین، صص -ی . محمدی طبس، بررسی فقه14

 132-107های اخالقی تعیین جنسیت به داليل غیرپزشکی به روش تشخیص ژنتیکی پیش از کاشت جنین، صص. نوری زاده و همکاران، چالش15

 55ص ،بحوث فی الفقه المعاصر؛ الجواهری، 246، ص1، جالطبیه المسائل. قائنی، المبسوط فی فقه المسائل المعاصره: 16

 56، ص3، جبحوث فی الفقه المعاصر. الجواهری، 17

 57، ص3، جبحوث فی الفقه المعاصر. الجواهری، 18
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 شنهادهایارائه پ

افسانه و  کينه به عنوان  ینيگزاز النه شیپ یکیژنت صیتشخ قياز طر نیجنس جن نییکه هم اکنون انتخاب و تع نيتوجه به ا با

ه آن ب تيشود و با عنادر آوردن آن را داراست، مطرح می قتیتوان به حق یکه بشر امروز از نظر علم یبلکه به عنوان موضوع ال،یخ

ت به تر نسب عياست که هر چه سر ستهيعمل در قالب مصالح و مفاسد مترتب بر آن بر شمرده اند، شا نيا انچه موافقان و مخالف

 نيالزام آور در ا نیشاهد وضع مصوبات و قوان کيای نزدندهيآن اقدام نموده و بر اساس آن در آ یحقوق -یروشن شدن حکم فقه

 مورد نگاشته اند: نيدر ا ی. چنان که عالمه جعفرمیبه طور خاص، باش نه،یزم

ضرور یبر علماء و اهل فن ن»  ست تا در مورد نظر  یز  اتيشوند، مطالعه کرده و نظر مطرح می ایکه در دن یديجد قاتیو تحق اتيا

 «.19ها نشودو مثبت آن یمنف جينتا ریما دفعتاً غافل گی خود را اعالم دارند تا جامعه

خاب و تع   که عمیقی رثاآ به توجه با    ناوری انت  ارانگذنقانو که دمیشو دپیشنها ،باشد شتهدا ندامیتو جامعهدر  نیجنس جن نییف

 .بگیرند نظردر  را يلذ یسیاستها

 جامعه یجنس اتتغییر لکنتر -1

 سالمتو  رماآ مرکزاز  ين مهما منجاا ایبر  .ستا جامعه یجنس اتتغییر لکنترو آن  دبگیر نظرای در دهسا ممکانیز بايد ارگذ نقانو

فناوری  ،جامعهجنس افراد در  فاحش تغییر معد باآورد.  ستد بهرا  پسرو  خترد لیدامو به طمربوت عااطال انتو می ایجامعه هر

 کمیته. دشو ملغی وطمشرآزادی  ينا ،جمعیتجنس افراد  فاحش اتتغییر باو  يابد وطمشرآزادی  نینجنس ج نییانتخاب و تع

 چنین. وجود باشد یذارگقانون يهرو موفقیت معد يا موفقیتو  ریماآ یهانقانوو  هاداده شاخص سیربردار هعهد بايدای هيژو

 است. یای ضرورجامعه هر نتیکو ژ پزشکی نهیشیپ مجموعه ایبر کنترلی کارراه

 یردرمانیغ ليبه دال تقاضا کاهش -2

 ينا لعماا ایبر. 20باشد آوریفن يناز ا دهستفاا ایبر یردرمانیغ ليبه دال تقاضا کاهش جهتدر  بايد ارگذنقانو عمومی سیاست

 ایبر کهرا  عمومی جهدبو عنو هر ندامیتو لتدو همچنین. دکر دهستفاا تقاضا کاهش ایبر تمالیا ضعاز و انمیتو سیاست

 ندرو تعیین. کند فحذ صخا يطاشردر  يا ودمحد ،ستا هشد تعیین نیجنس جن نییعانتخاب و ت توسعهو  فکتشاا یهاوژهپر

از  دهستفاا نهايتدارد و در  ارقر ارانقانونگذ ارویفر که ستا یيگرد یهااز راه ماتیاقدا چنین زمجو گرفتن ایبر مشکلو  هپیچید

 شامل ستا بهتر که ،ندرومی ترافر وطمشرآزادی  حداز  که کسانیو  نتخلفکنندگا ایبر اجرا ضمانت انعنو به یکیفر زاتمجا

 .باشداز آن  نکنندگادهستفاا همو  عمل نهندگادمنجاا

                                                           
 21و20ص ن،یشیپ ،یطرح ژنوم انسان ،یجعفر 19 .

4.-. Pembrey ME. In the light of preimplantation genetic diagnosis.; 6:11
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 )رض(عفری جازیه وژیه عالهم ج ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی 

 

 وضع قوانین-3

ــاير روش     از های باروری غیرطبیعی مانند اهدای جنین، رحم جايگزين و غیره نیازمند لزوم تدوين          آنجا که اين روش نیز همانند سـ

های علمی، تخصصی با   رسد که انجمن ضروری به نظر می   21قوانین مشخص است و ابهامات قانونی زيادی در اين میان وجود دارد  

صی در اين رابطه      امعکمک حقوقدانان و علما يک اليحه ج شخ صويب به مجلس ارائه کنند. اگر قانون م و کامل تهیه و آن را برای ت

 وجود داشته باشد بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.

 ان شاءاهلل

 

 

                                                           

photosynthesis and yield potential in cereal crops by targeted genetic  . Furbank RT, Quick WP, Sirault XR. Improving
21

manipulation: Prospects, progress and challenges.; 182: 29-19. 
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