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 .فناوری و تفصیل مسائل آنشناسی تفریع فروع فقه زیستروش

فناوری پیشنهاد کرده بودیم، در جلسه امروز بنا داریم راجع ای که برای فقه زیستطبق چارچوب ساختاری

ولوجیا فناوری )منهجیه تفریع فروع فقه التکنبه منطق تفریع فروع و تولید و تفصیل مسائل فقه زیست

بندی و هدستری است. هم الحیویه و تفصیل مسائلها( بحث کنیم.هم مساله تفریع فروع کار دقیق و دشوا

خت و ی معرفتی منطقی و منسجم کار سبندی فروع تولید شده و تبدیل انباشت مسائل، به یک سامانهطبقه

سنگینی است. از خصوصیات بعضی از آثار فقهی باز مانده از سلف صالح )رضوان اهلل تعالی علیهم اجمعین(، 

ز ذهن فعال و جوال ذیل ابواب فقهی، بطور شگرفیفروع این حیث است . بعضی بزرگان ما با برخورداری ا

نظر دهند.  و فروض فراوانی را طرح کرده، آنها را مورد بحث قرار دهند و راجع به هریک بحیث حکمی

ی سید یزدی )رضوان اهلل تعالی علیه( کثرت و تنوع "عروه الوثقی"مثالً ازجمله امتیازات و خصوصیات 

العادگیِ ساختاری یا جامعیت ابوابی، ر یک از ابواب مطرح کرده است. فوقفروعی است که ایشان ذیل ه

امتیاز این کتاب نیست، بلکه کثرت فروع در ابوابی که آن بزرگوار در آنها وارد بحث شده، امتیاز این اثر 

ما بیش کاست. و اال، عروه الوثقی، کتاب جامع فقهی نیست. عروه الوثقی از پنجاه و دو یا هفتاد و دو باب 

شایع و رایج در تبویب فقه، مجموعاً شامل هفده باب است. پس جامع نیست. هنر مرحوم سید، در این 

بوده که فروع فقهیه ذیل هر باب را خوب استقراء و به طور نسبی استقصاء فرموده است. بنابراین، فقهای 

 باً آرائشان را براساس فروع عروه،ما در طول افزون بر یک قرنی که از تألیف عروه الوثقی سپری شده، غال

کنند یا احیاناً در مقام تدریس خارج فقه نیز، حول محور مسائل و به صورت تعلیقه و شرح بر آن ارائه می

کنند. جهت این عالقه و اهتمام به محور قرار دادن و مبنا انگاشتن عروه الوثقی، و ذیل عروه الوثقی بحث می

سائل فرعی در این اثر ارزشمند است. کما اینکه به لحاظ ساختاربندی و کثرت فروع و ترتیب شایسته م

 )رضوان اهلل علیه( در عصر خودش، بلکه تا قرن« تبویب ابواب، فو صورت بندی فقه شرایع محقق حلی

العادگی برخودار بوده است. لهذانوع فقهای بزرگوار ما پس از محقق، در آثار تالیفی های متمادی، از فوق



دیدند اگر بناست ابواب فقه را با یک سیر و ساختار منطقی از آن بزرگوار تبعیت می کردند. زیرا میخود 

 ن،بنابرای. دارد را ساختار این -اعلی حد در بلکه–و منسجم طرح و تعقیب کنند، شرایع در حد مطلوب 

عِ محقق حلی، شرای از بعد. دهند انجام شرایع ساختار مبنای بر را خود تفصیلی تألیفیِ آثار بودند مایل غالباً

ع شود تحت تأثیر تبویب شرایها جلد هم بالغ میغالب کتب فقهی ما، حتی تفصیالت که هر یک به ده

 .است

  

ی لهذا مسئله تفریع فروع، تفصیل مسائل و تبویبفروع تفریع شده و مسائل تولید شده در قالب یک سامانه

اقد پیشینه بوده و اثری درباره آن وجود ندارد که تفریع و فروع منسجم و منطقی در بخش جدیدفقهی که ف

، باید سوز است. لهذا بناچارپرداخته باشد و آنها را ساختاربندی کرده باشد، بسیار بسیار دشوار و حوصله

اول به ارائه منطق مناسب برای حل این دو مسئله بپردازیم ، سپس به تفریع و تفصیل و تبویب آن اهتمام 

م. به این جهت، در این جلسه بناست منطق و منهج تفریع فروع و تبویب و تفصیل مسائل این بخش کنی

 .بپردازیم« فقه مهندسی ژنتیک»فقهی یعنی 

 مالحظات هفت گانه در تفریع فروع و تفصیل مسائل فقه مهندسی ژنتیک

، باید بر ه مهندسی ژنتیکمنطقی مناسب برای تفریع فروع و تفصیل مسائل فق جهت تنظیم :رسدبه نظر می

کنیم عمل کرد. این منطق به عنوان رکن رکین در تبویب و ای که عرض میاساس مالحظات هفت گانه

ش آفرینی فناوری نیز نقبندی طولی/عمودی( فقه زیستبندی عرضی/افقی و نیز طبقهساختاربندی )دسته

 .کندمی

 .بر اساس این مالحظات هفت گانه صورت ببندد مباحث قابل طرح ذیل عنوان فقه مهندسی ژنتیک باید

 ی معرفت و معیشت بشر و مهندسی ژنتیکهای پانزده گانهعرصه



ها و ساحاتی است که در قلمرو معرفت و معیشت بشر معاصر از همان مالحظه عرصه اولین مالحظه

« لعلیمهالمجاالت ا»کردیم. مهندسی ژنتیک متأثراست. اجماالً پانزده عرصه را جلسه قبلی و ما قبل آن مطرح 

االطالق، های علم و دانش علیهای علم و دانش، یعنی مهندسی ژنتیک و تأثیراتش بر عرصهیا عرصه

و  های عقیدتی، عرصه«المجاالت العَقَدیه و الکالمیه»های معرفتی و شناختی، ، عرصه«المجاالت المعرفیه»

، «المجاالت القضائیه و الجزائیه»های متعالی، ق و ارزشهای اخالعرصه« المجاالت االخالقیه»الهیاتی، 

ت المجاال»های اجتماعی و فرهنگی، ، عرصه«المجاالت االجتماعیه و الثَّقافیه»های قضایی و جزایی، عرصه

ازی های داروس، عرصه«المجاالت الصیدالنیه و الدوائیه»های بهداشتی و درمانی، ، عرصه«الصحیه و الطبیه

، «المجاالت الغذائیه»های کشاورزی ، ، عرصه«المجاالت الزراعیه»واد بهداشتی و زیبایی، و تولید م

 های مربوط به محیطعرصه« المجاالت البیئیه»ها، های تولید مواد غذایی و ذیل آن مسائل تراریختهعرصه

د آمده و ک پدیهای گوناگون صنعتی و صنایعی که ذیل مهندسی ژنتی، عرصه«المجاالت الصناعیه»زیست، 

های گوناگون اقتصاد و تجارت که مهندسی ، عرصه«المجاالت االقتصادیه و التجاریه»در حال توسعه است، 

و  ، ساحات«المجاالت االمنیه»ژنتیک بر آن تأثیر چشمگیر نهاده و همچنان در حال بسط و توسعه است، 

رات ها امروزه پیوند خورده و تأثیا و دولتهای امنیت، مهندسی ژنتیک با مسائل امنیتی بشر و کشورهعرصه

ک، آوری بیولوژیها و جنگهای تولید سالح، عرصه«المجاالت العسکریه و العدائیه»ای بر آن دارد، العادهفوق

 .تواند اتفاق بیفتدهایی که با بهره گیری از إعمال فرآیندهای زیست فناورانه میجنگ

ر فناوری با آنها درگیهایی است که مهندسی بیولوژیک و زیستعرصهاین پانزده مجال و محور، مجاالت و 

تواند بستر اصلی تنظیم و تبویب فقه مهندسی بیولوژیک قرار است. این مالحظه و جهتی که عرض شد، می

گیرد. به این معنا که ابواب اصلی فقه مهندسی ژنتیک را مبتنی بر این پانزده محور کنیم. اینها بستر و ابواب 

ها صلی فقه مهندسی ژنتیک بشوند. سپس، ذیل هر یک از این ابواب و مجاالت و ساحات، با لحاظ شاخصا

« ت زراعیهمجاال»و جهاتی که برخواهیم شمرد به بسط مسائل، فروع، فروض بپردازیم. فرض بفرمایید ذیل 

ض هند. به ترتیب عرهایی را فرض کنیم که آن باب ر ا بسط دتوانیم فروع، شقوق و غصونی را شاخهمی

لفی تواند به مالحظه جهات مختخواهیم کرد، بسط و تفصیل هر بابی که انباشتی از فروع را ایجاد کند، می



صورت ببندد. پس از جهت اول یا اولی برای تفریع فروع و تبویب مباحث فقه مهندسی ژنتیک، که عبارت 

ه کو ساحات مختلف، مالحظه و جهت دومی هابود از توجه به حضور و تأثیر مهندسی ژنتیک در عرصه

های باید ملحوظ داشته شود و تأثیر آن را به عنوان یک مالک و مبنا برای تفریع فروع لحاظ کنیم، شاخه

دارد. ها، شاخه و شعبه و به اصطالح اقسامیها و ساحات است. هر یک از این عرصههر یک از این عرصه

. فرض بفرمایید در عرصه اول، یعنی علم و دانش، اینکه علم و دانش تحت توانیم آن اقسام را لحاظ کنیممی

ها و تواند تقسیم شود. ذیل این این باب، انواع شاخههایی میها و رشتهتأثیر مهندسی ژنتیک به چه شاخه

و  دای سواالت فقهیه درباره آن مطرح شوو دانشی مرتبط که استعداد آن را دارد تا پارههای علمی رشته

جه عنوانِ توان فهرست کرد. در نتیفروع فقهیه تولید شود و نیاز به بحث اجتهادی و فقهی داشته باشد را می

تواند به ابواب و بخشهای خردتری تقسیم شود. فرض های آن، میها و رشتهباب، حسب فروع، شاخه

ی به حیوان، نبات یا عناصری که حبفرمایید باید ببینیم علم و دانش که اولین عرصه بود، به حوزه انسان، 

شود. عناصری که در واقع جنبده و زنده نیستند. اما به نحوی ذیل عناصر هستند. آیند مربوط میحساب نمی

تواند با یک جهش تبدیل به موجود زنده شوند. مثل کرونا ویروس از اجزاء عناصر زنده هستند و مثالً می

ه است. پروتئینی است که با چربی به اصطالح پوشش داده شده العاده ریز غیر زندکه یک موجود فوق

 گیرد، جهش پیدا کرده، خاصیتاست. اما وقتی همین عنصر ریزِ غیر زنده، در محیط خاصی مثل ریه قرار می

یوان، گذارد. انسان، حکند و احیاناً آثاری بر حیات انسان بر جای میکند. خودش را فعال میزیستی پیدا می

 .«الکائنات الحیه»ا ما دون به اصطالح موجودات زنده نبات ی

توانیم ذیل هر یک از این ابواب، فروعی را بر اساس اینکه این باب، معطوف به مسائل انسان،حیوان، می

نبات یا ما دون به اصطالح موجودات زنده باشد لحاظ کنیم. و به این ترتیب بتوانیم این باب را به اجزا و 

های مربوط به تقسیم کنیم. این هم مالک دوم که در واقع هر باب یا هر یک از عنوانهای خردتر بخش

ه ها، اجزاء و بهایی فرض کنیم. سپس آن بخشهای پانزده گانه را خرد کنیم و برایش اجزاء و بخشعرصه

 قهیها را به مثابه یک محور فرعی، در الیه و سطح دوم فرض کنیم و ذیل آن سواالت فاصطالح شاخه



د توانهایی را که آن عرصه میمطرح کرده، پاسخ مطالبه نماییم. ما در واقع عرصه و ذیل آن، فروع و شاخه

 .داشته باشد عرض کردیم. این دو مالحظه ای که عرض شد بر اساس موضوع بود

  

 هدهد؟ چبر اساس فعلِ صادر است. مکلف چه کاری بر متعلق مهندسی ژنتیک انجام می مالحظه سوم،

شود؟ به هر حال، مکلف در حوزه علم و دانش و ذیل آن، مثالً علم و دانش مرتبط فعلی از مکلف صادر می

شود احتماالت گوناگونی را مطرح کرد دهد؟ میبا انسان، حیوان، نبات یا ما دون حیوان چه کاری انجام می

این فعلِ صادر، به صورت عرضی تواند صادر شود. گاهی که معطوف به آن فرع از آن عرصه از انسان می

وییم گزنم. فرض کنید میهای هم عرض و موازی قابل فرض است. مثال ساده ای میاست. به صورت گزینه

ترین تواند در سادهتصرف در درخت با استفاده از مهندسی ژنتیک و اعمال فرآیندهای زیست فناورانه می

ند شکل صورت بپذیرد. مثالً بشر در وهله اولی در وجه، برای تکثیر یک نوع از گیاه یا درخت به چ

دید فالن درخت در فالن منطقه از زمین رویید. آرام آرام پی برد، علت های حیات بدوی خود، میدوره

ای از ان نوع درخت روی زمین قرار گرفته، شرایطی رویش این درخت جدید، این بوده که مثالً هسته

رویش ریخته شده دما دیده، رطوبت به او رسیده و سبز شده است. سپس  برایش به وجود آمده، مثالً خاک

توان هسته این درخت را در نقاط و شرایط مناسب و مساعد قرار داد و درخت جدیدی رویاند. پی برد می

شود از یک گزینه دیگر برای تکثیر درخت این یک شیوه تکثیر درخت است. بعدها احیاناً متوجه شد می

توان از گزینه قلمه زدن استفاده کرد و رفت این را تجربه کرد. این دو جور فعل است که د. میاستفاده کر

شود. باید مالحظه شود حکم این دو نوع فعالیت کشاورز برای تکثیر این نوع ازدرخت از زارع صادر می

له ممکن این مسئکند؟ بسا در مواردی بتوان گفت یک گزینه مجاز، و گزینه دیگر مجاز نیست. تفاوت می

رض خواهم عهایی که مربوط به انسان و حیوان است مصداق بیشتری پیدا کند. میاست در خصوص مثال

رآیند در ف "عامل"ی فعلی است که از انسان به عنوان کنم یکی از مالحظاتی که باید در نظر داشت مسئله

ل های موازی و هم عرض قابحاظ گزینهشود. یکبار این فعل به لفناوری و مهندسی ژنتیک صادر میزیست



شود، ولی همه در یک رتبه و سطح هستند و هم عرض فرض است که چند گونه فعل از انسان صادر می

 .شودقلمداد می

  

بندی فعل صادر، از حیث هم از حیث فعل صادر از عامل مهندسی ژنتیک است. ولی طبقه مالحظه چهارم

های مختلفی تواند براساس گزینهگفتیم فعل صادر میینکه در فرض قبلی میتواند مورد نظر باشد. اطولی می

خواهیم بگوییم ما به حیث طولی توجه ی چهارم، میصورت ببندد، که هم عرض هستند. االن در مالحظه

شود، به لحاظ طولی در چه رتبه ای قرار دارد. چون ممکن است کنیم. اینکه فعلی که از انسان صادر می

ای، در یک صورت بسیار ساده و اولیه، صادر یست فناورانه و مهندسی ژنتیک، در یک مجال و عرصهفعل ز

 تر بشود و حکم دیگری داشته باشد. به همین منوالشود و یک حکم داشته باشد. بعد پیچیده و پیشرفته

چیده تأثیر پی تر شدن، بتواند در حکم فروضتر شود. حتی ممکن است هر چه پیچیدهرفته رفته پیچیده

کنیم، فناوری و مهندسی بیولوژیک در گیاه استفاده میهای ساده زیستداشته باشد. مثالً ما وقتی از صورت

ممکن است بگوییم اشکالی ندارد. اینکه قلمه بزنیم چه عیبی دارد؟ یک نوعی از یک درخت که دو گونه 

ی یک درخت دیگری را روی اناً جوانهدارد، جنس خوب از یک درخت را در جایی قلمه بزنیم یا احی

های اولیه هیچ ایرادی ندارد. مثاًل در حیوان، نطفه یا اسپرم قسم شاخه آن درخت پیوند بزنیم. این صورت

خاصی از نوع حیوانی تلقیح کنیم. بگوییم تلقیح حیوان هیچ اشکالی ندارد. یا بر اساس تناکح دو نوع حیوان، 

ما نوع دیگری از حیوان را تولید کنیم و قاطر به وجود بیاید. ممکن است  مثالً فرض کنید اسب و االغ،

بگوییم در این حدود هیچ اشکالی ندارد و مباح و مجاز است. اما پیشتر که برویم، ممکن است بعضی از 

تصرفات و تطبیقات به اصطالح وراثی و بیولوژیک انجام شود که گفته شود مجاز نیست. به اصطالح 

ن نباید کار کنیم. های بنیادیتری به میان بیاید. مثالً گفته شود روی سلولتر و احیاناً وسیعیشرفتههای پفرض

ر سازی، حیوانی را بدون پدهای بنیادین و استنساخ و مشابهنباید از رهگذر باز پروری و فرا آوری سلول

دن ز تناکح دو حیوان و متولد کری استفاده او مادر به وجود بیاوریم. ممکن است کسی بگوید صورت ساده

نوع سوم اشکالی ندارد. اما اینکه بخواهیم در قالب استنساخ حیوانی را به عرصه وجود بیاوریم، این ممکن 



کنم و االن در مقام رأی دادن نیستم. است اشکال داشته باشد. من این را به عنوان احتمال دارم عرض می

توانیم فروع فقهی مختلف را تولید کنیم. یکی ک به چه نحوی میخواهم بگویم در حوزه مهندسی ژنتیمی

ی سطح تصرف و دخالتی است که در فرآیند زیستی از جهاتی که باید در نظر گرفت و اعمال کرد، مالحظه

توانیم تصرف کنیم؟ ممکن است کسی بگوید این جهات دهیم. چه مقدار تصرف کنیم؟ تا کجا میانجام می

ا به وجود بیاورد اشکالی ندارد. اما برد. اینکه مثالً کسی با تناکح دو حیوان، حیوان سومیدر حکم تأثیر دا

های بنیادی اشکال دارد. حتی مثاًل ممکن است گفته شود فرآوری سلول بنیادین حیوانی، فرآوری سلول

کم تواند در حهات میاشکال ندارد و از آن منع نکنیم. اما فراوری سلول بنیادین انسانی ممنوع باشد. این ج

 .کار مهندسی ژنتیک و زیست شناس تأثیر بگذارد

  

ت ها و محصوالتی استوان فروعی تولید کرد، اقسام مصنوعات، فرآوردهبر اساس آن می کهمالحظه پنجمی

فناورانه و تطبیقات و تعدیالت، در چارچوب تکنولوژی حیویه بدست که بر اثر اعمال فرآیندهای زیست

فرآیندی « هالتکنولوجیه الحیوی»خب اینکه شما با استفاده علم االحیا و با استخدام مهندسی ژنتیک یا  آید.می

آورید، باز ممکن است با طی یک فرآیند، یک محصول دیگری کنید و محصولی به دست میرا اعمال می

ستخدام و طول آیند و نوع محصول، در حکم اقدام و احاصل شود. ممکن است محصوالتی که بدست می

فرآیند تأثیر بگذارد. مثالً یک بار با طی فرآیندی، ابزارهای جنگی مهلک و بار دیگر، ابزارهای مورد نیاز 

شود گفت این دو گونه محصول و فرآورده، که امروزه به وجود آمده، در کنید. نمیعادی بشر را تولید می

وانند تها میه است، حکم واحدی دارند. قهرًا اینفناوراندسترس ما قرار گرفته و حاصل طی فرآیند زیست

وری محصول و فرآوره بود، که البته خود این هم یک متفاوت باشند. این احیانًا جهت فائده مندی و زیان

مالک و مالحظه است که در عداد این مالحظات به همین اشاره خواهیم کرد. گاهی این جهت که یک 

زند. اما فرآیند آید و لطمه با آن موجود میای به وجود میناقص الخلقهشود و موجود فرآیند تولید می

شود که انبوهی از موجودات زنده را تولید شود که چنین اثری ندارد. یا فرآیندی طی میدیگری طی می

. متوانیم آن را مدیریت کنیکند و خوِد این برای انسان، حیات حیوانات یا نباتات عوارضی دارد. یا نمیمی



 دهد واندازه فرآورده محصول بدست میشود، بهدارد. اما مثالً وقتی فرآیندی طی میخب این یک حکمی

ها بر ان مترتب نیست. ممکن است حکم این دو مسئله هیچ عوارضی از این جهت به لحاظ کمیت فرآورده

 .با هم متفاوت باشد

ت به دست شد. طبقاتی از جامعه به آن اعتراض ای که مع االسف اخیراً در فضای مجازی مطرح و دسمسئله

دار کرد و به مثابه یک فاجعه قلمداد شد، اینکه تصاویر دردناکی از صحنه کردند. عواطف را به حق جریحه

هایی ماشینی یک روزه پخش شد و کارگران و عواملی، آنها را بی رحمانه معدوم کردن انبوهی از جوجه

 قابل مطالعه نیست؟کردند، خب آیا این معدوم می

  

ک ها نفر قرار گرفت و دیدیم بر اثر یپیش چشم میلیون -کنممن با توجه دارم تعبیر فاجعه می-ای فاجعه

شود. خب توجیهی هم با این مطرح تمام، انبوهی از موجودات زنده دارد معدوم میرحمی رفتار غلط، با بی

اگر ادعا نکنیم از لحاظ فقهی و شرعی معصیت هست،  شد که از جنس عذر بدتر از گناه بود. این رفتار

مسلماً از لحاظ عاطفی و اخالقی معصیت بود. خب از آن طرف توجیه شد که این روالی عادی است. ما 

 کنیم. این کار روزمرهنابود میکنیم را به همین راحتی و با همین بی رحمی هایی که تولید میمازاد جوجه

درستی نبود و مشکل را حل نکرد. عذری بود بدتر از خود گناه. حاال گرچه این  ماست. این اصاًل توجیه

شود با یک شد و نمیکنم خارج از درس و موضوع بحث ماست، ولی آیا نمیای که عرض مینکته

ها رایگان یا ها را روزانه در روستاها، در خانهریزی ساده و فراهم کردن امکانات حداقلی، این جوجهبرنامه

روند ها در منازل در مزارع ببا قیمتی بسیار نازلی توزیع کرد و در اختیار مردم گذاشت؟ به این ترتیب این

ایم و ای را حفظ کردهای پرورش پیدا کنند. در این صورت، جان موجودات زندهو به شیوه بسیار ساده

حق ندارد از موجودات زنده به  ایم. چون ما روایاتی داریم که کسیتخلف اخالقی و احیاناً فقهی نکرده

غیر حق و نا به جا سلب حیات کند. و این موجودات زنده در قیامت به ساحت الهی از چنین افرادی 

بسا  کنند.شود مردم مصرف میکنند. احیاناً با توزیع این حیوانات، موادی تولید میشکایت و شکوه می



های بسیاری به وجود بیاید و افراد بیکار جاد کنند، شغلها مشاغلی ایکسانی از مازاد تولید این کارخانه

تواند و باید مدیریت شود. غرض این بود که مثال بسیار زیادی مشغول شوند. به هر حال این موضوع می

را تولید  فناورانه موجوداتیبزنیم و بگوییم گاهی حتی اینکه ما به صورت انبوه، با اعمال فرآیندهای زیست

تواند به عنوان یکی از مالحظات در هات مختلف اثاری بر آن مترتب باشد، این جهت هم میکنیم که از ج

سم ها نقش آفرینی کند. به این ترتیب ما فروع فقهی این قتفریع فروع و تولید انباشتی از سواالت و مسئله

 .از فقه را تولید کرده، به بحث راجع به آنها بپردازیم

کنم و بحث را در جلسه ی از آنجا که وقت سپری شد، فقط اشاره میهای دیگری هم هست. ولشاخص

ها برای انباشت فروع فقهیه ای که مربوط به این باب باب بعد تکمیل خواهیم کرد. بر اساس این شاخص

توان جدولی طراحی کرد. عنصر نافع بودن، مضر بودن، قطعی بودن نفع یا ظنی فقه مهندسی ژنتیک، می

واند بر تها میو لحاظ کیفی، این رر و نفع مترتب بر آن فعل، احیاناً حدود به لحاظ کمیبودن نفع، حد ض

 .تولید فروع مالحظه شود و حکم ناشی از این نکات و جهات متفاوت شود

دود و ی حتواند در تفریع فروع و تولید حکم مؤثر باشد مسئلهکما اینکه مسئله و جهت دیگری که می

ار است، بتواند در این قضیه مؤثر باشد. مثالً اگر زیانی ضرورت یا عدم ضرورت میضرورت است. مسئله

کند تن به آن بدهیم؟ حد آن ضرورتی که قابل فرض است تا کجا و چه قدر هایی اقتضا میآیا ضرورت

 .تواند در تولید انواع فروض، فروع و احکام مربوط به آن دخیل باشداست؟ مسئله ضرورات می

ای را به وجود تواند سامانهای که عرض شد، مالحظاتی است که میهشت گانه-حظات هفت این مال

بیاورد و منطقی را به عنوان منطق تفریع فروع و تفصیل مسائل این حوزه مهم فقهی تولید کند. که بر اساس 

به فصل،  لآن بتوانیم ساختاری برای فقه مهندسی ژنتیک ارائه کنیم و شروع کنیم بخش به بخش و فص

 .فروع قابل طرح را بر اساس مالحظاتی که گفته شد عنوان کنیم و راجع به حکم آن بحث کنیم. ان شااهلل

فناوری ی راجع به منطق تفریع و تفصیل فروع و مسائل فقه زیستبندی متن نوشتهبه جای تلخیص و جمع

 :کنیمبشرح زیر است اینجا تقدیم می



 .کنولوجیا الحیویّة و تفصیل مسائلهمنهجیّة تفریع فروع فقه الت

 .فقد تتشکل هذه المنهجیّة عن عدّة جهات و مالحظات، نشیر الی مهامّها طباقاً

ّیة(، و )الفلسفیّة و الکالم« المبادئ النظریّة»مالحظة ما ترتبط بالتکنولوجیا الحیویّة و فقهها من  :ٰ  األولی

، و التلویح العابر إلی دور کلّ واحد من «القواعد الفقهیّة»ة( و )األصول/الضوابط القیَمیّ« القواعد األخالقیّة»

هذه المبادئ و األصول و القواعد فی احکام مجاالت فقه التکنولوجیا الحیوّیة، قبل الخوض فی البحث عن 

 .فروع تلکم المجاالت و مسائلها

الّتی قد اشرنا الی اهمّها آنفا(، و هی احصاء المجاالت التی ترتبط بها التکنولوجیا الحیویّة )و هی  :الثانیة

 .تُعتبر کالمحاور األساس لتبویب بحوث هذا الحَقل الفقهی

ثمّ احصاء أطراف کلّ من تلکم المجاالت و حقولها األصلیّة و استقصاء فروعها بالکامل )کمثل  :الثالثة

ول ذیل قَنیّة(، و تنسیق األطراف و الحقمشتقّات الکائنات الحیّة )حیّتها و غیرحیّتها( الّتی تتعلّق بها هذه الت

 .المجاالت حسب کلّ منها فی صورة جدولة تختصّ به

ثمّ لحاظ انحاء التعدیالت الّتی تُتوقع أن تقع فی الکائنات الحیّة، و مراتب الحاالت الطارئة علی کلّ  :الرّابعة

لیطة و تبدیل فی الکائنات )کخمنها حسب انحاء التعدیالت: کترکیب/التخلیط السّاذج من دون أی تغییر 

الماء و التراب مثالً( تارةً، و کالتبدیل و اإلستحالة بسبب تغییر الکائنات ) کتبدیل الحجر المعدنیّة بالحدید 

ر صورتها النوعیّة )کإیالد حیوان ذات الوراثتین: یغیّ بحیث آخر مع البعض کمزاج و ،ٰ  أو الزجاج مثاًل( أخری

آلیاج حدیدی حدیث( ثالثةً، و تغییر مبادئ تکوین الشّیئ و علله )کإیالد الحیوان من مثل البغال، أو تولید 

 .غیر النطفة و النکاح بواسطة تکثیر العنصر الحی( رابعةً، و ما الی ذلک

ثمّ لحاظ انواع المصنوعات الّتی تحصل من التقَنیّات و التعدیالت هذه )مثل آالت الحرب، او آلیات  :الخامسة

و ...( و جهة النتاجات النافعة أو الضارّة المترتبة علی المصنوعات، و حدود الضرر او النفع، من العیش، ا

 .حیث الشدّة و الضعف و من جهة الکمّیة و الکیفیّة



ثمّ لحاظ الغایات المقصودة من التقنیّات و التعدیالت، و الضرورات الطارئة علیها حسب الموارد،  :السّادسة

 .فین فی ما یقع من األفعال فی تلکم الجهاتو دور إرادة المکلّ

استظهار/اصطیاد ما یتعلًق من األحکام الخمسة التکلیفیّة بالنحو األوّلی او الثانوی )و هکذا األحکام  :السابعة

و  المجاالت»الوضعیّة الّتی ترتبط بالمجاالت حسب الموارد(، وَفق المبادئ و القواعد و األدلّة، بمالحظة 

 منافعها و مضارها و «المصنوعات انواع» و ،ٰ  )وفق ماهیّة الفعل( أخری« انحاء التعدیالت»ارةً، و ت« اطرافها

و « دةوالمقص الغایات» و ثالثةً،( الموارد حسب المحتملة الجهات و علیها العارضة الطوارئ او ذاتها بإعتبار)

 . رابعةً« الضرورات الطارئة»

  

ر پیشنهادی که قبال وعده کرده بودیم. خب، بحث امروز را جلسه این بحث دیگری بود از سیر و ساختا

 .پردازیمکنیم و به بحث بعدی ان شااهلل میبعد تکمل می

 


