
 9مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک  :موضوع

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

 .قواعد اخالقی مرتبط با فقه زیست فناوری

 :خالصه جلسه گذشته

وع هایی را از فرکردیم ذیل هریک از قواعد ، مثالمرتبط با فقه مهندسی ژنتیک طرح کردیم. گرچه وعده « قواعد الفقه»ای را در خصوص جلسه گذشته بحث فشرده

اشت. عالوه بر خواهیم دی مرتبط به هر قاعده در حوزه مهندسی ژنتیک ذکر کنیم، اما به تدریج، در فصولی که در ساختار فقه مهندسی ژنتیک پیشنهاد دادیم، اشاره فقهیه

توانیم تا اینجا به همین مقدار کفایت کنیم. تا هرچه سریعتر، به مباحث مربوط به فصول اصلی اشاره کردیم. میها ای از مثالاین، در خالل توضیح هر یک از قواعد به پاره

 .فقه مهندسی ژنتیک برسیم

 ی بر قواعد فقهیهتقدم بحث از قواعد اخالقیه

ندسی ژنتیک بپردازیم. گرچه بهتر بود بحث از قواعد اخالقیه را پیش از ی حوزه مهندسی ژنتیک شویم باید به قواعد اخالقیه مرتبط با مهقبل از اینکه وارد فروع جزئیه

کلی اخالقی  دکردیم. چرا که عالوه بر اینکه فروع فقهیه نمیتواند ناقض قواعد اخالقیه باشد، بسا قواعد فقهیه و قواعد الفقه در بعضی موارد بر قواعقواعد فقهیه مطرح می

 .گرفته است. بنابراین، بحث از قواعد اخالقیه، مقدم از بحث از قواعد فقهیه استمبتنی است و از آن سرچشمه سرچشمه 

 متن دین و احکام پنجگانه آن

. اینها اند "احکام تحسینیه"ای از احکام هستند که حیث ارزشی دارند و توانیم از آنها به قواعد اخالقیه تعبیر کنیم. قواعد اخالقیه، دستهای قواعد وجود دارد که میمجموعه

 :گیرند. در مجموع، در متن دین، پنج دسته حکم وجود دارداز حُسن و قُبح ذاتی و واقعی افعال نشأت می

 .کنیمتعبیر می« عقائد»ای که متعلق ایمان هستند و از آنها به احکام تکوینیه :اول

ست آنها هم در شرایطی و مع الواسطه باید مورد اعتقاد باشند. به بیانی، انکار آنها اگر مالزم ای که رأساً و مباشرتاً متعلق ایمان نیستند. هرچند ممکن ااحکام تکوینیه :دوم

دسته  تند که مانندای هستکوینیهانکار ضروری نوع اول باشد یا به آن منتهی شود، حکم احکام دسته اول، یعنی احکام تکوینیه متعلق ایمان را پیدا کنند. دسته دوم احکام 

کنند این احکام به حوزه مُلکی و طبیعات و محسوسات عالم تکوین مربوط هستند. اما دسته اول، عمدتاً به حوزه ملکوت عالم حکایت از واقع تکوین می د بوده،مناول واقع

 .شوندتکوین و مغیَّبات مربوط می

عتقادیه و احکام ی اآموزند. اینها غیر از احکام تکوینیهال و اولیای الهی به بشر میکه خدای متعکنیم. احکامیتعبیر می« احکام معنویه»هستند که از آنها به  احکامی :سوم

خاصی با هستی  توانیم ارتباطحیث معنوی دارند و بوسیله التزام و عمل به انها می دسته سوم احکام، دهند هستند؛ی دسته دوم که علم دینی را تشکیل میتکوینیه علمیه

توان در ارتباط و پیوند با هستی داد و ستد کرده، تأثیر و تأثُّر ایجاد کرد. مانند معجزات، کرامات، ادعیه، مناجاتها، نذورات، شود. میین احکام متأثر میبرقرار کنیم. هستی از ا

تعبیر « احکام تحسینیه»گیرند و از آنها به که از حُسن و قُبح ذاتی افعال و اعمال نشأت میاحکامی :چهارم.هستند که در این دسته قرار میگیرندخیرات، همه احکامی

دهند. دسته چهارم تشکیل دهنده احکام که بایدها و نبایدها و الزامات را تشکیل میاحکامی :پنجم.شودهایی هستند که از آنها به اخالق تعبیر میکنیم. این دسته همانمی

 .کنیمدسته پنجم به باید و نبایدها تعبیر میکنیم. از اند که از آنها به شاید و نشایدها تعبیر میارزشی

بیان  بکنیم، منظور از اخالق،گروه چهارم از احکام الهی است. اما بنا نداریم وارد فروع احکام و قضایای احکام اخالقی شویم. بلکه صرفا از بادر مبحثی که امروز مطرح می

تا گفته باشیم  کنیمهایی را بازگو میر خواهیم شد. حتی درصدد ارائه فهرست کامل هم نیستیم. بلکه تنها نمونهها و ذکر قواعد و اُسس اخالقی، جهاتی را یادآوبغضی نمونه

نظر  ،عد اخالقیهاز احکام اخالقی در حوزه فقه مهندسی ژنتیک کاربرد دارد و باید در مقام استنباط به آنها ارجاع شود. لهذا این مبحث را تحت عنوان قوا احیاناً چه قسمی

 .کنیمهمان قواعد فقهیه به صورت فشرده و گزیده مطرح می

در اینجا چه معنایی از قواعد اخالقیه و اخالق مراد ما است؟ این یک بحث طویل الذیل و محل نزاع است.  نکته اول اینکه.کنمقبل از ارائه فهرست، چند نکته را عرض می

 تفاوت بین قواعد اخالقیه و احکام اخالقی چیست؟ نکته دوم اینکه،.کنیماراده میباید به اجمال بیان کنیم اخالق را به چه مفهومی



 تفاوت بین قواعد اخالقیه و قواعد فقهیه چیست؟ نکته سوم اینکه،

 .ددر این حوزه دارای کاربرد هستنگیرد. قواعد اخالقیه طبعاً در خصوص کارکرد قواعد اخالقیه در فقه که در ذیل فقه کالن و فقه مهندسی ژنتیک قرار می نکته چهارم،

 .هایی از قواعد اخالقیه را ذکر خواهیم کردبعد از ذکر این نکات مقدماتی، فهرستی از نمونه در جلسه امروز،

 مفهوم شناسی قواعد اخالقیه

ته گویند. چنانکه اشاره کردیم مراد ما از قواعد اخالقیه، دسمیکند محل بحث ماست. اصطالحاً به آن بیوتکنولوژی قواعد اخالقیه که در حوزه بیوتکنولوژی کاربرد پیدا می

ین اخالق و شود خلط بی مطرح میچهارم از احکام الهیه است. یعنی احکام نشأت گرفته از حُسن و قُبح ذاتی و عقلیِ افعال و اعمال. از اشکاالتی که در مباحث بیوتکنولوژ

حقوقی و  بینید عمدتاً مباحثشوید میکنند. ولی وقتی وارد متن مقاله میاستفاده می« اخالق زیستی»معموالً از تعبیر شود حقوق است. مجموعه مقاالتی که نوشته می

رح طای نکات اخالقی دارد مبینید پارهشوید میشود. کما اینکه گاهی به لسان حقوق به عنوان حقوق مطلب مُعَنوَن شده، ولی وارد متن مقاله که میقانونی مطرح می

 .افتدشود. در مطالب و مقاالت مربوط به بیوتکنولوژی بین مباحث اخالقی، حقوقی و بلکه قانونی و به تبع آن فقهی خلطی اتفاق میمی

و شریعت و  ی بنام حقوقزنند نوعاً مسیحیان هستند. ما در مسیحیتِ محقق و موجود، چیزکنم این اتفاق ناشی از آنست که افرادی که در این قلمرو قلم میبنده تصور می

ند. البته در تورات کنخواهند به موازین شرعی پایبند بمانند، به تورات مراجعه میآید. مسیحیانی که مؤدب به آداب دینی هستند و میفقه نداریم. سخن از اینها به میان نمی

 های حاکی از باید و نبایدها را بنحویای گزارهاز همین انجیل هم پاره -اندچنین کرده چنانکه بعضی -شریعت و فقه وجود دارد؛ یهودیان فقه خاص خودشان را دارند. گرچه 

به این  آگاهاند. ولی به هر حال، انجیل و مسیحیت محقق و موجود، فاقد فقه است. این امر، اهل قلم و اصحاب اندیشه متدین به مسیحیت کنونی را ناخوداصطیاد کرده

یستند ای از این مباحث ماهیتاً اخالق نکنند و عمدتاً از اخالق سخن بگویند. البته چون پاره -به تعبیر مذهبی و دینی آن فقه-ایگزین حقوق سمت کشانده که اخالق را ج

سانی که ی از این باشد که کتواند ناششود. این آفتی است. به لحاظ نظری، این در عین حال میکند، طبعاً بین این دو خلط میو روشن است که اخالق با حقوق تفاوت می

 .ن را تدبیر کنندا قائل به حقوق طبیعی هستند به نحوی بحث را جهت دهند و کسانی که قائل به حقوق وضعی به معنای پوزیتیویستی و تحصلی هستند به طرز دیگری

دانند. در واقع، ی خارجی و واقعی میق مبتنی بر این مبنا را دارای یک پایهها قائل به حُسن و قُبح ذاتی و واقعی افعال هستند. طبعاً اخالاصحاب حقوق طبیعی مثل مسلمان

گویند اخالق و حقوق، قراردادی است و منشأ حقیقی و واقعی ندارد. در طبیعت ها میدانند. بر خالف آنها، پوزیتیویستهای اخالقی را بند یک واقعیت خارجی میپای گزاره

قوق طبیعی تواند ناشی از رویکرد به حای قضایا از آنها نشأت بگیرد و نام آنها را حقوق یا احیاناً اخالق بگذاریم. احیاناً این خلط میکه پاره و هستی چیزی تعبیه نشدهآدمی 

بین اخالق و حقوق  ن باشد، تفکیککه مناشی طبیعی و واقعی برای حقوق قائل است باشد که حقوق را برساخته و برخاسته از خصوصیات طبیعی مثالً انسان میداند. اگر چنی

 .کنندشود. در نتیجه چنین افرادی اخالق و حقوق را با هم خلط میدشوار می

های نشأت گرفته از تحسین و تقبیح ذاتی و واقعی افعال انسانی را مورد بحث قرار دهیم. روشن ما درصدد هستیم قواعد اخالقیه، به معنای کلیات حاکی از شاید و نشاید

کند. ما در اینجا درصدد هستیم قواعد اخالقیه و نه احکام اخالقیه را بحث کنیم. در نتیجه ما بنا نیست به فروع و جزئیات که این با قواعد و فروع فقهیه تفاوت پیدا می است

رداخت و فقط باید از قواعد اخالقیه بحث شو. جهتش هم این از فقه، به فروع اخالقی نباید پ های اخالقی بپردازیم. اصوالً در بحث فقه مهندسی ژنتیک و هر قسمیگزاره

 .است که، چنانکه عرض شد، ما در دین پنج دسته احکام داریم

 های احکام خمسهاشتراکات و تفاوت

هایی دارند. از جمله اشتراکات آنها این است که هر کدام یک نظام واره اند. از یک انسجام درونی و تفاوت برونی با دیگر احکام این پنج دسته با هم اشتراکات و تفاوت

ری در تواند با دیگند. تبعاً هیچیک از این خُرده نظامها نمیدهها، یک کالن نظام را تشکیل میی این پنج دسته احکام و نظام واره، یا خُرده نظامبرخوردارند. ولی مجموعه

اشته باشیم زنیم، باید توجه دتهافت و تعارض باشد. اگر چنین فرض شود، آن وقت آن نظام کلی و کالن به دست نخواهد آمد. بنابراین وقتی به استنباط فقهی دست می

ه و تکوینیه تعارض نداشته باشد. چه از نوع اول که متعلَّق ایمان است، چه از نوع دوم که از آنها به علم دینی تعبیر استنباطات ما در فروع فقهیه با مبادی و قواعد اخالقی

را داشته باشیم،  هجانب قواعد اخالقیکنیم. همچنین که نباید با احکام معنویه و قواعد کلیه اخالقیه در تعارض باشد. از آنجا که باید در مقام استنباط جزئیه فرعیه فقهیه، می

یرند و چون گکنیم نشأت میر میاشاره به این قواعد الزم است. هم قواعد فقهیه و هم احکام فقهیه هر دو از چیزی که از آنها به مبادی و مبانی نظری فقه یا شریعت تعبی

باید از آنها  های نظری داشته باشند بلکهزگاری با مبادی نظری و پیش انگارهقواعد فقهیه )فروع کلیه فقهیه( و احکام فقهیه )فروع کلیه فقهیه( نه تنها نباید سرِ ناسا

 هی نسبت بین احکام فقهیه و قواعد اخالقیه هم کما بیش همین نسبت و رابطه برقرار است. و ما باید الأقل قواعد اخالقیه را نظیر فقهیه بسرچشمه گرفته باشند؛ در حوزه



د رلمداد کنیم. بعضی از فروع فقهیه، اصوالً مبتنی بر قواعد فقهیه یا قواعد اخالقیه است. بنابراین نقش و کارکرد قواعد اخالقیه یک کارکنحوی زیرساخت و یا کلیِ حاکم ق

کنیم. یه قواعد اخالقیه مای بزیرساختی است. از این جهت باید در فروع فقهیه جزئیه به آنها توجه شود. به این لحاظ است که در آغاز مباحث فقه مهندسی ژنتیک اشاره

 .کرد ما در حد یک فهرست، به بعضی از این موارد و احیاناً ثمراتی که در قلمرو فقه مهندسی ژنتیک بر هریک از اینها مترتب است اشاره خواهیم

 «التحفظ علی کرامة اإلنسان الذاتیه»قاعده 

است. انسان دارای کرامت ذاتی است. خدای متعال انسان را ذاتاً و فطرتاً و به لحاظ سرشتی، دارای ارزش « التحفظ علی کرامه اإلنسان الذاتیه»یکی از قواعد مهم، قاعده 

 فالسفه گرچه –پیدا کند  و کرامت آفریده است. تا وقتی که او از انسانیت اعراض نکرده و به حدی از ذات خودش فاصله نگرفته که در حقیقت چیزی شبیه تبدُّل ماهیت

ای هشود. باید این اصل در فروع فقهیین ارزش ذاتی محفوظ است. لهذا، صیانت از این کرامت اصل اساسی و بسیار پر اهمیتی قلمداد میا -دانندمی محال را ماهیت تبدل

وانیم با تمند معالجه هستند، ما نمیکه در حوزه فقه مهندسی ژنتیک مطرح خواهد شد نقض نشود. لهذا در مسائل خاصی مانند مقام معالجه، وقتی دو انسان بیمار، نیاز

ترها ه داریم را صرف جوانکتوجیهاتی از قبیل اینکه یکی سالمند و دیگری جوان یا یکی شریف و دیگری وضیع است بین اینها تفاوت قائل شویم. بگوییم امکانات محدودی 

 گوید انسان دارای کرامت ذاتی است و در این جهاتو هم اکنون نیز جریان دارد. این اصل می کنیم. مانند آنچه که در فاجعه کرونا در بعضی کشورهای غربی اتفاق افتادمی

های جنینی که گاهی گرفتن این ژنها از جنین، مستلزم اعدام، نابود کردن، اتالف و از بین بردن جنین است. خب آیا کنند. یا مثالً در خصوص ژنانسانها با هم تفاوت نمی

 .تواند یک اصل اخالقی قلمداد شود که اگر او انسان است، ارزش ذاتی دارد و ما حق تعدی به حریم حیات او نداریماری بکنیم یا نمیتوانیم؟ این میتوانیم چنین کمی

 «التحفظ علی األسرار الجنومیه لألشخاص»قاعده

د و ها نقشه ژنی اشخاص هستنشود. ژنومت و خصوصیات هر شخص قلمداد میاست. ژنوم انسانی جعبه سیاه اطالعا« التحفظ علی األسرار الجینومیه لألشخاص»قاعدر 

شود از ژنوم انسانی کشف کرد فراوان است. به تعبیری ژنوم انسانی، خلوت ژنتیکی انسان است. اطالعات ژنتیکی هر فرد، حریم خصوصی او مجموعه اطالعاتی که می

گاهی این  شود. فراتر از آن،سانی باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که اسرار ژنتیکی افراد برای کسانی کشف میشود. در نتیجه، در کار جدی روی ژنوم انقلمداد می

دید و از کنند. احیاناً افراد را تهآورند و افشاء میشوند و این اسرار را به دست میهای کامپیوتری میآید افرادی به نحوی وارد سیستمشود. گاهی پیش میاسرار ضبط می

خواهد از کسی به دیگری منتقل شود؛ اینکه ژن از چه کسی به چه کسی منتقل شد یک سرّ است. بسا افرادی که دریافت کنند. اگر ژنی به تعبیر رایج میآنها باج خواهی می

محل تأمل  «التحفظ علی األسرار الجنومیه لألشخاص»ند تحت قاعده تواشود و میکننده ژن هستند مایل نباشند شخصِ دهنده آنها را بشناسد. اینها اسرار افراد قلمداد می

ی شود. گاهی افشای بعضافراد اگر نواقصی در ژن او وجود داشته باشد، افشای عیب او قلمداد میباشد. توجه به این جهت مهم است. گاهی افشای اسرار و اطالعات ژنومی

تواند برای شود یا کسی راضی نیست خصوصیاتش فاش شود و در اختیار غیر )بیگانه یا دشمن( قرار گیرد. چرا که میداد میالعاده یک فرد قلمها و استعدادهای فوقتوانایی

است که مورد توجه دانشمندان، نخبگان و سیاسیون هست و مخصوصاً این جهت بین سیاسیون بسیار مورد توجه است .چون این او خطراتی داشته باشد. این مسئله مهمی

 .تواند در جنگ بیولوژیک مورد سوء استفاده رقیب یا دشمن انسان قرار بگیردطالعات میا

 «حسن اطالع بیمار از تصرفات اطباء»قاعده 

احیایی و  و ضرورت اطالع بیماران تحت معالجه بر پیامدهای تصرفاتی که توسط اطباء، علمای حیوی -یا به تعبیری شدیدتر-در همین عداد قاعده حُسن اطالع بیماران 

فاق شود مثالً عضوی را برویاند. وقتی این اتدهد. انسانی به پزشک مراجعه کرده و پزشک تشخیص داده با انتقال یک ژن سالم به او میزیست شناسان در ژن آنها رخ می

 .بیفتد، ممکن است سلسله پیامدهایی برای او داشته باشد و این بیمار باید از آن مطلع باشد

 «دالت بینا نسلیع»قاعده 

نِ همه دانیم. جهان، تکوین و طبیعت از آاصل دیگر اشتراک نفوس یا به تعبیر دیگر عدالت بین نسلی است. ما جهان را متعلق به یک فرد یا جمع یا نسلی خاص نمی

برداری های انسانی با هم در امکان بهرهاقوام ، ملل و بلکه نسل موجوداتی است که در بستر طبیعت و در پیوند با آن هستند. انسان به عنوان اشرف مخلوقات عالم؛ آحاد ،

توانیم بگوییم قاعده اشتراک نفوس در مواهب طبیعی و تکوینیِ در دسترس بشر باید به مثابه یک قاعده طبیعی مورد توجه قرار گیرد از مواهب طبیعت مشترک هستند. می

اصل  فناورانه صادر شود، به لحاظ شرعی حتماً باید بر اینبا مطالعه فعل و انفعاالت ژنتیکی و فرآیندهای زیست حکامیو نقض این مبنا ناصواب است. طبعاً اگر بناست ا

 .شود. ما االن مجال پرداختن به آنها را نداریمهای فراوانی ذیل این قابل طرح است که منجر به تولید فروع فقهیه مختلف میالتزام داشته باشد. بحث

 «بح ایذاء حیوانق»قاعده 



فی را رتوان مطرح کرد قبح ایذاء حیوان است. تصور نکنیم که حیوان حریم ندارد و انسان موجود بال منازع و عالَم هم مِلک طلق اوست. هرگونه تصقاعده دیگری که می

وان آمده است. در برخی آیات به بعضی حقوق اشاره شده است. در علوم تواند در هستمندان دیگر اعمال کند. حیوان برای خود حقوقی دارد که در منابع روایی ما هم فرامی

اند مخصوصاً در روزگار ما این مسائل از یک شیاع و وسعت بیشتری هم برخوردار شده است. به هر صورت، یکی از اصول و مکاتب حقوقی هم به چنین مباحثی پرداخته

شود. از این جهت خالف اخالق است. بله دانند که این موجب جریحه دار شدن احساسات انسانی میح را در این میتواند این قاعده باشد. بعضی وجه اخالقی این قبیمی

تر دارد. آن این است که نفس ایذاء حیوان از زاویه حیوان و از این جهت که تر و درونیکنیم این قاعده یک حیث عمیقاین هم یک حیث قضیه است. ولی ما عرض می

خواهند همه جهات اخالقی را به انسان پیوند بزنند. اخالق را صرفاً یک امر موجود ذی حق است و حق حیات دارد مجاز نیست و خالف اخالق است. بعضی میحیوان یک 

نند. اما ما اشند و بر ارزش آنها تاکید کانسانی برای صیانت، آرامش و آسایش انسان قلمداد کنند. از این جهت، اصول ارزشهای اخالقی را صیانت کنند، به آن التزام داشته ب

تواند به نحوی به حیوان هم ارجاع شود. از آن جهت که حیوان نباید زجر بکشد. حق نداریم حیوان را ایذاء کنیم. اگر چنین کردیم خواهیم عرض کنیم، اصول اخالقی میمی

 . دست کم نقض یک اصل اخالقی را کرده ایم

توانیم در امر حیاتی و زیستی وارد شویم و آن را به کاال تبدیل کنیم و احیاناً در فرآیند تجارت قرار دهیم. مثالً طرح است. مثل اینکه آیا ما میبعضی قواعد دیگر نیز قابل 

داد. خود این هم محل بحث و تأمل است.  توان در وجود انسان انجام داد و او را وارد آزمایشگاه کرد، جزئی از او را جدا کرد و مورد آزمایش قرارفعل و انفعاالتی که می

اتی انسان، تواند در کنار اصل کرامت ذانسان را شیئ انگاشتن و او را تا حد یک شیء آزمایشگاهی تنزل دادن. احیانا تولید انسان آزمایشگاهی و درجه دو، نکاتی است که می

 .منشأ ارائه و اصطیاد یک قاعده اخالقی مستقل قلمداد شود

ست. شاید کنیم و ذکر فهرست تفصیلی الزم نیتواند مُطَوَّل باشد که چون بنای ما در این سلسله جلسات بر گزیده گویی است به همین میزان اکتفا میاعد میفهرست قو

 .هایی که داریم إن شاء اهلل فهرست را بیاوریمدر نوشته

 .کردیم. از جلسه بعد وارد فصول اصلی فقه مهندسی ژنتیک خواهیم شدمی این هم یک مبحث از مباحثی بود که باید قبل از ورود به فروع مطرح

 


