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محمود شربتیان
 -1فارغ التحصیل مقطع دکتری فقه و ومبانی حقوق دانشگاه تهران
چکیده
طبابت از ضروریات زندگی اجتماعی است و امر سالمت و جان انسانها پیوسته یکی از دغدغههای مهم
جوامع بشری است .انقالبی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در زمینه علم پزشکی به وجود
آورده سواالت بیشماری را مطرح ساخته که فقهای اسالم نمیتوانند درباره آنها سکوت اختیار کنند از آن
جهت که فقه پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد ،نتایج بحث و تحقیقات درباره این سواالت ،در زندگی
انسانها موثر است .بنابراین بر علما و فقهای اسالم است که احکام این مسائل نو ظهور را که در زندگی
انسان ها تاثیر گذارند از البه الی نصوص و قواعد شرعی بیرون کشیده و حکم الهی را در خصوص آنها بیان
کنند .در مقاله حاضر با بررسی گستره مصادیق قاعده الحرج در حکم شرعی پیوند اعضا ،سقط جنین ،اهدای
جنین و تغییر جنسیت ،نقش موثر قاعده الحرج در حل مسائل نو پدید در علم پزشکی تبیین شده است .بر
این اساس با تکیه بر قواعد فقه میتوان بسیار ی از معضالت موجود در علم پزشکی را حل و فصل نمود و راه
حل معتبر قابل قبول شرعی را پیش روی پزشکان متخصص متعهد قرار داد.
واژگان کلیدی :الحرج ،پیوند اعضا ،سقط جنین ،تغییر جنسیت ،اهدای جنین
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مقدمه
فقه دانشی است که دینی بودن رفتار انسان ،جامعه و حکومت را تبیین و مشخص میکند؛ به نیازهای
نوین بشر پاسخ گوید و برای پدیدههای نوظهور ،احکام دینی را پیشبینی میکند .فقه باید در برابر
بحرانهای انسان امروز و رفتار حکومت اسالمینسبت به آن راهحل مناسبی ارائه کند و به اقامه دین در
جامعه بپردازد .انقالبی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در قرن حاضر در زمینه علم پزشکی به
وجود آورده سواالت بیشماری را مطرح ساخته که فقهای اسالم نمیتوانند درباره آنها سکوت اختیار نمایند،
پیشرفتهای اخیر پزشکی فرصتهای تازهای را پیش روی بشریت قرار داده است ،مسائل مختلفی چون رحم
جایگزین ،لقاح مصنوعی یا شیوههای باروری خارجی و شیوههای درمانی شیمیایی و دارویی ناباروری یا
اهدای اسپرم و تخمک ،سقط جنین ،تغییر جنسیت ...هر یک آثار تبعات حقوقی بسیاری بهمراه دارند .از آن
جهت که فقه پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد نتایج بحث و تحقیق درباره این سوالها ،در زندگی انسان
موثر است  .بنابراین بر علما و فقهای اسالم است که احکام این مسائل نو ظهور را که در زندگی انسانها
تأثیرگذارند ،از البه الی نصوص و قواعد شرعی بیرون کشیده و حکم الهی را در خصوص آنها بیان کنند.
یکی از قواعد فقهی که در زندگی بسیار کاربرد دارد و آگاهی و اطالع از آن میتواند در بهبود زندگی
اجتماعی و جریان عدالت بسیار تاثیرگذار باشد قاعده نفی عسر و حرج است .این قاعده از قواعد کاربردی و
اساسی فقه به شمار میآید و تاثیر و کارایی آن در جای جای فقه به چشم میخورد .به ویژه در حل
مشکالت و معضالت مسائل نو پیدا در علم پزشکی نقش اساسی دارد .در مقاله حاضر برآنیم که نقش و تاثیر
قاعده نفی عسر و حرج بر حل مسائل نو پیدا در علم پزشکی و کار آمدی آن را تبیین نماییم .روش تحقیق
روش مروری – تحلیلی است و سعی شده اطالعات و دادهها نیز بر مبنای روش کتابخانهای از آیات ،منابع
روایی ،فقهی ،حقوقی و پزشکی و فتواهای مراجع گرد آوری شده پس از توضیح مفاهیم به صورت نظری و
مبنایی پردازش و تحلیل شود.
الف -قاعده ال حرج (نفی عسر و حرج)
«عسر» در لغت به معنای سختی و دشواری و در برابر «یسر» به معنای آسانی و راحتی است( .محمدی،
 ،1387ص  )184در مفردات راغب آمده است  :اصل حرج و حراج ،انبوه چیز را گویند و از آن تنگی میان دو
چیز تصویر شده است.آن گاه به تنگی «حرج» گفته شده به گناه نیز «حرج» گفته شده است ( .راغب
اصفهانی ،1412 ،ص  .)226ابن اثیر در نمایه مینویسد :حرج در اصل به معنای تنگی است و بر گناه و حرام
واقع میشود و گفته شده حرج تنگترین تنگیهاست (ابن اثیر ،بی تا ،ج  ،1ص  .)361در مجمع البحرین
نیز چنین آمده است« :خداوند در دین بر شما حرجی قرار نداد» (حج  )78 /یعنی تنگیای که شما را مکلف
کند تا به آنچه طاقتش را ندارید و از آن عاجز هستید قرار نداد .گفته میشود( :حَرِجَ یَحرِجُ) یعنی تنگ شد
و کالم علی بن ابراهیم آمده :حرج به جایی گفته میشود که هیچ راه ورودی نداشته باشد و ضیق به جایی
گفته میشود که راه ورود تنگ باشد( .طریحی ،1416 ،ج  ،2ص  )288در فقه و حقوق منظور از این قاعده
آن است که هرگاه تکلیفی دشوار و مشقت بار شد ساقط میشود( .محمدی ،1387 ،ص .)184
حجیت قاعده نفی عسرو حرج
 .1آیات
خداوند در قرآن میفرماید « :و در دین اسالم کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد» (حج )78/و نیز
میفرماید« :خداوند برای شما آسانی میخواهد ،و برایتان دشواری نمیخواهد» (بقره  )185 /و نیز «خداوند
نمیخواهد شما را در تنگنا قرار دهد( ».....مائده)6/
 .2روایات
روایات متعددی از ائمه معصومین (علیهم السالم) نقل شده که مبنای قاعده نفی عسر و حرج قرار
گرفته است .این روایات را میتوان به دو دسته تقسیم نمود :در دسته نخست ،نفی حرج ،به عنوان حکومت
حکم ذکر شده و در دسته دوم ،علت حکم دانسته شده است.
دسته نخست:
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در تعدادی از روایات ،نفی حرج به عنوان حکمت حکم ذکر شده است که به چند نمونه اشاره میکنیم:
 -1روایت ابوبصیر :ابوبصیراز امام (ع) سوال میکند :در سفرها چه بسا به برکههایی بر میخوریم که در
کنار آبادی است و انواع نجاسات در آن یافت میشود ،حضرت میفرمایند :آب را با دست به هم بزن و سپس
وضو بگیر ،زیرا در دین ،ضیق و تنگنا نیست و خداوند میفرماید« :بر شما در دینتان زحمت و مشقتی قرار
داده نشده»( .حرّ عاملی1403 ،ج1ص120؛ شیخ طوسی ،1377 ،ج ،1ص22؛ همو ،1390 ،ج ،1ص)417
از این روایت برداشت میشود که خداوند در جعل احکام به سهولت و آسان بودن آنها توجه داشته
است .درباره آب کر ،اگر حکم میشد که به مجرد مالقات با نجاست ،نجس میشود ،برای اغلب مردم موجب
حرج و زحمت میشد ،لذا این حکم نفی شده است.
 -2روایت محمد بن مسیر :راوی درباره مردی سوال کرده که جنب است و در مسیر خود به آب قلیلی
برخورد کرده است و می خواهد با آن غسل کند ،در حالی که هم فاقد ظرف است و هم دستهای وی آلوده
است .حضرت در پاسخ میفر مایند :این فرد ،ابتدا باید دستش را در آب فرو برده ،وضو بگیرد و سپس غسل
نماید این مورد از مواردی است که خداوند میفرماید« :بر شما در دینتان زحمت و مشقتی قرار داده نشده
است»( .حرّ عاملی ،1403 ،ج ،1ص113؛ کلینی ،1388 ،ج ،3ص)4
در این روایت به نفی حرج به عنوان حکمت استفاده شده است؛ چون حکم شستن برای همه حرجی
نیست.
 -3روایت احمد بن محمد ابن ابی نصر :راوی میگوید :از امام پرسیدم ،شخصی لباس را که از پوست
حیوانات ساخته شده ،از بازار میخرد و نمیداند که این لباس پاک است یا خیر.
آیا میتواند با آن نماز بخواند ؟ حضرت فرمودند :بله ،اشکالی ندارد ،و بعد از امام باقر (ع) نقل میکنند
که ایشان فرمودند« :خوارح چون نادان بودند ،بر خودشان سخت میگرفتند و دین آسانتر از این است»( .حر
عاملی ،1403 ،ج ،2ص 173؛ شیخ طوسی ،1390 ،ج ،2ص )368
از این روایت استفاده میشود که حکمت حلیت و طهارت چیزهایی که از بازار مسلمانان خریده میشود
توسعه بر امّت و رفع ضیق از آنها میباشد .عبارت «انّ الدین اوسع من ذلک» یک مطلب کلی را بیان میکند
که این حکمت در همه نواحی دین ،مورد نظر بوده است و تمام نواحی دین ،سهل و آسان است .در این
روایت نیز به نفی حرج به عنوان حکمت حکم استفاده شده است .از این دسته روایات ،که در آنها به نفی
حرج به عنوان حکمت حکم استفاده شده است ،نمیتوان یک قاعده کلی را استفاده کرد که در تمام ابواب
فقه جاری شود.
دسته دوم :در تعدادی از روایات ،نفی حرج به عنوان علت حکم ذکر شده است ،از آنجمله:
 -1پیامبر (ص) فرمودند " :از چیزهایی که خداوند به امت من تفضل کرده و آنها را بر دیگر امتها
برتری داده ،این است که سه ویژگی به آنها اعطا کرده که این خصلتها را فقط به پیامبران داده است .یکی
از آنها این است که وقتی پیامبری مبعوث میشد ،خداوند به وی میفرمود :در راه دین خود تالش کن و
هیچگونه زحمت و مشقتی بر تو در این مسیر نیست .خداوند این ویژگی را به امت من هم داده است،
هنگامیکه میفرماید" :بر شما در دینتان زحمت و مشقتی قرار داده نشده است" و حرج به معنای ضیق و
سختی است( .حمیری  ،1413ص  ،84مجلسی ،1403 ،ج  ،5ص .)300از این روایت استفاده میشود که
نفی حرج ،علت است؛ یعنی مکلّف باید در راه امتنال احکام الهی تالش کند ،ولی این تالش مقید است به
این که موجب زحمت و مشقت وی نشود و هرجا که امتنال حکم ،سخت و مشکل بود ،آن حکم نفی
میشود.
 -2روایت هشام بن سالم :امام صادق (ع) میفرمایند :خداوند به مقدار وسع و طاقت بندگان به آنها
تکلیف کرده است .در شبانه روز پنج نماز بر آنها واجب کرد تا آنجا که میفرماید :و یک حج بر آنها واجب
کرده است .حال آن که مردم بیشتر از این مقدار را میتوانن انجام دهند ،اما خداوند کمتر از آن مقداری که
در توانشان است به آنها امر کرده است( .مجلسی ،1403 ،ج  ،5ص 41؛ برقی ،1370 ،ج ،1ص  .)296از این
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روایت میتوان دریافت که نفی حرج ،علت است و هرگاه امتثال تکلیفی برای مکلف موجب زحمت و مشقت
شدید شود ،آن تکلیف نفی میشود.
 -3روایت عبد االعلی :راوی به امام صادق (ع) میگوید :به زمین افتادم و ناخنم جدا شد انگشت خود را
با پارچهای بستم ،حال چگونه باید وضو بگیرم؟ امام میفرمایند :حکم این قضیه و نظایر آن از کتاب خدا
روشن میشود .خداوند فرموده است" :در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است" پس بر آن مسح کن.
(حرّ عاملی ،1403 ،ج  ،1ص 377؛ شیخ طوسی ،1390 ،ج ،1ص  .)363از پاسخ امام (ع) استفاده میشود
که نفی حرج یک قاعده کلی است که میتوان از آن برای رفع احکامیکه سخت و مشکل است ،استفاده کرد.
 .3اجماع
در بحث قاعده نفی عسر و حرج نمیتوان به اجماع – به عنوان یکی از ادله – استناد جست .زیرا این
اجماع مدرکی است و اجمال مدرکی هم به اتفاق فقها حجت نیست .یعنی؛ اجماع یک دلیل مستقل نیست
بلکه مدرک اجماع ،یعنی آیات و روایات را مورد بررسی قرار داد .اگر بعضی بر اثر اجتهاد و استنباط شخصی
خود از آیات و روایات ،نفی تکلیف عسر و حرجی را برداشت کردهاند ،فهم و برداشت آنان برای دیگران حجت
نیست.
 .4عقل و بنای عقال
گفته شده که قاعده نفی عسر و حرج یک قاعده عقلی است و بنای عقال نیز موید آن است چرا که
تکلیف به هر چیزی که موجب مشقت باشد عقالً محال است چون انگیزه تکالیف ،اطاعت و انقیاد است و این
هدف با تکلیف به "امر غیر قابل تحمل" نقض میشود .بنابراین نفی عسر و حرج یک قاعده کلی است که
فقها در موارد فراوانی به آن استناد کردهاند و به موجب آن ،به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای
مکلف است ،حکم دادهاند .هرگاه امتثال حکمی برای مکلّف ،سخت و با مشقت زیاد همراه باشد ،آن حکم
مرتفع میشود و امتثالش الزم نیست این قاعده اطالقات ادله احکام را محدود میکند .اگر حکمی صعب،
حرجی و از دیدگاه عرف نشدنی بود آن حکم یا اساسا ًدر شریعت جعل نشده یا اگر جعل شده مربوط به
زمان و مکانی بوده که عمل به آن برای افراد مشقت نداشته .هرگاه احتیاط موجب حرج و مشقت شود،
فقیهان از آن دست برمیدارند .همانگونه که هر حکم و قانون غیر عادالنه اسالمی نیست ،هرگونه حکم و
قانون سختگیرانه نیز از اسالم خارج است .در چند دهه گذشته پیشرفتهای عظیم در علم پزشکی و فنون
جراحی سواالت بی شماری را مطرح کرده که با محوریت قاعده نفی عسر و حرج میتوان پاسخگوی این
مسائل نو پیدا در علم پزشکی بود.
در این راستا به بیان حدود
ب  -مصادیق کاربردی قاعده الحرج در علم پزشکی
 -1پیوند اعضای حیوان به انسان
پیوند اعضا از مسائل نوین پزشکی و از دستاوردهای مهم آن است و نشانه ارتقا و توانمندی مراکز
پزشکی است .در پیوند اعضای حیوان به انسان ،عضو یا از حیوان نجس العین است یا از غیر نجس العین .در
صورتی ک این پیوند از حیوان غیر نجس العین باشد ،ظاهراً هیچ مشکلی ایجاد نمیشود ،این پدیده پاک و
حالل است به شرطی که ذبح به صورت شرعی انجام گیرد تا میت نباشد .و لیکن مشکل آنجاست که عضو
پیوندی از حیوان العین باشد مثل سگ و خوک ،با تحقیقات دانشمندان ثابت شده که قلب خوک
نزدیکترین مشابهت را نسبت به دریچه قلب انسان دارد و در معالجات از آن استفاده میشود( .حیدری،
 ،1378ص  ) 178بنابراین اگر عضو پیوندی از اعضای حیوان نجس العینی مثل خوک برداشته شود و به بدن
بیمار پیوند گردد ،تنها اشکال شرعی ای که ممکن است به نظر آید این است که عضو برداشته شده ،نجس و
حمل آن موجب بطالن نماز است .در پاسخ باید گفته شود که عضو پیوند شده از حیوان نجس العین ،بعد از
پیوند ،حیات پیدا میکند و از عضویت بدن حیوان خارج و به عضویت بدن انسان در میآید و طهارت پیدا
میکند( .الموسوی الخمینی ،1385 ،ج ،2ص .) 625اگر فرض را بر این بگیریم که نجاست عضو پیوندی هم
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باقی باشد ،چون زائل ساختن آن موجب حصول ضرر ،حرج و مشقت برای گیرنده عضو خواهد بود؛ با استناد
به قاعده الضرر و قاعده نفی عسر و حرج شرط طهارت آن عضو برای نماز ساقط میشود.
 -2سقط جنین
حمایت از جنین موضوعی است که از قدیم در جوامع بشری مطرح بوده و در نظامهای حقوقی بسیاری
از کشورهای جهان مورد توجه واقع شده است .در حقوق کیفری ایران تعرض به حق حیات جنین منبع
قانونی داشته و جرم محسوب میشود .از نظر پزشکی ،به اخراج عمدی یا مصنوعی یا خروج خود بخود حمل
قبل از موعد طبیعی ،سقط جنین گفته میشود( .زارع ،1381 ،ص .)17از نظر حقوقدانان سقط جنین اقدام
به خروج غیر طبیعی حمل ،قبل از موعد طبیعی وضع حمل ،به وسیله مادر یا غیر او ،به نحوی که حمل
خارج شده از بطن مادر ،زنده نبوده و یا فاقد قابلیت زیستن باشد( .نوری ،1379،ص )17از آن جهت که
تحقق این جرم با سبب حیات جنین زنده همراه است ،بحث آن در متون فقهی در احکام قتل نفس مطرح
میشود .در سقط جنین دو موضوع مطرح میشود .یکی اینکه ادامه بارداری به دلیل بیماریهای مادر ،خطر
جانی برای او دارد ،مثل بیماریهای قلبی و فشار خون ،مورد دوم بیماریهایی که مربوط به خود جنین است
مانند ناقص الخلقهها .حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت به طور
صریح بر آن داللت دارد .اما همانند هر حکم اولیه دیگر ،در صورت عروض عناوین ثانویهای مانند عسر و
حرج موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت میشود .این موارد خاص جایی است که ادامه بارداری موجب
مرگ مادر شده و یا سالمتی او را به خطر میاندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی
حاد ،مستلزم عسر و حرج و الدین یا خود طفل گردد( .حاجیعلی ،1383 ،ص .)55بعضی از فقها با وجود
عسر و حرج سقط جنین را جایز میدانند؛ مانند مرحوم فاضل لنکرانی ) (www.lankarani.netآیت
سیستانی نیز سقط جنین قبل از دمیدن روح را با عذر و ضرر غیر قابل تحمل جایز دانسته است (سیستانی،
 ،1420ص .)250حکم حرمت مطلق ،تنها یک حکم اولیه است اماّ با عروض عناوین ثانویه و در شرایط
خاص قابل تغییر بوده و با پیدا کردن عنوان جدیدی برای موضوع سقط میتوان در مواردی قائل به حلیت
آن شد .این موارد عبارتند از :حفظ جان مادر ،حفظ سالمت جسمی و روحی مادر ،ناهنجاریهای جنینی .اما
اثبات حلیت بر اساس مبانی مختلف و با استداللهای متفاوتی صورت پذیرفته از جمله قاعده نفی عسر و
حرج .در صورتی که بقای جنین ،مستلزم ن قص عضو یا بیماری غیر قابل تحمل برای مادر باشد و زنده نگه
داشتن جنین در خارج رحم میسر نباشد ،با استناد به این عنوان ثانویه میتوان سقط جنین را فقط در
مرحله قبل از حلول روح مجاز دانست( .محسنی ،1382 ،ص66؛ مکارم شیرازی ،1378 ،ص )294بدین
ترتیب جواز سقط جنین ،حکم ثانویهای است که از باب حکومت ادله آن بر حکم اولیه و مطلق حرمت سقط،
تقدم یافته و شرعاً تحقق پیدا میکند .معنای در خطر بودن سالمتی جسمی و روانی مادر ،دایرهای وسیع و
بلکه مبهم دارد .زیرا شدت و ضعف این مسأله در مصادیق مختلف متفاوت است مثال ابتالی مادر به بیماری
صعب العالج یا بدون عالجی که نیاز به درمان مستمر دارد و تأخیر در درمان در حین بارداری موجب ابتالی
مادر به نقص عضو دائمی شود یا بیماریهایی که خطر جانی در پی ندارد اما ادامه زندگی را برای مادر
مشقت بار نموده و بیماری را در وجود مادر شدت بخشیده و مانع معالجه او شده و یا طول مدت بیماری را
افزایش میدهد .بنابراین در مرحله قبل از دمیده شدن روح با استفاده از قاعده نفی عسر و حرج ،در صورتی
که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا مشقت غیر قابل تحمل برای مادر باشد و یا موجب کاهش عمر او
گردد ،سقط جنین مجاز میباشد.
از فقهای معاصر شیعه که به طور صریح در این زمینه فتوا دادهاند ،حضرت آیت ا ....خامنهای ،آیت ا...
سیستانی و مرحوم فاضل لنکرانی هستند که سقط را قبل از دمیدن روح جایز دانستهاند.آرای این بزرگواران
چنین است " :سقط جنین شرعاً حرام است و در هیچ حالتی جایز نیست مگر آن که استمرار حاملگی برای
حیات مادر خطر ناک باشد ،که در این صورت سقط جنین قبل از ولوج روح ،اشکال ندارد ،ولی بعد از دمیدن
روح جایز نیست .حتی اگر ادامه حاملگی برای حیات مادر خطرناک باشد ،مگر آنکه استمرار بارداری حیات
مادر و جنین هر دو را تهدید کند و نجات زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نباشد".
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سازمان پزشکی قانونی تنها مرجع قانونی در ایران است که بر اساس فتوای برخی از فقها مانند مقام
معظم رهبری در موارد عسر و حرج قبل از حلول روح در جنین ،مجوز سقط جنین را صادر میکند .در ماده
واحده قانون سقط درمانی آمده است« :سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید
پزشکی قانونی مبنی بر بیماریهای جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر
است ،یا بیماری با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و
مجازات و مسئولیت متوجه پزشک مباشر نخواهد بود(www.hoqouq.com).
از دیگر مواردی که با استناد به قاعده الحرج ،مجوز سقط جنین قبل از ولوج روح است ،مربوط به
ناهنجاریهای جنینی میباشد ،در حالتی که سالمتی یا جان مادر در معرض تهدید قرار نمیگیرد .در
زمانهای گذشته قبل از تولد طفل ،امکان پی بردن به ناهنجاریها وجود نداشت و معموالً نوزادان ناقص
الخلقه به دلیل فقدان امکانات بهداشتی درمانی ،میمردند .ولی امروزه بسیاری از اختالالت و نواقص جنین
قابل تشخیص است و اقسامیدارد.گاهی بعد از تولد ،قابلیت حیات وجود ندارد و باالفاصله یا پس از مدتی
طفل میمیرد ،مثالً جنین دو سر ،ناهنجاریهای قلبی و کلیوی حاد ،فقدان دیافگرام و مشکالت تنفسی،
جنینی که مغز وی در خارج از جمجمه تشکیل شده و در داخل کاسه سر قرار ندارد ،جنینی که استخوان
جمجمه ندارد و مغز خیلی کوچک است یا فاقد مغز است و جنینی که تا موقعی که در رحم مادر قرار دارد،
زنده است و بعد تولد خواهد مرد .زمان تشخیص این بیماری ،سه ماهه دوم دوران حاملگی است (اشتیاقی
 ،1380ص 125؛ جهانیان ،1380 ،ص  )121پزشکان معتقدند به محض تشخیص قطعی بیماری ،ضرورتی
ندارد که مادر ،حامل جنینی باشد که قبل از تولد یا بعد از تولد ،قطعا خواهد مرد و چه بسا موجب مشکالت
روانی و عاطفی شدید برای مادر شود .گاهی بعد از تولد ،قابلیت حیات وجود دارد .مثل اینکه جنین ،اختالل
در ش نوایی یا بینایی داشته و یا فلج باشد و یا مبتال به بیماری تاالسمی و سایر انواع اختالالت ژنتیکی باشد.
ولی در هر حال ،انسان سالم و کاملی نبوده و گاهی فقط از حیات نباتی و حیوانی برخورد دار گردیده و فاقد
هرگونه درک و شعور انسانی میباشد .هزینه درمان و نگهداری چنین افرادی بسیار سنگین است و موجب
آالم روحی و روانی برای خود و خانوادش میگردد (اشرفی ،1367 ،ص .)146در هر دو حالت ،چه تعیین به
مرگ طفل بعد از تولد وجود داشته باشد یا احتمال ادامه حیات وجود داشته باشد یا احتمال ادامه حیات
داده شود ،زندگی مشقت بار چنین اطفالی که نوعاً برای والدین نیز مستلزم تحمل هزینهها و نگهداری بسیار
طاقت فرسا ودشوار است ،ثمری نداشته و از نظر پزشکان در بسیاری از کشورهای دنیا جواز سقط منعی
ندارد به جهت رفع مشقت و حرج از والدین .مقام معظم رهبری فرمودهاند" :ناقص الخلقه بودن جنین ،مجوز
شرعی برای سقط جنین حتّی از ولوج روح در آن محسوب نمیشود( .خامنه ای ،1385 ،ص  )279آیت ا.....
سیستانی هم معتقد است این مسأله که جنین ناقص الخلقه است یا پس از تولد ،فقط مدت کوتاهی زنده
خواهد ماند ،به تنهایی مجوز سقط جنین نمیشود( .حکیم ،1379 ،صص .)283 -284
در مورد حکم سقط جنین در صورتی که زوجین دچار بیماریهای ارثی و واگیر سخت باشند،
سوالهایی مطرح شده از جمله از مقام معظم رهبری سوال شده که بعضی از زوجها ،مبتال به بیماریهای
خونی بوده ،دارای ژن معیوب میباشند و در نتیجه ناقل بیماری به فرزندان خود هستند و احتمال اینکه این
فرزندان مبتال به بیماریهای شدید شوند بسیار زیاد است .چنین کودکانی از بدو تولد تا پایان عمر ،در وضع
مشقت باری به سر خواهند برد .مثالً بیماران هموفیلی همواره ممکن است با کوچکترین ضربهای دچار
خونریزی شدید منجر به فوت و فلج شوند .حال با توجه به اینکه تشخیص این بیماری در هفتههای اول
بارداری ممکن است ،آیا سقط جنین در چنین مواردی جایز است؟ مقام معظم رهبری در پاسخ به این سوال
فرمودند :اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و نگهداشتن چنین فرزندی موجب حرج باشد ،در این
صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح ،جنی ن را سقط کنند ،ولی بنابر احتیاط ،دیه آن باید پرداخت
شود( .خامنهای ،1385 ،صص .)281-280بنابر آنچه که بیان شد ،مجرد ناقص الخلقه بودن یا ابتال به
بیماری هموفیلی و غیر مجوز سقط جنین نمیشود ،بلکه سقط تنها در صورتی جایز است که موجب عسر و
حرج شود ،به همین دلیل ،مقام معظم رهبری و دیگر مراجع ،آن را به عسرو حرج مقید کردند.
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 -3تغییر جنسیت
یکی از موضوعاتی که با پیشرفت علم پزشکی نمود پیدا کرده و در گذشته سابقه چندانی نداشته و
امروزه دارای مسائل گوناگون میباشد" ،تغییر جنسیت" است .مقصود از تغییر جنسیت این است که هویت و
جنسیت مرد یا زن به کلی تغییر کند .امروزه پزشکان میتوانند جنسیت اشخاص را تغییر دهند و عالئم و
ممیزی جنسیتی را از شخصی بردارند و عالئم و نشانههای جنس مخالف را در او قرار دهند .در علم پزشکی
دو گروه از افراد در معرض تغییر جنسیت هستند :گروه اول کسانی که در فقه و حقوق به عنوان خنثی
معروف شده و در علم پزشکی "هرمافرودیسم" یا دوجنسی مشهورند .بیماری دوجنسی یا هرمافرودیسم یک
نوع ناهنجاری است که در دوران تکامل جنین در رحم مادر به وجود میآید که ممکن است تحت تاثیر
هورمونهای مادر و یا بعضی از داروها و مواد شیمیایی مورد استفاده مادر در دوران بارداری ایجاد شود.
تغییرات هورمونی جنسی و همچنین گاهی تغییرات ژنتیک و کروموزومی در این نوع بیماران وجود دارد که
شدت تغییرات متفاوت است (عباسی ،آیت اللهی و عمرانی  ،1382صص .)59-60گروه دوم کسانی هستند
که عالئم جنسی و جسمیآنها با گرایشات و تمایالت جنسی آنها همسو نیست و باهم تعارض دارند .این
گروه به خنثای روانی مشهور شدهاند و در علم پزشکی به "اختالل هویت جنسی" معروفند" .اختالل هویت
جنسی" یک اختالل روانپزشکی است که آناتومی ،فیزیولوژی هورمونی و فرمول کروموزومیجنسی فرد
هماهنگی دارد و ظاهرش هم در همان جنسی است که فرمول ژنتیکی وی ایجاب میکند ،اما از نظر روانی از
آن نقش جنسی که در آن است ،در عذاب شدید به سر میبرد ). (www.pezeshkonline.ir
به عبارت دیگر در بیماری مذکور جنس روانی شخص متضد با جنس فیزیکی وی است و فرد از
جنسیت خود راضی نیست و تمایل شدید به تغییر در جنسیت خود دارد .در این بیماران وضعیت ظاهری
جسمی و جنسی ،ارگانهای داخلی جنسی و سیستم هورمونی و کروموزومیکامالً در سالمت به سر میبرد
اما فرد از نظر ذهنی و روحی منکر صحت نوع جنسیت خود است و به عبارتی ،معتقد به وجود اشتباه در
جنسیت خود است و به حدی از آن ناراضی است که باعث آزار شدید روحی و در نهایت تصمیم قطعی به
تغییر در جنسیت خود خواهد شد .این اختالل شدیدترین درجه اختالل جنسی قلمداد میشود زیرا از نظر
جنسی بین جسم و فکر تناقض و مغایرت وجود دارد( .طیرانی  ،1385ص  )9تفاوت این بیماری با بیماری
دوجنسی در این است ک بیماران دوجنسی دارای اختالل ظاهری در اندام تناسلی ،اندامهای داخلی و
سیستمهای هورمونی خود هستند و معموالً نمای ظاهری از اندام هر دوجنسی را دارند ،در حالی که بیماران
اختالل هویت جنسی از نظر جسمی کامالً سالمند و تنها از نظر روحی با مشکل فراوان مواجه هستند
) .(www.pezeshkonline.irاگر شخص طبق استانداردهای پزشکی تغییر جنسیت دهد از حالت
اضطراب و افسردگی خارج میشود و به حالت نشاط و آرامش طبیعی برمیگردد .اما در صورتی که به حرف
تمایل خود و بر خالف مقررات پزشکی تغییر جنسیت دهد مشکالت جسمانی و روانی او مضاعف میشود .در
مورد مشروع و نامشروع بودن تغییر جنسیت ،نظرات متعددی مطرح شده که میتوان آنها را به سه گروه
تقسیم نمود:
نظریه مشروعیت مطلق ،نظریه ممنوعیت مطلق و نظریه مشروعیت مشروط ،که نظریه مشروعیت
مشروط با واقعیتهای علم پزشکی منطبق تر است .حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله به
عنوان اولین مسأله در باب تغییر جنسیت چنین فرمودند" :ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به
سبب عمل بر عکس آن ،حرام نیست" (امام خمینی ،1385 ،ج  ،2ص .)663در حقوق اسالم سابقه تغییر
جنسیت به زمان حکومت حضرت علی (ع) برمیگردد .در آن زمان حضرت (ع) کسی را که با پسر عمویش
ازدواج کرده بود ،از او جدا و به مردان ملحق کردند( .حر عاملی ،1412،ص )286فتوای آیت اهلل فاضل
لنکرانی نیز چنین است " :افرادی که دو جنسی و به اصطالح خنثی هستند تغییر و یا اصالح جنسیت در
آنان اشکالی ندارد و در برخی از موارد واجب است .در خنثی مشکل چنانچه ابقاء آن موجب عسر و حرج و یا
اختالالت روانی باشد و تنها با معالجه و ع مل جراحی درمان یابد با وجود امکانات مالی این عمل واجب است
و در چنین فرضی حرمت نظر و لمس به جهت وجود ضرورت و اضطرار برطرف میشود و خالصه آنکه در
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مورد خنثی مشکل به جهت لزوم معالجه و رفع عسر و حرج میتوان فتوا به جواز و با وجود برخی از قیود
فتوا به وجوب داد .در خنثی غیر مشکل از طریق ادله جواز معالجه و درمان میتوان جواز آن را استفاده کرد.
اما در غیر این دو مورد ،یعنی جایی که کسی کامالً مرد است و بخواهد تغییر جنسیت دهد و به زن
تبدیل شود یا بلعکس می توان به فرض امکان آن گفت گرچه دلیل واضحی بر منع نیست اما با استفاده به
مذاق شرع میتوان آن را ممنوع دانست .برای فقیه روشن است که شارع عملی را که موجب بروز مشکالت
شود و اختالل در نکاح و نسب و از این قبیل را به دنبال داشته باشد راضی به آن نیست و به عالوه ادله
معالجه و ضرورت به هیچ وجه جریان ندارد ) .(www.khabaronline.irمشروعیت هر عملی ،همانگونه
که در ماده  215قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است ،منوط به وجود منفعت مشروع عقالیی است.
بنابراین تغییر جنسیت در صورتی مشروع است که فرد متقاضی ،دارای مشکل جنسی باشد و پزشک
متخصص ،تغییر جنسیت را برای رفع مشکل او مفید ،تشخیص دهد( .موسوی بجنوردی ،1386 ،ص .)129
طبق نظر فقها ،تغییر جنسیت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود مجاز میباشد.
موضوعشناسی در تغییر جنسیت بر عهده پزشک است و به دنبال آن فقیه ،حکم موضوع مربوطه را صادر
میکند .از قاعده عسر و حرج میتوان مشروعیت تغییر جنسیت را استنباط کرد .بر اساس آیات الهی
(حج ،78/مائده  6/و بقره  ) 285/در دین اسالم حکم حرجی تشریح نشده است و چنانچه از ناحیه هر حکمی
حرج و مشقت الزم آید ،به استناد آیات شریفه فوق این حکم منتفی و از صفحه تشریح مرفوع است (روشن،
 ،1386ص .)162
شخصی که بقا در جنسیت فعلی موجب عسر و حرج برای اوست ،به استناد قاعده عسر و حرج باید
بتواند تغییر جنسیت دهد .استناد به قاعده مزبور تنها با وجود عسر و حرج جایز میشود که این امر باید به
تایید پزشک متخصص برسد .چون تغییر جنسیت از موضوعات عرفی فقهی است و این موضوع در حوزه علم
پزشکی و روانشناسی مطرح میشود و لذا این موضوع در فقه ،در دسته موضوعات عرفی خاص وارد شده و
لذا به تبع این تقسیمبندی ،حکم مربوط در فقه برای آن صادر میشود .با تدقیق در احکام و قواعد فقهی
میتوان گفت :حق تغییر جنسیت در صورتی برای فرد ایجاد میشود که به منظور معالجه باشد و یا در تغییر
دادن ،مصلحت مهمتر دیگر وجود داشته باشد.
انسان نیازهای فطری ثابتی دارد که احکام ثابت شریعت پاسخگوی این جنب پایدار در زندگی فرد و
اجتماع است .گستره احکام اولیه ،گسترهای است که قابلیت تبدیل و تغییر را ندارد .در عین حال به مرور
زمان شکل زندگی انسانها و نحوه استفاده آنها از طبیعت و شیوه تسخیر آن و نیز نحوه ارتباطات اجتماعی
و نهادهای جامعه دستخوش تغییر و تحول گردیده و انسان پیوسته روابط جدید و پیچیدهتری با محیط و
هم نوع خود پیدا میکند ،لذا شریعت اسالم در اینگونه مسائل نو ظهور و مستحد نیز راه حلهایی را تعبیه
کرده است و در جهت تغییر تعلق احکام مواردی را تجویز نموده و راههایی را گشوده که از این راهها به
عنوان احکام ثانویه یاد میشود.
جعل احکام ثانویه به خار تسهیل امر دنیا و آخرت بندگان است .مبنای قوانین و احکام ثانویه رفع
اضطرار است و آن نیز از آن جهت است که پایه این قواعد تسهیل در امر بندگان است ،لذا در سیستم
قانونگذاری شریعت راهکارهایی با شرایط ویژه برای افراد ویژه تعبیر شده است .تغییر احکام تنها بر طبق ساز
و کاری است که در خود این دین در قالب قاعدهها و قوانین خاص تعبیه شده است .احکام ثانویه به عنوان
راهبردهای ثانوی در پیش روی مکلفین قرار میدهد ،اما در بحث تغییر جنسیت ،چنانچه این تغییر در جهت
حفظ مصلحت لزومآور دیگر و در جهت سالمتی روحی و روانی باشد ،به سبب مفاد این قواعد و تقدیم
مصلحت اهم بر مهم و حکومت این قواعد بر احکام اولیه ،این تغییر ضرورت مییابد .چرا که سالمت نفس که
یکی از مقاصد شریعت است ،مقدم میشود .شریعت اسالم ،شریعت سمحه و سهله است و حرج را از پیش
روی مکلّف خود بر میدارد و ضرری را که برای او حاصل میشود ،دفع میکند و این قواعد ثانویه ،بر قواعد
اولیه مقدم شده و تا آنجا که در قاعده الحرج ،الضرر ،عمل شود ،جواز تغییر جنسیت صادر میشود.
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حال چنانچه تغییر جنسیت ضرورت نداشته باشد و تأمین مصلحتی ضروریتر را ایجاب نکند ،خروج از
قواعد اولیه میسر نمی باشد و آنجا دیگر امکان دستبرد در قواعد ثابت و تغییر ناپذیر وجود ندارد ،حفظ نفس
و حفظ نسل مقدم بر مصالح دیگر شده و حکم به جواز تغییر جنسیت داده نمیشود آنجا دیگر حرجی که
مکلف را به سختی میاندازد ،حرج قاعده الحر جنیست تا به حکم این قاعده ،حرج برداشته شود ،لذا دیگر از
مصادیق و موضوعات احکام ثانویه نمیشوند و دیگر مصداق حرج نمیباشد( .میر خانی ،1390 ،ص  )88در
برخی موارد فردی به دالیل فیزیکی با تشخیص پزشک و یا سایر متخصصین از جمله متخصصین علوم
روانشناسی به این نتیجه رسیده که باید اقدام به تغییر جنسیت نماید .این تغییر عوارض مختلفی از قبیل
روانی ،اجتماعی ،حقوقی را به دنبال خواهد داشت .در منابع منصوص فقهی دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت
نیست ولی اصاله االباحه ،اصاله الصحه و قاعده عسر و حرج مشعر بر جواز است .براساس اصل برائت و سایر
اصول حاکم بر دادرسیها از قبیل اصول قانونی بودن جرم و مجازات ،تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق در
رسیدگیهای کیفری نمیتوان حکم به مجرمیت داد .از منظر رعایت حقوق اولیه انسانی و حقوق بشر نمی
توان فردی را برای تمامی عمر محبوس در خود نمود ،لذا حقوق بشر اقتضا دارد با تجویز تغییر جنسیت رای
به خالصی و آزادی او داد .با تغییر جنسیت نکاح منحل خواهد شد و مرد باید در صورت دخول کل مهر و در
غیر این صورت نیمی از آن را تادیه نماید .لیکن در صورتی که تغییر جنسیت پس از توالد باشد حضانت و
نفقه مطابق حقوق سابق برقرار و والیت به علت تبدل موضوع ،ساقط میگردد .در توارث نیز کشف از واقع
مالک خواهد بود.
 -4اهدای جنین و درمان ناباروری
مسأله فرزندآوری و بقای نسل به اندازهای مهم است که در آیات متعدد زن و مرد مسلمان با وعدههای
مختلف به داشتن فرزند تشویق شدهاند ،به عنوان مثال در آیه قرآن آمده است" :خداوند برای شما از جنس
خودتان همسرانی قرار داد؛ و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوههایی به وجود آورد" (نحل  .)72/بدون
فرزند زندگی کردن باعث ایجاد مشکالت روحی ،عاطفی و اجتماعی میگردد .تالشهای گسترده پزشکان و
متخصصین علم جنینشناسی جهت درمان ناباروری ،شیوههای نوینی را برای رفع این معضل به ارمغان
آورده است .یکی از روشهای متداول جهت درمان ناباروری ،تلقیح مصنوعی است .اهدای جنین یکی از
تکنیکهای نوین باروری لقاح خارج رحم است و از دیدگاه علم پزشکی اصطالحاً به فرایندی اطالق میشود
که به دلیل نازا بودن زوجین ،به میزان الزم از زوجین بیگانه اسپرم و تخمک گرفته میشود و سپس به
واسطه لقاحی که در محیط آزمایشگاه بین آنها صورت میگیرد ،تخمک ها بارور میشوند .سپس با کنترل
نظارت متخصصین ،تخمکهای بارور شده (زیگوت) در مدت زمان حدود  72ساعت ،شروع به تکثیر سلولی
میکنند و در نهایت وقتی که تخمکهای بارور شده تبدیل به حدود  6تا  8سلول شدند( ،با توجه به اینکه
در این نوع ناباروری رحم قابلیت بارداری دارد) جنین حاصله در مرحله  8سلولی یا حداکثر  4روز پس از
زمان لقاح ،جهت رشد طبیعی خود به رحم مادر منتقل میشود .این فرآیند به باروری در لوله آزمایشگاه یا
) (IVFنیز معروف است( .قربانی ،1391 ،ص ) 26
در ارتباط با حکم فقهی اهدای جنین چهار دیدگاه وجود دارد –1 ،مشروعیت مطلق -2 ،مشروعیت
مشروط –3 ،حرمت مطلق –4 ،توقف.
طرفداران دیدگاه مشروعیت مطلق تمام انواع باروریهای پزشکی را که به دلیل ضرورت از ناحیه پزشک
تجویز میشوند را مشروع میدانند و بر این عقیدهاند که در مورد این روشها دلیل محکمیکه موجب حرمت
مسأله شود وجود ندارد و در تأیید ادعای خود به قاعده نفی عسر و حرج استناد میکنند .فقها با استناد به
قاعده مذکور بر این عقیدهاند که هر گاه بر انسان مشکل غیرقابل تحملی گردد حکم اولیه موضوعات برداشته
شده و بر شان عنوان ثانویه حاکم میگردد ،لذا اگر حکم اولیهای ،مسأله حرمت باشد .با پدید آمدن اضطرار
حالل و حداقل مباح میشود( .مصطفوی ،1378 ،ص  )298آیات و روایات متعددی عسر و حرج را نفی
کردهاند " و ما جعل علیکم فی الدین من حرج؛ بر شما در دین ،سختی قرار داده نشده است" (حج )78/
"یرید اهلل بکم الیسر و الیرید بکم العسر ،خداوند برای شما آسانی خواسته و برایتان سختی نخواسته است"
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(بقره  )185/با عنایت به آیات شریفه قرآن میتوان گفت در دین اسالم احکام حرجی برداشته شده و لذا
اینگونه احکام در دین اسالم تشریع نشده است .در این زمینه در فقه اهل سنت آمده است ،کلید بقای بشر
در تولید مثل و فرزندآوری است .با این توضیح ،بی فرزندی میتواند عسر و حرج و سختی شدیدی برای
خانواده به وجود آورد ،لذا وجود فرزند برای دوام هر زندگی ،احتیاج مبرم به شمار میرود .اکثر فقهای معاصر
شیعه جهت مشروع بودن فرایند مزبور شروطی را الزم دانستهاند از جمله:
 – 1جنین اهدایی محصول ترکیب گامتهای زوجین قانونی و شرعی باشد -2 ،جهت مبادرت به این
عمل ،عسر و حرج وجود داشته باشد یعنی زوجین فاقد گامت سالم باشند -3 .زن دارای رحم سالم جهت
انتقال جنین باشد و جنین نیز از روش تلقیح خارج رحمی به وجود آید -4 .در فرآیند مزبور مقدمه حرام
همچنین لمس و نظر حرامی رخ ندهد در غیر این صورت باید قائل به حرمت مطلق شد اماّ عدهای بر این
عقیدهاند اگر ضرورتی پیش آید ،لمس و نظر هم بیاشکال است -6 .نحوه گرفتن اسپرم و تخمک غیر شرعی
نباشد یعنی حاصل از عمل زناشویی باشد -7.در انجام عمل مذبور هیچگونه حرام و ممنوعیت شرعی نادیده
گرفته نشود و به این ترتیب قائل به دیدگاه مشروعیت مشروط شدند( .قربانی ،1391 ،ص )29
نتیجه گیری
در اسالم احکام اولیه ثابت والیتغیر هستند از آن جا که فقه اسالمیقابلیت به روز شدن و پاسخگویی به
مسائل جدید را دارد ،با تمسک به قواعد فقه از جمله قاعده الحرج میتوان راه حل مسائل جدید در علم
پزشکی را ارا ئه داد .موضوعاتی مانند پیوند اعضا ،سقط جنین ،تغییر جنسیت و اهدای جنین و درمان
ناباروری با محوریت قاعده نفی عسرو حرج در علم پزشکی قابل پاسخگویی است .مثالً شرط طهارت در نماز
برای گیرنده عضو پیوندی ساقط میشود چنانچه که زائل ساختن عضو نجس برای گیرنده عضو حرج و
مشقت داشته باشد یا سقط جنین در صورت ناقصالخلقه بودن جنین قبل از ولوج روح در شرایطی که
بتوان به ادله الحرج استناد کرد جایز است و سقط جنین در صورتی که بقای جنین مستلزم مشقت غیر قابل
تحمل برای مادر باشد مجاز میباشد .شخصی که بقا در جنسیت فعلی موجب عسر و حرج برای اوست ،به
استناد قاعده الحرج می تواند تغییر جنسیت دهد که این امر باید به تأیید پزشک متخصص برسد و با استناد
به قاعده الحرج می توان گفت که فرایند اهدای جنین به طور مطلق حرام نیست زیرا عامل روی آوردن
زوجین به این روش عسر و حرج است که میتواند حکم اولی را بردارد و به جای آن یک حکم ثانوی ایجاد
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