
 آیت اهلل رشاد در چهارمین جلسه درس خارج فقه مهندسی ژنتیک مطرح کرد

 در حقیقت تحت مشیت تکوینیه االهیه برای حل مشکل ،فناوری بوسیله بشرموهبت توان استخدام زیست

تدبیر شده و بر همین اساس این عمل مباح و بسا در مواقعی تامین امنیت غذایی جمعیت در حال رشد 

ی فناوری سبز متعلق احکام خمسه تکلیفزیست ،بلکه بسته به عوامل و علل دخیل در قضیهواجب باشد. 

 .گیردر میاو وضعی قر

 خالصه جلسه گذشته

اد و فقه مهندسی ژنتیک، ابع« ساختاربندی»و « قلمروشناسی»، «موضوع شناسی»در جلسه گذشته، از باب 

ردیم: کردیم. عرض کشت بشر معاصر را بیان میفناوری برمعرفت و معیهای گوناگون تأثیر زیستعرصه

ی معرفتی و معیشتی در حیات بشر معاصر ارتباط وثیق مهندسی ژنتیک امروزه دست کم با پانزده عرصه

دارد. به تعبیر دیگر: یکی از مهمترین مباحث و مسائلی که در مقدمات مباحث فقه ژنتیک باید مورد بحث 

است که فقه مهندسی ژنتیک با آنها درگیر است تا به این ترتیب با قلمرو هایی قرار گیرد، عنایت به عرصه

 .ها بپردازد آشنا شویمهایی که فقه مهندسی ژنتیک باید به آنو حوزه

 فناوری بر معرفت و معیشت بشرقلمروهای تأثیر زیست

ط با آن مرتب ای که مهندسی ژنتیکدر جلسه قبل سه عرصه را طرح کردیم و عرض کردیم : اولین عرصه

و دانش است. این فناوری، در روزگار ما با ابعاد و زوایای گوناگون علم سر و کار « علم»ی است، عرصه

شود: است. حسب ادعا، گفته می« شناخت»و « معرفت»ی مرتبط، حوزه پیدا کرده است. دومین عرصه

خورد. ند میبا علوم شناختی پیو مهندسی ژنتیک بر حوزه ذهن تاثیرگذار است؛ بدین ترتیب مهندسی ژنتیک

ی است.زیرا مهندس« عقائد دینی»و « الهیات»ای که مهندسی ژنتیک با آن مرتبط است، حوزه سومین عرصه

هایی ها و شبهات کالمی را در حوزه عقاید دینی تولید کرده است. این سه عرصه حوزهژنتیک بعضی پرسش

 .بود که در جلسه گذشته بحث شد

 



 یک و حوزه مسائل اخالقی و ارزشیمهندسی ژنت

هاست.  ای که امروز مهندسی ژنتیک با آن ارتباط پیداکرده است، حوزه اخالق و ارزشچهارمین عرصه

های انسانی، یا حیوانی، یا نباتی، یا در محیط زیست، کارهایی صورت  گویند در حوزه دستکاری ژنمی

ن تصور بعضی از اصحاب ادیان، از ورود در حوزه پذیرد که با اخالق سازگار نیست. بر اساس همیمی

کنند. شاید در میان فقهای ما نیز کسانی باشند که حتی به معصیت فناوری نهی میمهندسی ژنتیک و زیست

و حرمت ورود مطلق یا محدود در مهندسی ژنتیک فتوا بدهند. مثال وقتی سلول بنیادی انسانی را فرآوری 

، «ساخاستن»فناورانه یک انسان به وجود می آید. به اصطالح از طریق ی زیستهاکنیم و با طی فرآیندمی

شود. ) این عمل یک انسان متولد می« نکاح و نطفه»صنعتی، نه از رهگذر « سازیمشابه»یا « سازینمونه»

 هگیرد و احکام فقهی که بر آن مترتب است( این حادثهای فقهی که پیش روی ما قرار میعالوه بر پرسش

زاد فناورانه به دنیا آمده، این نوهای زیستجنبه اخالقی هم دارد. مثال اینکه این بچه که براساس طی فرآیند

وب اسل»و با « اخالق برین االهی»فاقد پدر و مادر و خانواده است، او به هیچ خانواده ای تعلق ندارد. این با 

 .د سازگاری نداردکه بنیاد آن بر نهاد خانواده استقرار دار« حیات طیبه

ت سْکُنُوا إِل یْه ا و ج ع ل  لِ أ زْو اجًا أ نْفُسِکُمْ مِنْ ل کُمْ خ ل ق  أ نْ آی اتِهِ َ مِنْ و﴿: خدای متعال انسان را زوج آفریده است

های الهی بر اساس این آیه نهاد خانواده تا حدی مهم و ارزشمند است که از نشانه[1] ﴾ب یْن کُمْ م و د َّةً و ر حْم ةً 

دهند، بنیاد و اساس خانواده بر قلمداد شده است. زن و مرد با هم رکن اصلی نهاد خانواده را تشکیل می

شود. زندگی الهی و حیات طیبه، در گرو تشکیل نهاد خانواده است، اما والدین )زوج و زوجه( استوار می

با فرآوری سلول بنیادی و تولد فرزند خارج از روند و بستر خانواده، این مقوله از میان می رود و فرزندی 

کند.چنین رفتاری در خصوص چشد و نه سایه پدر را بر سر احساس میشود که نه مهر مادر را میمتولد می

انسان خالف اخالق است؛ بلکه با توجه به احتماالت خطرناکی که بر این روند صناعی و نه طبیعی مترتب 

هایی به وجود خواهند آمد به دلیل از میان رفتن روند طبیعی کند، مثالً نسلاست حکم فقهی نیز پیدا می

ای ه ولد و از بین رفتن نهاد خانواده، و برکات و آثار ارزشمند زیست در محیط خانواده، دچار بحرانزاد و 
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زدگی و سقوط بشریت منجر شود. احیاناً در  تواند به بحرانروانی و اجتماعی خواهند شد، تا جایی که می

ض زا قابل فر بحران مورد حیوانات، نباتات و اشجار و محیط زیست نیز حسب مورد مشکالت خطرناک و

هایی در حیوانات، نباتات و اشجار رخ دهد که آنها است، مثال بر اثر تصرفات غیرطبیعی، جهش و چرخش

را به موجودات دارای آثار خطرناک و مهلک تبدیل کند، یا منابع و ذخائر و محیط زیست، آسیب ببیند و 

. اض قرارگیردریت در معرض خطر انقرند و بسا بشرهای بعدی در معرض خطرات زیستی قرارگی نسل

قطعا این تصرفات با اخالق االهی سازگار نیست، کما این که با مشیت تشریعیه الهیه نیز مخالف است، و 

 .احکام تکلیفی و وضعی خاصی بر آن مترتب است

 مهندسی ژنتیک و حوزه مسائل قضایی و جزائی

ارتباط جدی پیداکرده است، حوزه قضاست. در این باره ای که اکنون مهندسی ژنتیک با آن پنجمین عرصه

 فناوری، درهای زیستها و دستاوردتوانیم به دادهشود مثال زد، از جمله این که آیا میموارد متعددی را می

التق نیَّات )« دی ان ای»شود با رمزگشایی از طریق آزمایش فرآیند دادرسی اعتماد و استناد کنیم؟ مثالً آیا می

شیفره الوراثیه( هویت انسان زنده یا میت را تشخیص داده، بر اساس آن قضاوت کنیم؟ مثال برغم انکار ال

هویت از سوی متهم، هویت او را احراز کنیم و بر این تشخیص ترتیب اثر بدهیم و بر اساس آن اقدام 

وییم این ایی کنیم؟ و بگکنیم؟ یا بر اساس استفاده از تکنیک رمزگشایی از بدن و دی ان ای، میت را شناس

ی نبرد، جسد متعلق به فالن فرد است و براساس آن شؤون مربوط به او را سامان بدهیم؟ یا مثال در معرکه

حکم کنیم که مثالً این عضو قطع شده از « دی ان ای»های اعضای قطع شده رزمندگان را براساس آزمایش

ا هم شود ن س ب رنیم؟. و نیز مثال بر اساس این آیا میآنِ فالن بدن است و آن را به بدن آن شخص ملحق ک

را  فناورانه ما نسباثبات و احراز کرد با استشهاد و تمسک به دستاوردها و پیاوردهای فرآیندهای زیست

ی فقهی ها جنبهشود. البته این مثالکنیم و برآن اساس مثالً در مورد ارث قضاوت کنیم یا نمیمشخص می

 .ه در جای مناسب خود از جنبه فقهی به اینگونه موارد خواهیم پرداختدارد. در آیند

 



 های اجتماعی و فرهنگیمهندسی ژنتیک و عرصه

ای که مهندسی ژنتیک با آن ارتباط جدی و وسیعی پیداکرده است، حوزه مسائل اجتماعی، ششمین عرصه

ناوری ومهندسی ژنتیک بسیاری ففرهنگ، سبک زندگی، امور تمدنی است. پیامدها و دستاوردهای زیست

پوشد، و با روند پرشتاب و روز افزونی که و شئون بنیادین حیات بشر را فرا می از ساحات حیات انسانی

 .یابد سبک زندگی بشر به نحو بنیادین و گسترده تغییرخواهد کردتوسعه و تعمیق می

 «تمدن بیوتِک»ی ظهور انباشت تحوالت در سبک زندکی، مقدمه

عتقدیم جوهر تمدن، صنعت و فناوری یا علوم و احیاناً نظامات اجتماعی خاص نیستند. بلکه همه اینها ما م

شوند، که سبب تکوین یک سبک زندگی متفاوت و خاص یک تمدن قلمداد می« مقارنات»یا « مقدمات»

ز این آید، تمدن جدیدی شکل گرفته است. اخواهند شد. آنگاه که سبک زندگی جدیدی به وجود می

مقارنات »و « مقدمات»جهت کانون و گرانیگاه و جور و روح هر تمدنی سبک زندگی است که بر اثر این 

دیگر:  رسد. به تعبیرکند و به فعلیت میآید. تمدن جدید با سبک زندگی خاص و جدید ظهور میپدید می«

یک  ختلف به پیدایشانباشت تدریجی تحوالت پیش آمده در سبک زندگی تحت تاثیر عوامل و علل م

ها در طول تاریخ، بر اساس همین رویه شود. اگر دقت کنیم خواهیم دید: همه تمدنتمدن جدید منتهی می

اند. تفاوت جوهری میان تمدنها نیز ناشی از بسته جدید صورت گیری سبک زندگیو روند یعنی با شکل

 .شودنوع سبک زندگی پدیدآمده توسط آنها مربوط می

افتد و دستاوردهایی که از آنها حاصل های مختلفی اتفاق میفناوری در عرصههایی که در زیستفرآیند

شود همه ابعاد و صور زندگی انسان معاصر را تحت تأثیر قرار داده، رفته رفته این تغییرات و تاثیرات می

یدیبنیان یب، تمدن جددهد؛ به این ترتشود که به کلی سبک زندگی بشر را تغییر میبه حدی انباشته می

کند. آن هم تغییر می« جلد»کند، تمدن که همان سبک زندگی است تغییر می« جوهر»شود. وقتی گذاشته می

د. به این کنو کالبد آن هم تغییر می« قالب»کند، تمدن که همان سبک زندگی است تغییر می« قلب»وقتی 

حضاره ال»از این تمدن نو به تمدن بیولوژیک و آید که بسا بتوانیم ترتیب، تمدن جدیدی به وجود می



احکام و  فناوری تحت مدیریت دین و بالحاظتعبیر کنیم. البته در صورتی که فرایندهای زیست« البیولوجیه

 .تواند با تمدن نوین اسالمی سازگاری و همسویی داشته باشداخالق قرار داشته باشد، این تحول و تبدل می

 بهداشت و درمانمهندسی ژنتیک و حوزه 

ای دارد حوزه بهداشت و درمان است. اکثر ای که مهندسی ژنتیک با آن پیوند ژرف و گستردههفتمین عرصه

ی دانیم مهندسافراد از تأثیر مهندسی ژنتیک بر این عرصه تا حدودی آشنایی و آگاهی داریم و غالبا می

رتبط های مرمان و داروسازی و دیگر زمینهفناوری سهم و نقش بسیار در تحول بهداشت، دژنتیک و زیست

توان با با پزشکی دارد، اما اطالعات ما دقیق و وسیع نیست؛ اکنون ثابت شده و احیانا تجربه شده که می

سازی و همانندسازی و از رهگذر تولد بدون نکاح و نطفه انسان یا حیوانی را پدید شیوه استنساخ، مشابه

الدین طبیعی است؛ هم اکنون در دنیا و کشور خودمان هم این فرایند در مورد آورد که چنین انسانی فاقد و

های بنیادین به طور مکرر حیواناتی را به دنیا حیوانات تجربه شده است؛ دانشمندان ما با فرآوری سلول

های مونهه ن، ب«تعدیالت»،یا انتقال و تلفیق، و به تعبیر عربها «دستکاری»و « فرآوری»آورده اند. امروز با 

پزشکی  در قلمرو« دی ان ای»یا « الشیفرة الوراثیه»کنیم. همچنین مسئله جدیدی از جنبندگان دست پیدا می

فناورانه و طی فرآیندهای کارکردهای اعجاب آوری پیدا کرده است. کما اینکه از رهگذر طب زیست

 .ایمدسترسی پیدا کردهبیولوژیک گاه به تشخیص و درمان امراضی که در گذشته العالج بوده

مطرح شده است،به این معنا که اصوالً « معالجه شخصی»نظریه جدیدی در حوزه پزشکی به نام  امروزه

شان )دی ان ای( از هر حیث و جهتی از جمله در نظر بیماری و جسمانی« رمز اختصاصی»افراد ح س ب 

که هر شخصی را از حیث اختصاصات درمان خصوصیات خود را دارد؛ در نتیجه، درمان دقیق، آن است 

بررسی و خودش مورد مطالعه قرار دهیم و درمان اختصاصی آن فرد را تجویز کنیم. به این فرایند اصطالحًا 

، و درمان رود که بهداشت، تشخیصگویند. طب پیشرفته و پزشکی به سمتی پیش میمی« معالجه شخصی» 

و ست که حتی اگر نوعی بیماری در یک جامعه ای اپیدمی گویند: چنین نیکامالً شخصی و فردی شود. می

شود برای همه آحاد آن جامعه یک نسخه واحد بپیچیم و یک نوع دارو و دستور بهداشتی و فراگیر می



م باید شوند ههای فراگیر اجتماعی که آحاد جامعه با آن درگیر میدرمانی صادر کنیم. بلکه حتی در بیماری

ای ها نسخهجامعه با لحاظ مختصات آن مورد مطالعه قرار گیرند و برای یکان یکان آن فرد به فرد آحاد آن

جداگانه و متفاوت، که ناظر و ناشی از مختصات بیولوژیک اوست نوشته شود. چرا که عوامل گوناگونی 

بع تا بر بیمار شدن، زیرا علل و عوامل و فرآیند بیمارشدن هر فرد، و نیز روش و روند درمان هر شخصی

سان مهندسی ژنتیک در حوزه سالمت و بهداشت، در حوزه معالجه و وضعیت زیستی خاص اوست. بدین

فناوری کند. با توجه به توضیحاتی که عرض شد، زیستتری نسبت به گذشته پیدا میدرمان نقش پررنگ

 .استشود که احکام فقهی بسیاری بر آن مترتب پزشکی حوزه مهم و جدید دیگری قلمداد می

 مهندسی ژنتیک و حوزه داروسازی

 ای که بشدت متاثر از زیست فناوری است، عرصه داروسازی)الصیدله الحیویه( است. امروزههشتمین عرصه

 شود. درصد معتنابهی ازفناورانه، داروهای جدید بسیاری تولید میبا إعمال و استخدام فرآیندهای زیست

بندند. البته این امر تازگی ندارد و در طول فناورانه صورت میهای زیستداروسازی، تحت تأثیر فرآیند

هایی فناوری در داروسازی آشنا بوده و یکی از عرصهی اعمال زیستهای ساده و اولیهتاریخ،بشر با صورت

فناوری بوده، همین صنعت داروسازی است. امروزه بر اثر پیشرفت های زیستکه از دیرباز تحت تأثیر فرآیند

ها، های بسیار فراوانی دست پیدا کرده ایم که با إعمال آندسی ژنتیک، ما به فنون، فرآیندها و فرمولمهن

داروسازی توسعه پیدا کرده، داروهای جدید کشف و ساخته شده و این حوزه مانند پزشکی به شدت و 

 .کندفناورانه به نحو روزافرون بسط پیدا میشتاب در حال گسترش است. داروسازی زیست

این قلمرو گسترده قطعا به لحاظ علمی مهم، هم احکام اخالقی بسیار دارد، هم احکام فقهی فراوان. شاید 

م هایی از آن خواهییکی از فصول فربه فقه مهندسی ژنتیک را تشکیل دهد که در دروس آینده به بخش

 .پرداخت. ان شاء اهلل الهادی الموفِق

 

 



 مهندسی ژنتیک و عرصه کشاورزی

از فناوری از دیربهای ساده زیست ی درگیر با مهندسی ژنتیک، حوزه کشاورزی است. صورتنهمین عرصه

شده است، اما این زمینه، امروز بسیار در زمینه گیاهان و درختان و محیط کشت و کار، به کار گرفته می

 نولوژی الحیویهالتک»وسیع و متنوع شده است. چنان که عرض شد، یکی از چهار بخش تقسیم رایج، 

 شود.های نباتی، دامی، غذایی و دارویی را شامل میفناوری سبز است که عمده حوزهیا زیست« الخضرا

هواداران مهندسی ژنتیک در حوزه کشاورزی، توجیهات و توضیحات بسیاری را برای ضرورت آن در این 

سم این فناوری را در این قاربرد زیستکنند و یکی از علل اساسی توسعه، تعمیق و تکثیر کزمینه ارائه می

کنند که بر اثر افزایش جمعیت کره زمین و محدودیت منابع غذایی، بزودی بشر با بحران نکته عنوان می

غذایی در کره خاکی بسیار محدود است. و اگر در منابع  کنند منابعشود. آنها تصور میغذا رو به رو می

ر است، فناوری میسسازی نکنیم که این امر تنها با زیستسازی و متنوعی موجود را با دستکاری غنیاولیه

های غذایی و حتا دارویی مورد نیاز آحاد انسانی نخواهیم بود و بدین ترتیب در آینده نزدیک پاسخگوی نیاز

های آینده با یک بحران وحشتناک مواجه خواهندشد. کره زمین که روزی همه جمعیت آن چند صد نسل

ر شود که در آخر دهه پنجاه قرن میالدی حاضبینی میبوده، امروز از هفت میلیارد فراتر رفته و پیش میلیون

اورانه را فناگر فرآیندهای زیست: گویند( جمعیت کره زمین حدود بیست میلیارد نفر شود. می 0202)سال 

ر تغذیه این جمعیت سرسام د وارد عرصه زراعت و بطور کلی حوزه دام و طیور و گیاهان و درختان نکنیم

آور و عظیم دچار مشکل خواهیم شد. لذا بناچار باید به این موضوع بپردازیم و با إعمال و کاربست 

گیاهان و درختان و باال بردن بازدهی آنها و  فناورانه، به تولید و بارآوری و بازپروریفرآیندهای زیست

لبته این اگوی نیازهای گسترده باشیم. خبتوانیم پاسی بسیار، دست پیدا کنیم تا تولید محصول و میوه

دارد، چرا که خدای متعال، حسب حکمت خود، منابع هم محل تأمل جدی است و مخالفان فراوانی نظریه

های تا الزم، بلکه کافی ای رابرای تغذیه و تأمین نفوس بشری که بر کره زمین در طول حیات همه نسل

برداری خواهندآمد ملحوظ فرموده است. بشر باید این منابع را کشف و آماده بهرهقیام قیامت به عرصه وجود 

 کند. عمال هم در طول تاریخ، این حقیقت به اثبات رسیده است که بشر هر چه پیش رفته و جمعیت هر



اگر هم دچار چنین شرایطی شود به  چه افزون تر شده، هیچگاه دچار کسری از لحاظ منابع نشده است.

تخدام أن یقول: موهبت توان اسالبته لقائل. جهت است که درصدد برنیامده منابع ناشناخته را کشف کنداین 

فناوری بوسیله بشر در حقیقت تحت مشیت تکوینیه االهیه برای حل همین مشکل تدبیر شده و بر زیست

وامل و لکه بسته به عهمین اساس مشیت تشریعه االهیه نیز این عمل مباح و بسا در مواقعی واجب باشد. ب

 .گیردر میافناوری سبز متعلق احکام خمسه تکلیفی و وضعی قرعلل دخیل در قضیه زیست

ها و فناوری سبز، بحث کرد. ضرورتتوان راجع به زیستاز دو زوایه )مثبت و منفی( می :به هر حال

 .کندلید میها یا مواهب و معطیات، و این جهت احکام اخالقی و فقهی بسیاری را توضرر

شت فناورانه زیر کهای بزرگی از ربع مسکون کره خاکی بر اساس فرآیندهای زیستاالن به سرعت بخش

از اراضی  میلیون هکتار 191ها تاکنون چیزی حدود رود؛ آنچنان که حسب ادعای برخی مقاالت و آمارمی

ت فناوری این اسستاوردهای زیستها و دفناورانه زیر کشت رفته است. یکی از دادههای زیستبه شیوه

توان محصول فراوان به دست آورد و از زمین کوچک، میکه نیاز انسان را به استفاده از زمین پایین می

 .آورد

 مهندسی ژنتیک و عرصه غذا و تغذیه

، عرصه غذاست. به بخشی از این مسئله در عرصه قبلی یعنی مسئله ی دهم مرتبط با مهندسی ژنتیکوزهح

از تولید غذا از طریق طی فرآیندهای فناوری نباتی اشاره کردیم؛ چرا که بخش مهمی ورزی و زیستکشا

آید. مهندسی ژنتیک در تکثیر مواد غذایی و فناورانه در قالب محصوالت زراعی به دست میزیست

البته همانطور  است. آفرینافزایی، تنوع بخشیدن و باال بردن کیفیت و خصوصیات مثبت آن بسیار نقشکمیت

را که چکه عرض شد، همین نقطه، یکی از نقاط پرچالش میان مخالفین و موافقین و مهندسی ژنتیک است. 

فناورانه احتمال ضرر بسیار باال است. فرضاً اگر های حاصل از اعمال فرآیندهای زیستدر مصرف فرآوردها

به خود پیشگیری کند، مثالً تولید کند، صادر کند و به دیگری بفروشد، نسبت خود فرد هم از ضرر محتمل 

شود که احکام اخالقی و فقهی خاص خود را دارد و باید در موقع مناسب به آن مطرح می« إضرار»احتمال 



فناورانه در قلمرو دارو هم همین مسئله مطرح بپردازیم. چنان که با کاربست اسالیب وفرآیندهای زیست

 .دشومی

 مهندسی ژنتیک و محیط زیست

ی محیط زیست است. در ذیل برخی از موارد قبلی به پاره یازدهمین حوزه درگیر با مهندسی ژنتیک، عرصه

 زدا بودن توسعه فرآیندهایزا و آفتهای آفتآی از ابعاد و عناصر زیست محیطی مهندسی ژنتیک، و جنبه

ت فناورانه در محیط زیسالفین کاربست فرآیندهای زیستفناورانه در این عرصه اشاره کردیم؛ مخزیست

 های گوینداین فرآیندها موجب تخریب منابع و محیط خواهد شد، موافقان از منافع و احیانا ضرورتمی

خیز است و از هر دو سو مهم و حساس آورند. به هر حال این عرصه نیز بشدت چالشآن سخن به میان می

 .لیل شده در آراء فقهی نیز هر دو حیث ملحوظ نظر باشداست باید بدقت بررسی و تح

 مهندسی ژنتیک و صنعت

ری در فناوی صنعت است. امروز تاثیر زیستدوازدهمین حوزه بشدت مرتبط با مهندسی ژنتیک ، عرصه

های جهانی و نهادهای بین المللی، در زمینه حوزه صنعت بسیار جدی شده است. بعضی از سازمان

سی شود مهندکنند. گفته میآوریمیهای اعجابو صنایع گوناگون برآوردها و پیش بینیفناوری زیست

کند که عن قریب، اگر بخواهیم پنج صنعت بزرگ را به ژنتیک در قلمرو صنعت به حدی توسعه پیدا می

واهد خ ها مهندسی ژنتیکها در میان صنایع معاصر نام ببریم یکی از اینها و گسترده ترینعنوان برترین

 هایی که إعمالهای کاربست این فناوری و نیز دستاوردها و فرآوردهها و زمینهبود. به این جهت که عرصه

دهد، کمیت بزرگ و حجم وسیعی از محصوالت صنعتی را تشکیل این فناوری در دسترس بشر قرار می

تی نیز با تهدیدات و های صنعخواهد داد. در زمینه تأثیرات ژرف و شگرف مهندسی ژنتیک در عرصه

 .تحدیات احتمالی مواجهیم

 



 مهندسی ژنتیک و حوزه اقتصاد

اقتصاد  فناوری دری اقتصاد و تجارت است. امروز زیستسیزدهمین حوزه مرتبط با مهندسی ژنتیک ، عرصه

 ا حاکی ازهبشر معاصر و در مناسبات تجاری او بسیار تعیین کننده شده است. آن چنان که بعضی گزارش

)چهارسال دیگر( به هفت هزار  0202فناورانه تا سال های تجارِی زیستآن است که محصوالت و فراوده

 ها بخش بزرگی از تجارتو دویست و هفتاد و یک میلیارد دالر خواهد رسید و بدین ترتیب این فراورده

شان را از طریق جهانی را به خود اختصاص خواهد داد. به طوری که بعضی کشورها بخش عمده اقتصاد

کنند.گاهی بعضی از کشورهای کوچک براساس های ناشی از مهندسی ژنتیک، اداره میعرضه فراورده

ه گیرند،از باب مثال، هلند کتولیدات ناشی از مهندسی ژنتیک در زمره کشورهای نسبتاً ثروتمند قرار می

 کان است و بشدت از نظر خالحاظ مساحت، به اندازه دو سوم خوزستان ایره ب کشور کوچکی است و

یزی کنند و با خاکرام که از نقاط دیگر خاک منتقل میفقیر است و فاقد خاک کافی است، بنده خودم دیده

کنند تا زیرساخت الزم را سواحلشان را با هزینه زیاد و با زحمت بسیار وجب وجب به زمین تبدیل می

مساحت بسیار کوچک است، به لحاظ ماده اولیه  برای کشاورزی ایجاد کنند. این کشوری که به لحاظ

کشاورزی یعنی خاک بسیار فقیر است ساالنه مقدار هشتاد میلیارد دالر، یعنی بیش از دو برابر فروش نفت 

کند. )صادرات ما حسب های کشاورزی صادر میایران و شانزده برابر صادرات کشاورزی ما انواع فراورده

مجموع پنج میلیارد دالر است(. درآمد حاصل از دام اصالح نژادشده، انواع آمارها در حوزه کشاورزی در 

 های این فناوری وضعیت کمتر از این نیست. اینهای علمی، و سایر جنبهداروی تولیدی، و نیز انتقال یافته

ین اهایی است که در مورد عرصه تجارت رایج بیوتکنولوژی رایج اشاره کردم؛ پس از  موارد تنها یک مثال

آور نیز انواع دیگری که پدید خوآهدآمد که قطعا برایند و برونداد تجاری و اقتصادی آنها بسی سرسام

هایی که در این زمینه وجود دارد، به هر حال این موارد نشان دهنده آن ها و چالشخواهدبود. فارغ از نزاع

رفته و ای بر عهده گه تعیین کنندهالعاداست که مهندسی ژنتیک در حوزه تجارت و اقتصاد بشر نقش فوق

که در شوند. در این مسابقه عظیمیکشورهای کوچکی از این رهگذر دارند به کشورهای ثروتمند تبدیل می

جهان آغاز شده، اگر بعضی کشورها از این امکان و ظرفیت بهره نگیرند بازنده خواهند بود. االن آمریکا در 



ها و فراوردهای مهندسی ژنتیک نود و شش میلیارد دالر در زمینه فناوری این حوزه رتبه اول جهانی را دارد.

ا کند. بسصادرات دارد. چین در این زمینه رتبه دوم است. ولی با یک خیز شتاب آلودی دارد حرکت می

ها برای تقویت اقتصادشان و رونق عن قریب بتواند آمریکا را پشت سر بگذارد. خب به هر حال قدرت

قه باید شود مسئله بشر و فکنند. این مسئله میها استفاده میتجارتشان از امکانات و ظرفیت بخشیدن به

 .احکام آن را بیان کند

 مهندسی ژنتیک و امنیت

که باید از آن نام ببریم مهندسی ژنتیک و عرصه امنیت است. مسئله مهندسی ژنتیک چهاردهمین حوزه ای

فناوری دارد به فوق العاده برخوردار شده است. اصواًل مسئله زیستدر حوزه امنیت امروز از اهمیت فوِق 

ها و اطالعات مربوط به شود. امروز، سرقت ژنهای جاسوسی تبدیل میمسئله اول امنیت بشر و سرویس

های جاسوسی است و اکنون، های وسیع عمل سرویسژنوم اقوام کشورهای مختلف، یکی از میدان

کنند و آوری و شناسایی ژنوم اقوام ایرانی بشدت کار میونیسیتی دارند روی جمعها و رژیم صهیآمریکایی

رسد. شود و به دست آنها میها توسط افراد جاهل یا خائن فاش میمتأسفانه بعضی اطالعات در این زمینه

ستی صیات زیتوانند با افزایش اطالعاتشان در زمینه ژنوم هر یک از اقوام ایرانی و خصوها میدر نتیجه آن

ای در جنگ بیولوژیک کاربرد فوق العاده و دی ان ای افراد خاص، علیه کشور و ملت ما توطئه کنند. این امر

شده است.االن چون جلسه درس هستیم من بعضی دارد. از این جهت، این مسئله، مسئله امنیتی بسیار مهمی

ی های جاسوسانگیزد. همانطور که سرویسا برمیهایی که تعجب انسان رتوان بزنم. مثالها را نمیاز مثال

ها هم از ناحیه کشورهای مختلف در خصوص مقاماتشان، اند، دقت و مراقبتدر این زمینه بشدت فعال شده

 .در خصوص اقوام تشکیل دهنده ترکیب جمعیتی کشورشان، افزایش پیدا کرده است

 مهندسی ژنتیک و امور نظامی

و عرصه جنگ بیولوژیک است. این عرصه، عرصه بسیار  و صنایع نظامی پانزدهمین حوزه، عرصه نظامی

ای است. زمانی که به مبحث فقهی مربوط به جنگ بیولوژیک برسیم بیشتر توضیح خواهیم داد که گسترده



ه کردیم، موضوع نقش های فراوانی دارد. چنان که قبالً هم اشاراین مسئله ابعاد، ساحات و سطوح و الیه

 شود. جنگها تبدیل میگری و جنگ به نحوی دارد به مهمترین مسئله قدرتمهندسی ژنتیک در نظامی

ختی گری بدل شده است. هر چند گفتیم جنگ شناترین اسلوب و شیوه نظامیبیولوژیک امروزه به پیشرفته

هنوز و همچنان در آینده به جهت  شود، ولییک شیوه جدیدتری است که دارد پیش روی بشر گشوده می

دارد در آینده هم توسعه خواهد یافت. مجالی نیست تا من خصوصیاتی که این اسلوب جنگ بیولوژیک 

 کنم به جهت خصوصیاتی که این اسلوباالن در خصوص این مسئله توضیح بیشتر بدهم. ولی عرض می

بدیل های مربوط به آن بیها این سبک و سالحنهای بیولوژیک دارند، بسا تا قرگری و سالحو سبک نظامی

ه اصطالح ها، زمینه بها و زمینهقلمداد شوند و جایگزین ناپذیر به شمار بیایند. پس بنابراین یکی از عرصه

 .های بیولوژیک استجنگ بیولوژیک و تولید سالح

ائل فقهی فراوانی معطوف به ها درگیر است و قهرًا مسای است که مهندسی ژنتیک با آناین پانزده عرصه

 .هر یک از این عرصه قابل طرح است. و باید در فقه مهندسی ژنتیک به پاسخ آنها بپردازیم

زمان سپری شد. ان شااهلل جلسه آینده به روش دستیابی به فروع فقهیه و تبویب این قسم از فقه خواهیم 

لگویی را برای ساختاربندی مباحث فقه پراخت و آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و سپس ا

 .مهندسی ژنتیک ارائه خواهیم کرد
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