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 :اشاره.تقسیمات قواعد فقه/ توضیح قواعد فقهیه فقه زیست فناوری

  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 :یادآوری

که  بندی کرد.تنظیم و طبقه فناوری را در حال حاضر می توان در حدود بیست محور و فصلدر جلسات قبل عرض کردیم: مجموع مباحث قابل طرح در حوزه فقه زیست

اند، و باید قبل از ورود به بحث از مسائل و فروع فقهی محض چهار محور از این بیست محور ) قواعد نظری )مبانی(، قواعد اخالقی، قواعد اصولی، و قواعد فقه(، پیشافقهی

قه شوند. حسب تلقی مختار، همگی قواعد فقهیه نیز از جنس فقلمداد نمی«( فقه اصغر»)فقه فروعی( بررسی شوند، و سه محور از این چهار مبحث بمعنی الکلمه فقه )یعنی 

های عرصه و توان بحث آنها را در زمره مباحث فقهِ بالمعنی األخص به شمار آورد، اما مسائل فصول پانزده ـ شانزده گانه معطوف به احکام شرعی ابعادنیستند. در نتیجه نمی

 .اندهمگی فقه محضفناوری مرتبط با زیست

خش گیرند، باید مطرح کرد؛ این بای مباحث متفرقه را که در ذیل فصول پیشنهادی جای نمیشامل پاره« مالحق»سپس عرض کردیم در پایان فصول فصلی به عنوان 

د. توان محورهای دیگری را فرض کرد و بر این فهرست افزوفناوری محدود به این تعداد نیستند؛ بلکه میآخرین فصل ساختار به شمار خواهد آمد. البته فصول فقه زیست

عنوان  فناوری بر روی نبات جدا کرد؛ به این ترتیب، فصلی بهفناوری بر روی انسان جدا کرد. این دو را از زیستفناوری بر روی حیوان را از احکام زیستمثالً احکام زیست

 . فناوری در خصوص حیوان گشودمسائل فقهی زیست

فناوری( بحث اجمالی صورت گرفت، اینک در صددیم به اجمال درباره قواعد فقهی مرتبط ر جلسه گذشته درباره فصل نخست )مبادی و قواعد نظری حاکم بر فقه زیستد

 .فناوری بحث کنیمو پرکاربرد در فقه زیست

 سه نکته درباره قواعد فقهیه

 :کنیمجا مطرح میالفقه( سه نکته را ایندرباره قواعد فقهیه )و به تعبیر دقیق تر: قواعد 

 .ماهیت قواعد الفقه :اول

 .بندی قواعد الفقهانحاء تقسیم و طبقه :دوم

 .کاربرد قواعد الفقه برای اصطیاد و استنباط فروع فقهیه :سوم

 .یمکنفناوری و مهندسی ژنتیک را ارائه میبرد در فقه زیستهایی از قواعد الفقه دارای کاردر ادامه بحث نیز، عالوه بر توضیح اجمالی برخی موارد، فهرست نمونه

قضایا عامّة )فطریة، او عقلیّة، او سمعیّة، او عقالئیّة ( یسع أن »کنیم: در جلسه گذشته گفتیم: قواعد الفقه را با این عبارت تعریف می .ماهیت قواعد الفقه :اول نکته

ای که یا عُقالئیه قضایای عامه فطریه یا عقلیه یا نقلیه»؛ قواعد الفقه عبارتند از: ««التطبیق»، أو «اإلستنتاج»، أو «إلستنباطا»تُستَخدَم لتحصیل الفروع الفقهیّة علی نمط 

ف تصور شایع ـ الکلی بر مصادیق، به کار برد. پس ـ بر خ« تطبیق»یا « استنتاج»، یا «استنباط»های توان آنها را برای به دست آوردن فروع فقهیه به یکی از شیوهمی

اند، گاهی مباحث عقلی اند، گاهی مباحث نقلی اند و از کتاب و قواعد فقهیه همگی از سنخ فقه و احکام عملی )فروع کلی( نیستند. بلکه قواعد فقه گاهی مباحث فطری

 .های عرفیه عُقالئیه هستنداند، و گاهی رویهسنت اخذ شده



های نظری انگاره)پیش« الفَرَضیات النظریه»هایی نظیر وند با آن از آنجا که قواعد الفقه در هر قسم از اقسام فقه نسبتی با عنوانسنجی قواعد الفقه با عنوانهای همنسبت

اوت قواعد یز اشاره کنیم تا تفجا به تعریف آنها ن)اصول اخالقی و مبادی اخالق( در پیوند است، باید این« القواعد األخالقیة»)قواعد اصولیه( و « القواعد االصولیّة»فقه( و 

 .الفقه با آنها معلوم گردد

ی فقه عبارتند از: های نظرانگارهبحث کردیم. گفتیم الفَرَضیات النظریه و پبش« الفَرَضیات النظریه»ای از جلسه پیش، به عنوان فصل اول ساختار پیشنهادی درباره پاره

قواعد  :و همچنین عرض کردیم «عد األصولیه و قواعد الفقه و تتحاول الفروع الفقهیة حسب متطلبات تلکم القضایا و معطیاتهاالقضایا العامه األساس التی تبتنی علیها القوا»

م او الفطرة لیآلیّات منهجیّة تحصل من البحث األصولیّ، و یسع أن تُستَخدَم فی طریق فهم األحکام عن النصّ الدّینی أو کشفها عن العقل السّ» :اصولیه نیز عبارت اند از

 .درونشناختی اند که در مقام فهم احکام شرعی از متن شرعی یا کشف آن از عقل سلیم یا فطرت پاک و غیرمخدوش به کار میقواعد اصولیه ابرازهای روش :«النقیّة

رخاسته از گیرد، بای است که از حُسن و قبح افعال سرچشمه مییهمرتبط با قواعد الفقه، قواعد اخالقیه است. مراد از قواعد اخالقیه نیز، آن دسته قضایای کل عنوان دیگر

نان که )شایسته است، ناشایسته است(؛ چ« قبیح است، حَسَن است»موازین ارزشی و برساخته آن است. به تعبیر رایجِ معاصر، قواعد اخالقیه از جنس شاید و نشایدهایند؛

 .تواند با فروع اخالقی از لحاظ کلی بودن نسبت به آنها متفاوت باشنداخالقیه نیز میقواعد فقهیه با فروع فقهیه متفاوت بودند، قواعد 

اند. است. گفتیم مسائل اصولیه، غیر از قواعد اصولیه و أعم از آنها هستند. قواعد اصولیه حاصل بحث اصولی« مسائل اصولیه»عنوان دیگری که در پیوند با قواعد الفقه است، 

 «کلّ ما یبحث عنه فی علم األصول عادة، ثبتت آلیّته بعد البحث عنه ام ال» :اند از مسائل اصولیه عبارت

 فناوریقواعد الفقه مرتبط یا مختص زیست

فقه  اخواهیم به آن دسته از قواعد فقهیه پر کاربرد که بفناوزی شویم. بلکه میما درصدد نیستیم به تفصیل وارد بحث و بررسی قواعد فقهیة اختصاصی فقه زیست

هایی از قواعدی م نمونهیفناوزی و مهندسی ژنتیک در پیوندی خاص هستند پرتوی افکنده باشیم. حتی بنا بر ارائه فهرست کانل این دسته قواعد نداریم، بلکه بنا دارزیست

د ارائه خواهیم کرد، و ممکن است در این فهرست به عنوانهایی های این قواعرا که در خالل مباحث فقهی در این قسم از فقه به آنها تمسک خواهد شد. البته فهرست نمونه

 شود باید قواعد اختصاصی آن را از مصادر و مناشیشوند، این بدان جهت است که هر باب جدیدی که در فقه گشوده میاشاره کنیم که به عنوان قواعد الفقه شناخته نمی

حث پیشینگی باید در مجال مناسب مورد ببعضی از موارد مندرج در فهرست، عنوانهای پیشنهادی ماست و به جهت بی قواعد الفقه استنباط و اصطیادکرده ارائه نمود، لهذا

 .و بررسی فنی قرار گیرند

 تقسیمات قواعد الفقه

فصل تقسیم کرد. فقهای ما هر چند نه چندان م توان به اشکال مختلفبندی قواعد الفقه. نکته مقدماتی دیگر، اینکه، قواعد فقهیه را میانحاء تقسیم و طبقه :نکته دوم

بندی تهاند، هرچند کتابشان را و بر اساس آن دسبندی را ارائه کردهبندی و دستهاند. نوعاً کسانی که قواعد فقهیه نوشته اند، نوعی طبقهکم و بیش به این بحث پرداخته

ن قواعد توجه بندی عرضی طولی ایبندی و طبقهفقه اثری تألیف کرده اند، چندان به ترتیب منطقی و دستهاند. بلکه غالب مؤلفین و محققینی که در قواعدالسامان نداده

، برخی دیگر اندبندی کردهاند. بعضی بر اساس سعه و ضیق )گستره قلمرو( کاربرد قاعده ها آنها را دستهو قاعده به قاعده، آنها را به بحث گذاشته و رأیشان را داده نداشته

 .ندی کرده اندبرود، قواعد فقهیه را دستهاند. و بعضی دیگر بر اساس ابوابی که قواعد در آنها به کار میبندی پیشنهاد دادهبر مبنای سنخه قواعد الگوهایی را برای دسته

جا به چهار مورد از بندی قواعد الفقه مطرح کردیم، اینو طبقه بندیکنیم . در دروس فقه السیاسة شش الگو برای دستهبندی برای قواعد فقه پیشنهاد میما چند گونه دسته

 :کنیماشاره می آنها اجماال

 هاتقسیم قواعد حسب هویت معرفتی آن .1    

ها تقسیم کنیم. عرفتی آنتوانیم قواعد را بر اساس هویت و جوهر مچنان که بعضی قواعد، فطری، بعضی عقلی، بعضی سمعی و بعضی دیگر از قواعد عُقالیی هستند. لهذا می

 اینکه آیا از سنخ معارف فطری، از سنخ معارف عقلی، از سنخ معارف نقلی، از سنخ معارف عُقالیی هستند در دستهّای خاص قرار دهیم.؟

 تقسیم قواعد بر اساس کارکرد آنها در زمینه فقه فروعی .2    



واقعیه یا ظاهریه هستند. بعضی دیگر، احیاناً قواعدی هستند که درصدد بیان مصادر و مدارک احکام می باشند. که با بعضی از قواعد فقهیه نفیاً یا اثباتاً درصدد بیان احکام 

بیان نسبت  گر درصددتمسک به آنها می توان حکمی را اثبات کرد. بعضی دیگر، درصدد بیان مبادی نظری و به اصطالح علل و حِکَم و مقاصد شریعت هستند. بعضی دی

کاربرد  توان بر اساس تنوع کاربرد و نوعای دیگر از احکام هستند. در نتیجه همه قواعد فقهیه کاربرد یکسان ندارند و لهذا میای از احکام با حکم و دستهیا دسته یک حکم

 .بندی کردقواعد آنها را دسته

 تقسیم قواعد، به حسب گستره کاربرد آنها .3    

ای در موضوع معینی از فقه تا یک باب رود و اختصاص به بابی دون بابی ندارد. قاعده که در یک قسم کالن از فقه به کار می رود. قاعدهیای در همه ابواب به کار مقاعده

 :بندی کنیمرود. در نتیجه ما قواعد فقهیه را به حسب گسترة کاربرد آن، می توانیم به اقسامی طبقهاز یک موضوع معین به کار می

 که اختصاص به بابی دون بابی و قسمی دون قسمی از فقه ندارند؛ «شاملهقواعد  3-1«

در بیش از یک قسم از احکام به کار « اختالل نظام»که هرچند ممکن است در همه اقسام فقه به کار نروند، اما مثل قاعده « قواعد عامه»  3-2

 می روند؛

 ثل فقه معامالت، فقه العبادات یا فقه العقود یا فقه االیقاعات به کار می روند؛قواعدی هستند که در قسم خاصی از فقه، م« واعد خاصهق» 3-3

آن دسته از قواعد فقهی است در باب خاصی از یک قسم خاص استعمال و استخدام می شود که قلمرو آنها بسیار « قواعد أختصاصی»  4-3

 .رود که در باب الصاله بکار می« ال تُعاد»بسیار محدود است. مثل قاعده 

 .تقسیم قواعد به منصوص و مُستَنبَط .4    

 ،و ... در نتیجه، قواعد منصوصه که«ال تُعاد»، «الضرر»، «الحرج»اند: ای از قواعد عین نص کتابی یا روایی هستند. خود عبارت مذکور در آیات و روایات نامگذاری شدهپاره

 .شوندای دیگر قلمداد میدی که از مبادی و مصادر تشریع استنباط شدند دستهدر متن کتاب و سنت به آنها تنصیص شده یک دسته، و قواع

 .کاربرد قواعد الفقه برای اصطیاد و استنباط فروع فقهیه :نکته سوم

روع آن به وان کرد، و در استنباط فدر فقه کمتر بابی می توان سراغ گرفت که فروع ذیل آن را تماما با اندک شماری از قواعد اصولیه یا قواعد فقهیه استنباط و اصطیاد ت

گوییم مطلقاً هیچ بابی از فقه را نداریم که بر پایه قواعد محدود اصولیه یا فقهیه مبتنی باشد و استنباط شود. اما اصوالً های دیگر اصول یا قواعد فقهیه نیاز نباشد. نمیبخش

شود به یک قسم از فقه کما هو حقه رسیدگی کرده، فروعش را کامال استنباط اصول و قواعد فقهیه، میتوان چنین تصور کرد که با یک برش از خواهیم عرض کنیم: نمیمی

سمت تواند در قتوان پذیرفت فردی برشی از علم اصول را فرا گرفته، میدانیم. زیرا نمیکرد. ما به همین جهت تجزّی در اجتهاد )به معنی قوه اجتهاد( را عمالً میسر نمی

 .»مجتهد متجزی»فقه به اجتهاد بپردازد، تا بتوانیم به او بگوییم مجتهد و لو تحت عنوان  محدودی از

یم، و إال های اختصاصی یا پرکاربرد آن اشاره کنخواهیم به نمونهگوییم، میفناوری و مهندسی ژنتیک سخن میدر نتیجه اگر از قواعد فقهیة مربوط و مرتبط با فقه زیست

اندار حل دار و میفناوری و مهندسی ژنتیک را به مدد عدد محدودی از اصول یا قواعد استنباط و اصطیاد کرد، و گفت فقط این دسته از قواعد، میدانتوان فقه زیستنمی

 .فروع این قسم از مباحث فقهی هستند

 فناوریتوضیح برخی قواعد فقهیه پر کاربرد در فقه زیست

 قاعده تسخیر تشریعی .1    

توان سه دسته کرد: هر دسته به یک اصل یا قاعده داللت را می« وجود دارد. آیات دال بر تسخیر« قاعده تسخیر تشریعی» ای به نام توانیم قاعدهرسد میبه نظر می 

 .قاعده تسخیر تشریعی ـ۳اصل تسخیر اجتماعی، ـ۲ اصل تسخیر تکوینی، ـ۱ :دارد



ر بنحو التکوینی( مراد ما ، تسخیر تکوینی آن است که خدای متعال کائنات مادی را برای انسان تسخیر فرموده است، )تسخیر األکوان المادیّة للبش :یک. تسخیر تکوینی

تواند جزء می شناختی است وگوییم . این قاعده فقهی نیست بلکه اصل جهانتواند در طبیعت در دسترسش تصرف کند. به این تسخیر تکوینی میبشر تکوینا می

 بِالن اسِ ل هَال إِن  بِإِذ نِهِ  إِل ا ال أَر ضِ عَلَى تَقَعَ أَن  الس مَاءَ وَیُم سِکُ بِأَم رِهِ ال بَح رِ فِی تَج رِی وَال فُل کَ ال أَر ضِ  فِی مَا لَکُم  سَخ رَ الل هَ  أَن   تَرَ أَلَم   آیه﴿ فقه قلمداد شود. مراد از هایزیرساخت

 .همین اصل است[1] ﴾ رَحِیمٌ لَرَءُوفٌ

ها ، انسانفرمایدمیگفتیم، این همان نظری است که مرحوم عالمه طباطبایی )قدس سره( بمثابه مبنا و مبدأ تکوُّن اجتماع و جامعه بر آن است. ایشان  :دو. تسخیر اجتماعی

شان بگذرد. باید در چهارچوب یک تقسیم کار به همدیگر خدمات متقابل ارائه کنند و هر کسی، دیگری را به استخدام در باید همدیگر را تسخیر و استخدام کنند تا زندگی

نیم این اصل را تسخیر اجتماعی بنامیم. چنان که در سوره زخرف فرموده بیاورد و تسخیر کند. به این ترتیب، شؤون مختلف حیات بشر تدبیر شود. عنوان این را می توا

ی رٌ مِم ا خَ رَبِّکَ  رَح مَتُ وَ اسُخ رِیًّ بَع ضاً بَع ضُهُم  لِیَت خِذَ دَرَجاتٍ بَع ضٍ فَو قَ بَع ضَهُم  رَفَع نا وَ الدُّن یا ال حَیاةِ  فِی مَعیشَتَهُم  بَی نَهُم  قَسَم نا نَح نُ رَبِّکَ رَح مَتَ یَق سِمُونَ هُم   أَ﴿: است

 [2]﴾یَج مَعُونَ

ما این است که  تصور«. التسخیر االجتماعی» یا « التسخیر التکوینی»است. نه « التسخیر التشریعی»محل بحث ما این قسم است. مراد ما از تسخیر،  :سه. تسخیر تشریعی

 فِی ما لَکُم  خَلَقَ ال ذی هُوَ آیه﴿. خدای متعال تصرف در بعضی از امور و شئون را شرعاً به انسان واگذارده است. آدمی به نحو تشریعی مجاز به تصرف و تعدیل در آنهاست

 عَلَی کُم   أَس بَغَ وَ ال أَر ضِ فِی ما وَ الس ماواتِ فِی ما لَکُم  سَخ رَ﴿: و آیه[4] ﴾رَحیمٌ لَرَؤُفٌ بِالن اسِ الل هَ إِن ... ال أَر ضِ فِی ما لَکُم  سَخ رَ الل هَ أَن  تَرَ لَم  أَ﴿ : و آیه[3] ﴾ ...جَمیعاً  ال أَر ضِ

 .تواند مستمسک این قاعده انگاشته شودمی[5] ﴾باطِنَةً وَ ظاهِرَةً نِعَمَهُ

فناوری و مهندسی ژنتیک کاربرد درخور اعنتنایی دارد. این که آیا ما حق داریم در کائنات حیّه و موجودات زنده، دخل و این قاعده در مسائل فرعی مختلفی در فقه زیست

می توانیم  ،ها تعدیالت و تغییراتی را ایجاد کنیم یا نه؟ این کار مشروع هست یا نیست؟ اگر قاعده تسخیر را به این ترتیب که عرض شد پذیرفته باشیمو در آن تصرف کنیم

 .در پاسخ به این پرسش و فروع مشابه به آن تمسک کنیم

 .قاعده مصلحت .2    

النواهی  تبعیة األوامر و»ژنتیکی مورد توجه و تمسک قرار گیرد قاعده مصلحت است. مراد از آن  ری و ، خاصه در باب مهندسیفناوتواند در فقه زیستقاعده دیگری که می

 است. در پس هر کدام از أوامر و نواهی الهیه، نوع و نحوی از انواع و انحاء مصالح )مصلحت صدوریه، مصلحت سلوکیه، مصلحت وقوعیه( نهفته« عن المصالح و المفاسد

 .میتصرفاتمان در عرصه حیات، و در زمینه زیستوران و موجودات زنده باید این امر را لحاظ کنیم و نباید از چهارچوب مصالح و مفاسد خارج شواست. در نتیجه ما در 

 «اإلقتحام»قاعده  .۳

قتضای و الوقوف عند الشبهه است. به م« اإلقتحام»فناوری و ، خاصه در باب مهندسی ژنتیکی مورد توجه و تمسک قرار گیرد قاعده تواند در فقه زیستقاعده دیگری که می

 .رود باید احتیاط کرده ورود نکنیمفناورانه مشتبه است و در ورود به آن احتمال هالک میاین قاعده اگر در مواردی کاربرد فرآیندهای زیست

 .قاعده وجوب دفع ضرر محتمل •    

ی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است. این قاعده غیر از قاعده الضرر است. در قاعده الضرر، ضرر مسجل مالک فناورنمونه دیگر از قواعد دارای کاربرد در فقه زیست

ای است که کاربرد بسیاری در این قلمرو حکم است، در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، احتمال عُقالیی ضرر معتنابه مبنای حکم است. وجوب دفع ضرر محتمل قاعده

یی این است که این قلمرو معرفتی، بسیار پیچیده و ناشناخته است، لهذا در خیلی از فروع این حوزة موضوعی به جهت احتمال ضرر معتنا به عقال فقهی دارد. جهتش هم

 .حکم به اجتناب باید خودداری کرده و از ورود در آنها احتراز نمود

 »وجوب دفع اإلضرار المُحتمل»قاعده  •    

ند، اما احتمال کفناورانه ضرر نمیفناوری کاربرد داشته باشد. اگر کسی احیاناً احساس کند خودش با ورود و طی یک فرآیند زیستدر فقه زیستتواند این قاعده نیز می

شد . این قاعده در اینجا به های آینده دچار خسارت و خطرات شدیدی خواهند شود، مثال دیگر آحاد جامعه یا دیگر ملل یا نسلدهد که ورود او موجب اضرار به غیر میمی

 .رودآید و به کار میکار می
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 »الحرج»قاعده  •    

ر برخی فروع تواند دمی« البعثة بالحنیفیة السمحة السهله»و « المشق ة موجبه للیُسر»، و «إذا ضاق األمر إتسع»و نیز قواعد همگن و هموند این قاعده، مانند « الحرج»قاعده 

 .ار رودفناوری به کفقه زیست

 »اضطرار»قاعده  •    

شود که اگر ما در حوزه زراعت )مهندسی ژنتیک باشد. مثالً گفته میتواند مورد توجه جدی قرار بگیرد قاعده اضطرار میفناوری، میقاعده دیگری که در حوزه فقه زیست

رانه نپردازیم، بزودی بشریت دچار بحران غذایی و احیاناً داروئی خواهد شد؛ اگر چنین فناونباتی( و دامداری )مهندسی ژنتیک حیوانی( به بسط و بارآوری فرایندهای زیست

 .تواند بعضی تعدیالت و تصرفات را مباح کندفهم و نظری درباره منابع و مواهب طبیعی درست باشد، قاعده اضطرار اینجا می

 »الضرورات تُقَدَّر بقَدَرِها»قاعده  •    

مجوز ما برای ورود به « اضطرار»فناوری، خاصه در مسائل جنگ بیولوژیک است. قاعده ده اضطرار دارای کاربرد مهمی در حوزه فقه زیستاین قاعده، در کنار قاع

 .پاسخگوی آن است «الضرورات تُقَد ر بقَدَرِها» فناوری است؛ اما این که محدودة این جواز تاکجاست؟ قاعدهزیست

 »اصالة الحلیه»قاعده  •    

های ردهاند: اگر ضرر و خطر فرآواند، غالباً گفتههای تراریخته حالل است یا حرام؟ فقهای ما نوعا مصرف محصوالت تراریخته را تجویز فرمودهشود مثال آیا فرآوردهال میسئو

ها احراز شد که خسارات و مضراتی بر این نوع از گیاهان و میوهاند: اگر احیاناً تراریخته احراز نشده باشد، مباح است و مصرف آن فی ذاته مشکلی ندارد. ولی تاکید کرده

 .توان قبل از احراز ضرر و اضرار و در مقام شک، به اصالة الحلیه تمسک کردکند. اینجا میمترتب است، حکم تغییر می

 »السلطه»قاعده  •    

؛ این قاعد از جمله قواعدی است که به جهات مختلف کاربرد و داللتهای آن در قلمرو «علی اموالهم و حقوقهم إال ما استثنی» و هکذا «الناس مسلطون علی أنفسهم»

 .فناورانه ، خاصه در باب مهندسی ژنتیک مورد بحث و نزاع جدی استاعمال فرایندهای زیست

 »تقدُّم حقوق العامه و مصالحها علی حقوق الخاصه و منافعها»قاعده  •    

فناوری بپذیریم. هرچند در کتب قواعد فقهیه چنین عنوانی به مثابه قاعده چندان مورد بحث قرار نگرفته به یک قاعده پرکاربرد در حوزه زیستتوانیم بمثااین عنوان را می

 .ای نیاز پیدا می کنیمفناوری، خاصه در باب مهندسی ژنتیک به چنین قاعدهاست. در حکم موارد و فروعی از فقه زیست

 » تحفُّظ علی سرِّ المسلمینوجوب ال»قاعده  •    

ای از عمومات و احیاناً بعضی ادله خاص به نفع آن استدالل کرد و این قاعده را اثبات نمود. ولی این توان از پارهکنیم. میما این عنوان را به مثابه یک قاعده پیشنهاد می

اصات و اختص« ژنوم انسانی»کنیم این است که در این قاعده را در این فهرست عرض میبه مثابه یک قاعده در قواعد فقهیه مورد بحث واقع نشده است. علت این که 

شود، در واقع جعبه سیاه وجودی یک انسان پیداشده است. اسرار حیاتی ژنی و وراثی آحاد و افراد، مسائل سری بسیاری نهفته است. وقتی ژنوم یک فرد شناسایی می

جب است سرِّ هر فرد را از غیر او پنهان کنیم. در مقیاس ملی هم باید اسرار ژنی اقوام خودی و ملی را از دشمنان و أجانب حفظ کنیم. شماری در این جعبه نهفته است. وابی

ک است. هندسی ژنتیدر فقه متحفظ بر اسرار ژنومی و وراثی آحاد و اقوام مسلمان در مقابل غیر مسلمین، مخصوصاً دشمنان حربی، از جمله مسائل بسیار مهم و مورد بحث 

های دیگر مانند مختصات ژنتیکی حیوانات، اشجار و نباتات بومی مسلمین نیز تسرس داد، در این صورت، قلمرو کاربرد این قاعده بسیار بسا بتوان دائر اسرار را به حوزه

 .گسترده خواهدشد

 »نفی سبیل»قاعده  •    



فناوری به فناوری قابلیت استفاده دارد. امروز نفوذ و سیطره اجانب از رهگذر زیستهاب مختلف در فقه زیستاز جنبه با توجه به نطاق وسیع قاعده نفی سبیل، این قاعده،

ر فناورانه طریق عمده پیشگیری از سیطره کفار بهای زیستطرق و ترفندهای مختلف در حال گسترش است، بسط مطالعات بیوتک و اهتمام به تولید و توسعه فراورده

 .شودک اسالمی و مقابله با تسلط بیگانگان قلمداد میممال

 »اإلسالم یَعلوا و ال یُعلی علیه»قاعده عُلُوّ  •    

های تمدنی، فرهنگی، علمی و اقتداری برتری خویش را بر دیگران حفظ کنند. ترغیب به اکتشافات علمی و کسب و کاربست فناوری مسلمانان باید در همه حیطه و حوزه

ت بنیان در جهورزی، و تولید فنون و فناوریهای دانشوری، دانشبرای حفظ سیادت و برتری امت اسالمی و دولت دینی مسئله مهم و خطیری است؛ دانش های نوین

کنند.  و استعالیی را از آن خوداعالی کلمه حق و استعالی جبهه حق، موضوعیت دارد و باید مسلمین همواره و از هر جهت گوی سبقت از دیگر ملل بربایند و موقعیت برتر 

ترین میادین و معارک هماوردی میان جوامع معاصر است؛ بدین جهت تمسک به این قاعده ترین معرکه مسابقه و معارضه قلمداد نشود، از مهمفناوری اگر مهمحوزه زیست

 .ای برخوردار باشدتواند در این قلمرو فقه از اهمیت ویژهمی

 .بمثلقاعده مقابله  •    

اثبات می شود، شامل مماثلت در [6] ﴾ال مُت قِینَ مَعَ الل هَ أَن  وَاع لَمُوا الل هَ وَات قُوا عَلَیکُم  اع تَدَى مَا بِمِث لِ عَلَیهِ فَاع تَدُوا عَلَیکُم  اع تَدَى فَمَنِ﴿ این قاعده که به اتکاتی آیاتی همچون

 شودآالت حرب نیز می

د رفناوری و مهندسی ژنتیک، خاصه در مساله جنگ بیولوژیک دارای کاربردهای بسیاری است. ممکن است ما اوالً و بالذات تولید، انباشت و کارباین قاعده در حوزه زیست

است به  ار، ممکنیولوژیک را تحریم کنیم. اما در مقام بازدارندگی و مقابله به مثل با دشمن و خنثی کردن حمالت او و دفاع از کیان اسالمی در صورت اضطرهای بسالح

 .تواند به کار آیدچنین سالحی نیاز پیدا کنیم. پس این قاعده در مسائل مربوط به این امور می

 »حار و البراریحرمت تلویث الب»قاعده  •    

سازی توانیم دریاها را ، صحراها را آلوده کنیم؟ حکم آلودهتواند در این حوزه فقهی کاربرد موسع و مؤثری داشته باشد. آیا ما میاین قاعده نیز قاعده مهم دیگری است که می

واعد خاص ای قسازد چه حکمی دارد. این قاعده با استفاده از عمومات بلکه پارهگیرد و آن را آلوده میای تصرفاتی که امروز در طبیعت صورت میمحیط زیست چیست؟ پاره

 .قابل اثبات است. من به خاطر ندارم کسی این را به مثابه قاعده فقهی مطرح کرده باشد

ما اجماال به کاربرد آنها نیز اشاره کردیم. ولی قواعد  فناوری و مهندسی ژنتیک مورد تمسک قرار گیرد وتواند در فقه زیستهایی از قواعدی است که میاینها تنها نمونه

فناوری محدود به این موارد نیست، و این مقدار بحث از قواعد نیز برای نشان دادن نقش آنها در این قلمرو کافی نیست، باید در فرصت مرتبط و مختص به فقه زیست

واعد مرتبط یا ق یل درخور آنها بپردازیم. اکنون به همین مقدار قناعت می کنیم، و با ذکر فهرست نمونهمناسب عالوه بر ارائه فهرست تفصیلی از قواعد، به شرح و تفص

ای که در آینده به بحث خواهیم پرداخت قواعد مرتبط به آن را نیز در بریم، شاید در ذیل هر مسالهفناوری و مهندسی ژنتیک، بحث را به پایان میمختص به فقه زیست

 .حث قرار دهیمحدی مورد ب

 .فناوریفهرست نمونه قواعد فقه زیست

 :شوندفناوری قلمداد میعناوین زیر بخشی از قواعد مرتبط و مختص به زیست
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