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 دگاهیازد کیژنت یمهندس
  حقوق موضوعه و  فقه

  *يصدرآباد ییروستا دیحم
  **يخسروآباد ي جعفرنصراهللا   _______________________________________________  

  ***طاق يپا یمانیسل دهیسع
  چکیده

 يرا بـرا  یهـا و مسـائل   چالش، و منافع آن ایمزا رغم به ختهیو محصوالت ترار کیژنت یمهندس
از موافقـان و   یفـ یده که طکر جادیا اهیو گ وانیح، سالمت انسان، یستیتنوع ز، ستیز طیمح

عـدم جـواز    لیـ دال نیتـر  مهـم حاضـر نخسـت    قیـ در تحق. اسـت  دنبـال داشـته   بـه مخالفان را 
 رییـ حرمت تغ: از اند عبارت لیدال نیاز ا یبرخ که شده است يو نقاد لیلتح، انیب ها ختهیترار

 يفنـاور  نیـ سپس ادله جواز ا .  ...و قاعده الضرر، یستیرساندن به تنوع ز بیآس، نشیدر آفر
 ،سـندگان یازنظـر نو . شـده اسـت   یبررسـ  ...و طیقاعـده تسـل   ،ریادله تسخ، اصل اباحه ازجمله

 نیـ کمـک ا  کـه بـه   یو محصـوالت  اسـت  ركدر حکـم آالت مشـت   کیژنت یمهندس يفناور
 ،در جهـات مشـروع  . دارنـد  هم کاربرد مشروع و هم کاربرد نامشروع ،شود یم دیتول يفناور

محکـوم بـه حرمـت     ،حکم آن جواز و اگر احراز شود که قرار است از آن سوء استفاده شود
آن نهفتـه   يریکـارگ  بـه چگـونگی  در  يفنـاور  نیجواز و عدم جواز ا دیگر عبارت به ؛شود یم

 نیـ ا ازآنجاکـه بلکـه   ،کنـد  نمـی  را ثابـت  يفنـاور  نیـ ا یذات ینادرست، است و ادله عدم جواز
 ،بـوده  زیجـا ، داشـته باشـد   يدیـ مف جیآثـار و نتـا   توانـد  یمـ  یدرجهت مشروع و قانون يفناور
ـ  شیبـه افـزا   ،یو قـانون  یمنـ یا يهـا  جنبـه  یتمام تیهدفمند از آن با رعا يبردار بهره و  یکم

چنانچـه در جهـت نامشـروع     ولی ،قابل توجه منجر خواهد شد وري محصوالت و بهره یفیک
  .باشد میمشمول حکم عدم جواز ، ردیاستفاده قرار گ مورد سوء

  .ریتسخ ،رییحرمت تغ، یقواعد فقه، يفناور ستیز، کیژنت یمهندس: کلیدي واژگان
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  مقدمه
، تحولی عظـیم در بخـش پزشـکی   هاي اخیر  در سالبیوتکنولوژي و مهندسی ژنتیک 

ی اصـالح  سـنّت  هـاي  با رفع موانع موجـود در روش کرده، ایجاد  و... صنعت، کشاورزي
 ؛ زیـرا استآورده فراهم  را  امکان استفاده از منابع عظیم ژنتیکی موجود در دنیا، نباتات

 انتقـال داد؛ به موجود مورد نظر ، ها را از هر منبع ژنتیکی توان ژن این فناوري میکمک  به
، 1390، سنجریان و رهنما( تقل کردهاي یک حیوان را به گیاه و برعکس من ژن مثال براي
 نسـبت  آورد کـه پدیـد   را حیـوان  یـا  از گیاهاي  گونهها  ژن کاري دست و با این) 79ص
 کـه را  یهـای  ویتـامین  و معدنی مواد برخی یا دکن تولید بیشتري محصول ،طبیعی گونه به

ــوع ــد طبیعــی ن ــو( باشــد دارا، اســت آن فاق ؛ )113، ص4ج ،1391، همکــاران و قرخل
، تهدیـد  برابر در که است هدف این با محصوالت درخصوصها  تراریخته دیگر عبارت به

کننـده   دراختیـار مصـرف   تـري  باکیفیت محصول درنهایت و شوند مقاوم بیماري یا آفت
 آنهـا  بـه  خـوراکی  مواد یا پروتئین کهاست  صورت نیز بدین حیوانات درباره .قرار گیرد

 محیطـی  زیسـت  تهدیـدات  برابـر  در کـه  حیوانـات  از جدیـد اي  گونـه  یـا  شـود  اضافه
همانند هـر فنـاوري نوپیـدا    ، به جدیدبودن این تکنولوژي باتوجه. ندکایجاد  ند،تر مقاوم

 ایـن فنـاوري   کمـک  بـه  موافقـان معتقدنـد  . استپدید آمده مخالفان  و طیفی از موافقان
و بـا عمـر   تولیـد محصـوالت مطلـوب    ، تولید غذاي بیشـتر  همچونبه اهدافی توان  می

منتقدان این  دیگر ولی ازسوي ،یافت دست ...هاي دارویی و تولید فرآورده، نگهداري باال
امنیـت  ، در سالمتی انسـان  یمحصوالتچنین  فناوري درباره تهدیدهاي احتمالی مصرف
اسـت  کوشیده شـده  در پژوهش حاضر . دهند غذایی و تأثیر بر ایمنی زیستی هشدار می

  .کاهش یابد هااختالف نظر، این فناوري جواز عدم و جواز رب ناظر با بررسی ادله

  تاریخچه مهندسی ژنتیک. 1
همچنـین بـراي   ، گیاهی، از منابع حیوانیتر  بشر براي استفاده هرچه بیشتر و مطلوب

سـازي و ایجـاد تغییـرات در     اهلـی  جهـت همـواره در  ،مبارزه بـا قحطـی و خشکسـالی   
ها پیش  اقدام بشر براي اصالح ژنتیکی موجودات به سال .استکوشیده موجودات زنده 
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در گذشـته زادگیـري انتخـابی     .)26/12/1387، عنـایتی ( گردد از شروع علم ژنتیک برمی
مفهـوم کـه در    بدین ؛شد هاي ژنتیکی حیوانات اهلی محسوب می تنها راه اصالح ویژگی

هاي مناسب  ویژگی، ردهیحیواناتی را با خصوصیات برتر مانند بازده باالي شی، هر نسل
بـا ایـن روش در    .دادنـد  و با یکدیگر آمیزش می کردند میپشم و میزان گوشت انتخاب 

 پـذیر بـود   امکـان  اي انـدازه تا هاي مطلـوب  ایجاد حیوانات با ویژگی، خالل چندین نسل
 ژنتیـک  ترتیب نخستین پستاندارن ترانس بدین ؛)503ص ،1381، پور نوري دلوئی و نیک(
پـس از آن ایـن روش بـراي تولیـد شـمار فراوانـی از دیگـر        . شکل گرفـت ) تراریخته(

گوسفند و خـوك بـه اسـتخدام گرفتـه     ، خرگوش، موشهمچون ژنتیک  حیوانات ترانس
مشـخص و   طـور  بـه هـا و فنـون نیـز توسـعه فراوانـی یافـت و        ایـن روش  طبیعتـاً . شد

امکـان  ، در ایـن فنـاوري  . تـه شـد  گرف کار بهمنظور فنون متعدد دیگري نیز ابداع و  بدین
هـاي   ها و تـنش  کش علف، ها هاي مقاومت به آفات و بیماري نژاصالح گیاهان با انتقال 

انبـارداري پـس از   ، بهبـود کیفیـت غـذایی   نیـز  و ) سـرما  و شوري، خشکی( غیرزیستی
مـذکور  فنـاوري  براین  افزون. فراهم شده است و... رنگ، محتوي غذایی، طعم، برداشت

هـا و   واکسـن ، هاي درمانی تواند در تولید ترکیبات صنعتی و دارویی و تولید پروتئین می
  .)85ص ،1390،رهنما و همکاران(شود ها استفاده  بادي آنتی

بیـان شـده   متفـاوتی  هـاي   علما و دانشـمندان نظریـه   ازسوي بحث موردموضوع در 
بـه  تحقیق حاضر در . اند این فناوريو گروهی موافق که برخی مخالف اي  گونه به؛ است

  .ادله این دو گروه پرداخته شده است نقد و بررسی

  ادله عدم جواز. 2
ی اسـتناد  دالیل فناوري به این با مخالفت برايها  مهندسی ژنتیک و تراریخته مخالفان

  .شود بیان و بررسی میآنها ن تری مهمکه اند  دهکر

  حرمت تغییر در آفرینش. 2ـ1
تغییـر   ،محصـوالت تراریختـه  شـده بـر ممنوعیـت      دالیل اقامـه ترین  یکی از اساسی
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سوره نساء است که در آن شـیطان   119تا  117آیات ، ستند این برداشتم. اهللا است خلق
خلـق خـدا را    دهـد  مـی  مدعی شده است مردم را گمراه خواهد کرد و بـه آنـان فرمـان   

تغییر در آفرینش الهی خواست و ، اساس براین .»و آلمرَنَّهم فَلیغیرُنَّ خلقَ اهللا: «دگرگون کنند
  .اراده شیطان تلقی شده است

  :فرماید میسوره نساء  119خداوند در آیه 
و ملَّنَّهلَأُض و منَّهنِّیلَأُم و مرَنَّهتِّکُنَّ لَآمبالْأَنْعامِ آذانَ فَلَی و مرَنَّهـرُنَّ  لَآمغَیخَلْـقَ  فَلَی  اللَّـه ـ  و نْم 

ذتَّخطانَ یا الشَّییلنْ وونِ مد اللَّه رَ فَقَدراناً خَسبینـاً  خُسکـنم و بـه    و آنهـا را گمـراه مـی    :م
دهم کـه گـوش چهارپایـان را بشـکافند و      سازم و به آنان دستور می می آرزوها سرگرم

زیـان  ، برگزیندجاي خدا ولی خود  و هرکس شیطان را به آفرینش خدایی را تغییر دهند
  .آشکاري کرده است

 بـا  او دشـمنی  بـر  و کنـد  مـی  اشـاره  شـیطان  اهداف برخی به شریفه آیه این درواقع
. کنـد  مـی  اشـاره  نیـز  اوهاي  فریبکاري از یکی به میان دراین. ورزد می تأکید آدم فرزندان
 مسـئله مهندسی ژنتیک از مصادیق اوامر شیطان است و این آیه به ایـن   معتقدندمخالفان 

 بـه تغییـر در مخلوقـات خداونـد    ، اشاره دارد که شیطان ضمن گمراهی و ایجاد آرزوها
ـ   ۀیمرکزالدراسات والبحاث اإلسالم( مجاز نیست شرعاً نیزدهد و تغییر در خلقت  می فرمان

  .)210ص ،1384، فوکویاما /135ـ131ص ،1999، ۀیحیالمس
  فرماید: خداوند در جاي دیگر می

مفَأَق هجکو ّلدنِیل نفًایح طْرَتف اللَّه فَطَرَ یالَّت لَ النَّاسیعدا لَاتَبخَلْقِ لَیهل ـ  اللَّه کذَل  ّنُیالـد 
. پس روي خود را متوجه آیین خـالص پروردگـار کـن    :علَمونَیلَا النَّاسِ ثَرَکأَ نَّکولَ میالْقَ

دگرگـونی در آفـرینش الهـی    ، آن آفریـده هـا را بـر    انسان، این فطرتی است که خداوند
  .)30(روم:  دانند نمی این است آیین استوار ولی اکثر مردم .نیست

از تغییـر در مظـاهر آفـرینش    مصداق آشکاري تواند  می ها تراریخته، عقیده مخالفان به
مخلوقات منـع   کاري دستو دخالت در کار خداوند باشد که آیات قرآن بشر را از  الهی

  .)73ص ،1390، رهنما و همکاران /23ص ،2001، األشقر( کرده است
  :در نقد این دلیل باید گفت

گونه که در تفاسیر معتبر آمـده   همان، شده اشارهات از تغییر خلقت در آی قصودم ،اوالً
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نه مطلق تغییر در آفـرینش   ،دگرگونی و تحریف در دین حق و فطرت الهی است، است
: باره آمده اسـت  ندرای صادقدر روایتی از امام  .)136، ص5ج ،1374، طباطبایی( الهی

 »مـرَ بـه  أَمـراهللاِ بمـا   أ: قـال ، اللَّـه  و لَآمرَنَّهم فَلَیغَیرُنَّ خَلْـقَ : اهللا فی قول  جعفر عن أبی، عن جابر«
وارده شـده  باره  دراین صادقروایت دیگري نیز از امام  .)276، ص1ج ،1380، عیاشی(

» اهللا دیـن : قـال ، اللَّـه  خَلْـقَ  فَلَیغَیـرُنَّ  لَـآمرَنَّهم  و و: اهللا فـی قـول   جعفر عن أَبی، جابرعن : «است
 اطـالق دارد ) توحیـد ( بر فطـرت هم » اهللا خلق« ؛ بنابراین)174، ص2ج ،1416، بحرانی(
، 1385، مبلغـی ( و هم به دین تفسیر شـده اسـت  ) 733، ص2ج ،1417، حسینی مراغی(

دیـن خـدا را   کـه   این اسـت گفته  پیشاهللا در آیات  د از خلقدلیل مقصو همین به؛ )72ص
  .تبدیل و تغییر ندهید

با جواز بسیاري از اعمـالی کـه در فقـه و     طور عام و مطلق التزام به این قول به، ثانیاً
 ؛)71، ص1381، نظري تـوکلی ( در تعارض است، اند شریعت اسالمی جایز شمرده شده

نه دخالت در  و استمهندسی ژنتیک نه مشارکت در خلق اند  بیان داشته برخیآنجاکه تا
 گیريکـار  بـه که کشف و است  ها و قوانین الهی سنّت گیريکار بهبلکه نوعی ، امور خالق

بـا   و برخی دیگر نیـز ) 18، ص1425، حکیم(باشد  میگر قدرت عظیم خداوند  آنها بیان
نه آسـیبی  ، یابدسازي حتی اگر در انسان راه  شبیه معتقدند »لیس کمثله شیء«اشاره به آیه 
کارهاي مصنوعی است کـه در  مسئله همانند این  .نه به نظام خلقت ،رساند به توحید می
برخـی دیگـر بـا     .)64-63ص ،1384، فتاحی( شود ها انجام می در گلخانه بخش نباتات

ژنتیکـی را   کاري دست ،محدودیتی درنظر نگرفته است ،اسالم براي علم بیان این امر که
ــه  ــه قلم ــبیه   ب ــاورزي تش ــرزدن در کش ــد  دهک ــد   ان ــدرت خداون ــانه ق ــین نش و همچن

  .)1395 (مکارم شیرازي،.دانند می
و یابنـد   مـی هـویتی جدیـد و تـازه     راهآمـده از ایـن    دسـت  اینکه محصوالت به ،ثالثاً
مسئله کسب رو که  ازاین صغرا ؛مل استأازحیث صغرا و کبرا محل ت، ندا ممنوع درنتیجه

. عرف اسـت  ،مالك و مرجع در این امورهمچنین  باشد. میهویت جدید محل اختالف 
را بـا همـان هویـت    آنها  آیا ،شوند به عرف عرضه می زمانی کهباید دید این محصوالت 

ایـن محصـوالت تغییـر    کـه  برفرض  کبراازنظر  ، ولیشناسند یا با هویت جدید قبلی می
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دارد یـک محصـول بـا    ایـرادي  چـه  . نـدارد  یمشـکل امر این باید گفت ، یابند میهویت 
پـس   بیابـد؟ اي  شود و هویت تازهتبدیل اساساً به محصول دیگري  ها در ژن کاري دست
تـوان   از دلیل حرمت تغییر خلقت الهی نمی بنابراین ؛شود نمی مانعی ایجاد نیزکبرا براي 

  .محصوالت تراریخته بهره برد کاري دست قلمروبراي اثبات حرمت و ممنوعیت در 

  نهی از افساد در زمین. 2ـ2
  :فرماید سوره اعراف می 56خداوند درآیه 

نَـۀٌ مـنْ   یم بکرُه قَد جـاءتْ یم منْ إِله غَکا قَومِ اعبدوااللَّه ما لَیباً قالَ ینَ أَخاهم شُعیمد  و إِلى
ـ  یوالْملَ کیم فَأَوفُوا الْکربِّ ـ  یزانَ و التَبخَسوا النَّـاس أَشْ وا فد ال تُفْسـ و مهیاء    ـدعضِ بالْـأَر

ها ذلالحخَکإِص إِنْ کرٌ لَیم کمنؤْمم برادرشان شعیب را فرستادیم، سوي مدین به و: نَینْتُم .
طـرف  دلیـل روشـنی از  . که جز او معبـودي نداریـد   خدا را بپرستید! قوم مناي  : گفت

بنابراین حـق پیمانـه و وزن را ادا کنیـد و از امـوال     ؛ پروردگارتان براي شما آمده است
ایـن  . فساد نکنیـد ، بعد از آنکه اصالح شده است، مردم چیزي نکاهید و در روي زمین

  .براي شما بهتر است اگر باایمان هستید
بـدون فسـاد آفریـد و آن را     را زمـین متعـال  شود که خداوند  از این آیه استنباط می

ها قرار داد و تخریب زمین و هـدردادن امکانـات    جایگاهی شایسته براي زندگانی انسان
 رود کـه حـرام اسـت    شـمار مـی   زمـین بـه  بـر روي  هاي فسادگري  طبیعی آن از مصداق

  .)47، ص6، ج1381، هاشمی رفسنجانی(
  :فرماید می سوره بقره 205همچنین آیه 

.. .إِذا و عى لَّىتَوس  ضِ یفالْأَر یلدفْس هایف ی ولرْثَ کهلَ الْحالنَّسو  اللَّـهیال و ّـبح  الْفَسـاد: 
کوشد در زمین فساد و تبـاهی   می ،قدرت و حکومت یابد، هنگامی که دشمن سرسختی

  .بار آورد و زراعت و نسل را نابود کند و خداوند فساد و تباهی را دوست ندارد به
ممکـن خلـق شـده     شکلجهان آفرینش به بهترین  مخالفان مهندسی ژنتیک معتقدند

شود و نـوعی افسـاد    زدن تعادل و توازن در محیط زیست می هم هتراریخته سبب ب .است
در زمین و ظلم به نوع بشر و موجودات زنده است و قرآن کریم آن را نوعی اعتـداء در  

 کنـد  بهـره و مسـتحق عـذاب معرفـی مـی      ی بیو متجاوز را از رحمت الهداند  میزمین 
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 ازجملــهگونــاگون  هــاي کســانی کــه بــه شــکل یتمــام درحقیقــت .)86 :مائــده ر.ك:(
مشـمول آیـات    ،کننـد  اسباب افساد در زمین را فـرام مـی   ،در ژن موجودات کاري دست
  )Omobowale EB. Singer PA. Darr AB. (2009(ند.مذکور

 ، ولـی ممکن خلق شـده اسـت   شکلجهان آفرینش به بهترین  در پاسخ باید گفت
در طبیعـت تصـرف کننـد و     حـالل  صـورت  بـه تـا   دهد میها اجازه  خداوند به انسان

 و مهندسی ژنتیک نوعی استفاده از قوانین است که خداوند در طبیعت قرار داده است
گونـه   ایـن ر اگـ  .افساد در زمین دانستسبب توان دخالت در کار خداوند و  نمی آن را
دیگـر   سـوي از. باب هرگونه اختـراع و اکتشـاف علمـی بسـته شـود      استالزم  ،باشد

ها نقش فاعـل دارنـد    هاي علمی همگی کار خداوند است و انسان موقعیت و پیشرفت
 .)12ص ،1384، مـؤمن ( اسـت  فرمـوده خداوند به آنها عنایـت   نیزکه این فاعلیت را 

 کننـد  کشـف مـی   انـد،  قـوانین الهـی   جهـت که در اسرار نهفته را فقطها  انسان درواقع
  .)37ـ36ص ،1384، اهللا فضل(

  رساندن به تنوع زیستی آسیب. 2ـ3
 طـور  بـه شوند کـه   یمحسوب م یعیط طبیر محیناپذ ییجدا يموجودات زنده از اجزا

ـ کنند و ا یو متقابل عمل م یکدیگروابسته به  تـوازن در   یشـود نـوع   یمـ امـر سـبب   ن ی
ـ اخـتالل در ا  باعثک یژنت یمهندس که درحالی ،عت برقرارشودیطب ؛ شـود  ین تـوازن مـ  ی
ـ تغآنهـا   یکـ یه ژنتیاي که پا موجودات زنده يرهاساز دیگر عبارت به در  ،افتـه اسـت  یر یی

ات وحـش  یـ موجـودات زنـده در ح   یتیر ساختار جمعییتغسبب تواند  یست میط زیمح
  .ب برساندیآس یستیو به تنوع ز شود
و  یاشکال فقه نوعیاست تا  یستیبه مالحظات اخالق زشتر ناظر یب شکالن ایا

وابسته و متقابـل عمـل    گونه عت بهینکه موجودات زنده در عالم طبیاصل ای. حقوق
ن نکته مهم اسـت کـه در   یتوجه به ا یول باشد، میرش یالجمله قابل پذ یف ،کنند یم

بسـا   و چـه  اسـت  اتفاق افتاده گوناگون هاي ها و دوره رات در زمانیین تغیا ،عتیطب
اگـر مشـکل    .انـد  یافتهن تکو يدیجد هاي و گونهاند  منقرض شده یکل به یجانداران
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نکـه مـا   آنه  ،باشد یراتییتغچنین عت خود متکفل یم طبید اجازه دهین است که بایا
اسـتخراج   همچـون  عتید هرگونه تصرف در طبیبا یکل طور به، میدر آن دخالت کن

و احداث سد را ممنـوع   ینیرزمیز هاي از آب برداري بهره ،اهایاستفاده از در ،معادن
ـ  شده ي اشارههمه کارها ،دگاهین دیاپایه   زیرا بر؛ میکن اخـتالل در  سـبب  توانـد   یم

. توانند به آن ملتزم شوند نمی ن نظریکه صاحبان ا یدرحال ،ست شودیط زیتوازن مح
ـ   دولت و سـازمان ، در بسیاري از کشورها محققانهمچنین  المللـی از ایـن    ینهـاي ب

 معتقدند واردکردن ژن به ژنوم گیاه یا حیـوان میزبـان  زیرا ؛ کنند می فناوري حمایت
مقاومـت بـه آفـات و    مـثالً  ؛ گیـرد  باهدف ایجاد صفات مفید در آنهـا صـورت مـی   

ماندن از  امان  تولید پروتئین نوترکیب براي در، افزایش میزان ریزمغزي آن، ها بیماري
هـاي   سیاسـت  دلیـل  همین به ؛)15ص ،1391، رهنما( ...و انسانی و دامیهاي  بیماري

قـوانین   نمونه براي ؛هاي این فناوري انجام گرفته است مناسبی در جهت رفع نگرانی
یکـی از شـرایط پـذیرش غـذاي      عنوان بهزنی  داخلی اتحادیه اروپا بر لزوم برچسب

ن بیان این مطلـب کـه بشـر    دارد و سازمان بهداشت جهانی نیز ضم تأکید تراریخته
فنـاوري کـه در    گونـه هر دارد اعالم می، فناوري ببرد از زیستفراوانی  تواند بهره می

 .Yohe. J. M .مورد ارزیابی دقیـق و فنـی قـرار گیـرد     ،تولید غذا نقش داشته باشد

Christiansen. k. Frederick. J., 2009).( 

  قاعده الضرر. 2ـ4
. اسـت  قاعـده الضـرر  ، جواز تولید محصـوالت تراریختـه  ن به عدم قائال دلیل دیگر

، عـاملی  حرّ( عقل و اجماع است، سوره بقره و روایات متعدد 233مستند این قاعده آیه 
مـورد   یکـی از روایـات   .)384ص ،5ج ،1413، حسینی روحانی /429ص ،25ج ،1389
در ایـن روایـت    .)96ص، 4ج ،1411، صدوق قمـی ( است جندب بن ةسمرروایت ، بحث

گونـاگونی   هـاي نظرمذکور در باب مفاد روایت . استموثق  نیزسند آن  ،حد تواتر بوده
، 1ج ،1401، بجنـوردي ر.ك: ( الشـریعه اصـفهانی   شـیخ میـان نظـر    که ازآناست بیان شده 

داللت بر مقصود دارد ) 130-92ص ،1389، رشیدپور /137ص ،1418، عراقی /257ص
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نظر این فقها معناي نفی در روایـت الضـرر نـاظر بـه فعـل و عمـل فـرد و         بر اساسو 
ندارد  يکس حق ایراد ضرر به فرد دیگر در جامعه هیچ دیگر عبارت ؛ بهباشد حکومت می

کـه اثـرات   انجـام دهـد   ضرري وضع کند یا فعلی  یتواند حکم نمیو حکومت اسالمی 
معناي عرفی آن  نیزاب معناي ضرر در ب .)170ص ،1389، بهرامی احمدي( بار دارد زیان

  .)372ص، 1375، انصاري( باشد مینظر  مد، استکه شامل هرگونه آسیب و زیان 
آن را  ،دارد فنـاوري  ایـن  کـه  مخـاطراتی  دلیـل  مخالفان به، در بحث مهندسی ژنتیک

تولیـد   معتقدنـد زیـرا   ؛)105ص ،1383، پورقهرمـانی ( اند دانسته نامشروع و حرام اًمطلق
و خطـرات   سـت ها کردن محیط زیسـت و زیـان بـه انسـان     از آلودهاي  ها نمونه تراریخته

 را الضـرر  قاعده این گروه .)278ص ،1395، اسماعیلی( گذارد ناپذیري برجاي می جبران
بر ممنوعیت هرگونه فعل یا تـرك فعـل و    نیز اعمال این قاعده. دانند می خود نظر مؤید

، بنابراین اگر در خارج ضرري ایجاد شـود  دارد؛بار  قانونی داللت دارد که اثرات زیان نیز
 دکـر بلکه باید راهی براي رفع این ضـررها ارائـه    ،کند نمی حکم به اضرار کفایتصرفاً 

  .)112ص، 1417، حسینی مراغی(
بر ممنوعیـت   این قاعدهاستدالل به  ،توان گفت اوالً در نقد استناد به قاعده الضرر می

این  زمانی تمام و کامل خواهد بود که اثبات شود، گیري فناوري نوین و تکنولوژيکار به
ها و جامعـه   حیات انسان، محیط زیست کلی یا در شرایط خاصی براي  طور ها به فناوري

درحالی است که مخالفان هیچ سند علمی براي تأییـد  امر این . آمیز است مضرّ و مخاطره
اگر بپـذیریم ایـن فنـاوري هماننـد هـر       ،ثانیاً ؛)7ص ،1395، زینلی( ندارند ادعاي خود

به همـان مخـاطرات و تهدیـدهاي     فقطاین گروه ، دنبال دارد بهفناوري نوپیدا آثار منفی 
بـا دیـد    کـه الزم اسـت   ، درصورتیاند و آن را نامشروع دانسته اند این فناوري تکیه کرده

مهندسـی ژنتیـک    حـوزه  به این فناوري نگریست و هرگونه فعالیـت در  یوسیع و جامع
دقیق صورت گیرد تا این فناوري در جهت مشروع آن قـرار  و کارشناسی با بررسی باید 

در  کـه  چنـان هم ؛جلـوگیري شـود   ،شود ی که در این حوزه میهای استفاده از سوء گرفته،
، راهکـار اررزیـابی مخـاطرات    ششـ  )2000( نـایروبی،  ،پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

تعهـد و مسـئولیت   ، مدیریت خطـر ، مشارکت و همکاري، رسانی اطالع، نظارت و کنترل
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 طـور  بـه توان  نمی بنابراین ؛درنظر گرفته شده است مهندسی ژنتیک هاي براي کنترل زیان
و کـرد  بلکـه بایـد درجهـت مشـروع از آن اسـتفاده       ،کلی این فناوري را کنار گذاشـت 

  .نامشروع کنار گذاشته شوددرجهت 

  قاعده تدلیس. 2ـ5
فـروش محصـوالت    کهن مطرح شود اینامخالف ازسويایراد دیگري که ممکن است 

ایـن محصـوالت    باشـد؛ زیـرا   مـی س همـراه  یبا تدل ینوع به، شده کاري دستخته و یترار
وارد  ختـه اگـر در بـازار   یمـثالً بـرنج ترار   ؛ندا متفاوت یعیبا محصول طب بوده، یعیرطبیغ

آن را  ،است یعینکه برنج طبیگمان ا ص دهد و مردم بهیتواند آن را تشخ نمی یکس ،شود
  .س استیتدلامر درواقع ن یخرند و ا یم

  :در پاسخ باید گفت
؛ دارد جـاي بحـث   ،میبدان یعیرطبیاینکه محصوالت حاصل از این فناوري را غ ،اوالً

 ،با این تفاوت که نسـبت بـه نـوع طبیعـی    باشند،  میها مشابه همتاي خود  تراریختهزیرا 
اي  ارزش تغذیـه ، باالبودن عملکـرد ، بودن به آفات و حشرات مقاوم همچونی های مزیت

دیگـر  ماننـد  ه ــ  هاي نامطلوب گیاه یا حیوان میزبـان  تغییر ژن راهکه از  دارند ...و بهتر
شـگاه  یدر آزماتر  پیشکه  یند خاصیبا فرآ ، ولیندیآ یمدست  به ـ عتیمحصوالت در طب

 بـر ایـن اسـاس    )National Academy of Sciences Press. 2002 (؛شـده اسـت   یطـ 
 یعـ یرطبیغ ،جاد آن دخالت داردید و ایدر تول ینوع انسان به گفت هرچیزي کهتوان  نمی

ـ تابع نـوع دخالـت و تصـرف انسـان و محـل تکـون و پ      امر ن یبلکه ا ،است ش آن یدای
  باشد. میمحصول 

هرحـال   بـه ، تراریختـه  بودن محصوالت صرف نظر از مسئله طبیعی و غیرطبیعی ،ثانیاً
بدانـد   یاگر کسـ حتی دارد و  یکدیگر تفاوتبا آنها  ست که نوعین مسئله قابل انکار نیا

دار اعـالم شـود تـا    ید به خریبا؛ بنابراین آن را نخردممکن است  ،خته استیترار یبرنج
ن و مقـررات  یقـوان مطابق زیرا ؛ باشد میقابل حل مشکل ن ید و ایایش نیس پیمسئله تدل

ن قانون یاگر ا. زده شودخته برچسب یمحصوالت ترار يد بر رویبا ،یو داخل یالملل نیب
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ن یـ شـود کـه از ا   یمحقـق مـ   یدرصورتس یتدل. آمدنخواهد پیش  یمشکل ،ت شودیرعا
آثـار و عواقـب آن هـم در فقـه و هـم در قـانون        ،ن فـرض یـ در ا وشود  یچیالزام سرپ

  .شده است ینیب شیپ

  قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. 2ـ6
ازدیدگاه عقال و ظاهر روایاتی که بر حرمت اضرار بـه دیگـران   ، بر اساس این قاعده

بلکـه   ،تنها ضرر قطعـی  نه که ودش می استنباط گونه این، به خویش داللت دارند یا اضرار
 نیـز را  يمـوارد چنـین   ،نهی از اضرار باید از آن اجتناب کرد و، نیز باشداگر ضرر ظنی 

شود  مربوط میالبته منظور از ضرر دراینجا ضرر معتنابه است و به مواردي . گیرد دربرمی
خر در مـواردي بـه ایـن    أفقهاي متقدم و مت. که منفعت اهمی در تزاحم با آن قرار نگیرد

هر چیـزي کـه در آن ضـرر قابـل      :نندک می تصریح برخی ازجملهاند؛  کردهمطلب اشاره 
 .)370ص ،1981، نجفـی ( علم به آن باشد یا گمـان اعم از اینکه  ؛حرام است، باشداعتنا 

 چه کم و چه زیـاد  ؛هاي کشنده است سم ،پنجم از محرمات« :دننویس بعضی میهمچنین 
ـ  (» تو آنچه خوف ضرر در آن هس ... در  دیگـر  يفقهـا  .)175ص ،1413، یعالمـه حلّ

دفع ضرر محتمل ازدیدگاه عقـل واجـب    :دارند می بیانله اصل منع یا اباحه در اشیا ئمس
 .)416ص ،1417، زهـره  ابـن ( ناپسند و حرام اسـت  ،»ضرر به نفس«است و مبادرت به 

بلکـه   ،ضرر قطعی مالك نیست فقطبرخی فقهاي معاصر درباره اینکه در حرمت اضرار 
  :معتقدند ،کند کفایت می نیزه ضرر مظنّ

یعنـی   ،فسـاد قطعـی نیسـت    ،بدان که در روایات به آن تعلیل شده استاألمراد از فساد
بلکه منظور این است که درمعرض فساد  ،شود فساد مترتب می این نیست که قطعاً مراد

توان گفت که اگر شک بر ضرر هـم   حتی می ؛گیرد و معرضیت ظنی مراد است قرار می
عقال نیز هالکت و فساد مشـکوك   .ضرر مورد نهی قرار گرفته است ،ه باشدوجود داشت

، بیري زنجـانی ش( دانند نمی بدان جایزاألحتی موهوم را در ضررهاي معتنابه مثل فساد و
  .)34ص ،1419
در  يکـار  ها معتقدنـد دسـت   ک و تولید تراریختهیژنت ین مهندسامبنا مخالف برهمین

نـده  یممکـن اسـت در آ   يو محصـوالت کشـاورز   ییخصوص در مـواد غـذا   ها به ژن
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است که احتمـال دارد بشـر را بـا     يدیتهدامر ن یدنبال داشته باشد و ا را به ییضررها
استناد  نده و بهیبه احتمال ضرر در آ باتوجهرو سازد؛ بنابراین  روبهاي  دهیمخاطرات عد

جـواز آن   توان جلو آن را گرفت و حکم بـه عـدم   یقاعده وجوب دفع ضرر محتمل م
بایـد از رسـاندن    تنها نهها  تولید تراریختههنگام ، مذکورمطابق قاعده اساس  براین داد؛

بلکـه  ، دکـر نسل بشریت و حتی حیوانات و طبیعـت اجتنـاب    ،آسیب قطعی به انسان
 و دکـر جانب احتیاط را رعایـت   ،ه ضرر و آسیباحتمال و مظنّ درصورتالزم است 

و تحقیقاتی که احتمـال   ها از انجام آزمایشحتی یعنی  ؛مانع رساندن زیان محتمل شد
در  هـا  د یا آزمایشکري رخوددا، هستنسل بشریت یا طبیعت در آن  ،آسیب به انسان

. و محصـور انجـام شـود تـا از ضـررهاي احتمـالی پیشـگیري شـود         محیطی محـدود 
محـیط  ی متعـددي بـا موضـوع حمایـت از     الملل بیناسناد  ،عد حقوقیاز ببراین  افزون

ده شبار تدوین  هاي زیان ها در مقابل آزمایش ن و منزلت انسانأزیست و حمایت از ش
در مـوارد   است و مقررات داخلی کشورها نیز مطالعـات بیولـوژیکی مضـر را منـع و    

منشور جهـانی طبیعـت مصـوب    . دننک می ها محدود به محیط آزمایشگاه فقطضروري 
ـ  بـین نـویس کنوانسـیون    پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد م1982 ی محـیط  الملل

 برزیل ژانیرودو شده در ریو تدوین و کنوانسیون تنوع زیستی م1995زیست و توسعه 
بار بیولوژیکی بر روي انسان و طبیعت  مطالعات زیان  اي گونه به یکهر )،1992سال (

  .)176ص ،1386، السان( اند را منع کرده
 مـانع فعالیـت در   تی،آتوان با استناد به ضررهاي احتمالی  نمی در مقام نقد باید گفت

عقالیـی  هـاي   انگیزه اب امراین  زیرا؛ شد و تجارت و فروش آن را ممنوع کرد حوزهاین 
بـه   باتوجـه مثالً در بخش کشاورزي و محصـوالت غـذایی    ؛گیرد میقابل توجهی انجام 

، هـا  زارشـدن زمـین   وایی و شـوره تغییرات آب و هـ ، ها مراتع و جنگل، منابع آبی کمبود
چنـین   در. بر خواهیم خوردمشکل به  در آینده، تأمین غذاي جمعیت روزافزون مورددر

، ی و کیفی این محصوالت کمـک کنـد  اي اجرا شود که به افزایش کم اگر برنامه شرایطی
کـاربرد  ، قابلیت تولید در شرایط اقلیمی دشوار را داشته باشد، وري تولید را باال ببرد بهره

هاي گیـاهی را   سموم و مواد شیمیایی را محدود کند و مقاومت در برابر آفات و بیماري
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تعبیردیگـر   به ؛ن عمل شودداب، با وجود ضررهاي احتمالیشود تا  می دلیلی، افزایش دهد
حـال   در مواردي که یک فناوري ممکن است عواقب خطرآفرینی داشته باشـد و درعـین  

هـاي  الزم اسـت بـراي جلـوگیري از خطر   ، سودمندي نیز دربرداشـته باشـد  آثار و منافع 
  .اقدام شودسازي الزم انجام و سپس بدان  زمینه، احتمالی

  ادله جواز. 3
کـه  انـد   اسـتناد کـرده  ی دالیل و به اند برخی موافق فناوري تولید محصوالت تراریخته

  .شود می اشارهبه آنها درذیل 

  بودن انسان اهللاةفيخل. 3ـ1
  :فرماید سوره حدید می 7خداوند در آیه 

نْفقُوا ممّا جعلَآمنُوا  ّه و رسوله و أَ نْفَقُوا کنَ آمنُوا منْیفَالَّذه ینَ فیم مستَخْلَفکبِاللَ م و أَ
آن  ]استفاده از[ د و از آنچه شما را دریمان آوریامبرش ایبه خدا و پ: رٌیبِکلَهم أَجرٌ 

، ننـد کمـان آورنـد و انفـاق    یه اکسانى از شما کپس . دینکانفاق ، قرار داد نیجانش
  .شان پاداشى بزرگ استیبرا
ـ نَ فیم مسـتَخْلَف کجعلَ« بودن انسان در جمله فهید از خلمقصو ه کـ آن اسـت  قاعـدتاً  » هی

ـ « هیـ ه آکـ  چنـان  ؛ن قـرار داده اسـت  ین خود در زمـ یانسان را جانش، خداوند ّـلٌ   یإِنجاع
یف ضِ خَلشـود  مـى  گونه اینه یصورت معناى آ نیدرا دان اشاره دارد؛ب) 30 :بقره» (فَۀًیالْأَر :
ـ ار داریـ د و آنچـه دراخت ین هسـت ین خداونـد در زمـ  یشما جانشـ ! اى مؤمنان«  کملـ ، دی

ـ نکز انفـاق  یـ گـران ن یبـه د ، ردهکپس از آنچه خدا به شما عطا ، خداست در نزد شما  »دی
  .)457ص ،9ج ،1383، قرائتی(

  :سوره ملک است 15آیه ، آیه دیگر
الَّذولَ لَ يهعکجشُوا فذَلُولًا فَام ضالْأَر نا یمکم إِلَکبِها و و هقنْ رِزیلُوا م النُّشُـور اوسـت  : ه

د و از رزق الهـى  یـ نکوآمد  هاى آن رفت پس در شانه ،ن را براى شما رام ساختیه زمک
  .سوى اوست شدن فقط به ختهیبرانگ ]هکد یبدانو [ دیبخور

و خداونـد انسـان را بـا     اند ها جانشین خداوند روي زمین انسان مذکور،مطابق آیات 
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گونـه کـه    همـان  اسـاس  ؛ براینده استکرخالقیت و نوآوري خلق  همچونی های ویژگی
شـاید   نیـز  د و بذر کشت نماید که این امـر نکشاورزي ک، تولید غذامنظور  بهمجاز است 

اقـدام  ها  ژن کاري دستمجاز است به  ،ها و منابع طبیعی باشد دن جنگلبر میانمستلزم از
 .)Malboobi, MT. Malboobi, MA. 2010( تــا زنــدگی بهتــري داشــته باشــدکنــد 

را بـر زمـین و    نآنـا ، هـا  با قراردادن ظرفیت علمی براي انسـان کریم رحقیقت خداوند د
. بکوشـند داده است تا در جهت آبادانی و توسعه آن  طبیعت مسلط و جانشین خود قرار

مهندسـی   ازجملـه  ــ  گیري از علم و دانش روز کند با بهره این جانشینی ایجاب می پس
 و با حفظ تعادل زیستی و درجهت مشـروع آن نسـبت بـه توسـعه اقـدام کنـد       ـ ژنتیک

ــ) 32ص ،1380، حســینی( دیگــران کــه ایــن فنــاوري بــراي آن موجــود و  ا زمــانیو ت
  .بدون اشکال است ،گرفته شود کار بهآمیز نباشد و درجهت مثبت و مشروع  مخاطره

  تسخیر آیات. 3ـ2
عناصر محـیط زیسـت بـراي     درمورد» تسخیر« از واژهکریم از آیات قرآن در برخی 

هـا و   کـوه ، بـاد و بـاران  ، و ماهآفتاب ، خداوند در این آیات. استاستفاده شده ها  انسان
موجودات  گیمنابع زمینی و خالصه همدیگر حیوانات و ، زارها ها و سبزه جنگل، ها دره

تمـامی  همه را فرمانبردار انسان ساخته است تا او بتواند از  ،را در خدمت انسان درآورده
اژه تسخیر بـه  و، کریم در فرهنگ قرآن. برد و زندگی سعادتمندي داشته باشدبآنها بهره 

بـودن ماننـد تسـخیر     در خـدمت منـافع و مصـالح انسـان    نخسـت،  : آمده اسـت  ادو معن
زمام اختیارش در دست بشربودن مانند دریاها و بسـیاري از موجـودات   دوم،  ؛خورشید

  .)356، ص17ج ،1374، مکارم شیرازي( زمین
از طبیعت را در ایـن قسـم از آیـات     برداري بهرهبراي اینکه حق انسان در استفاده و 

رَ : «فرماید خداوند می. کنیم به چند نمونه اشاره می، بیان کنیم الْقَمـو سالشَّم خَّرَ لَکُمس و ...: 
 گونـه  ایـن در سوره دیگر . )33 :ابراهیم» (خورشید و ماه را مسخّر شما ساخت، خداوند

» شب و روز را بـراي شـما تسـخیر کـرد    ، خداوند :... نَّهارو سخَّرَ لَکُم اللَّیلَ وال: «فرماید می
ماوات و مـا    : «کند در جاي دیگر اشاره می. )12 :نحل( ـی السـما ف خَّرَ لَکُمس ا أَنَّ اللّهتَرَو أَ لَم
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» مطیـع شـما کـرد   ، ها و زمین اسـت  آیا ندیدید که خداوند آنچه در آسمان :... األَرضِ فی
ـ  ألَـم : «فرماید خداوند با مضامین مشابه می یدر جای. )20 :لقمان(  سـخَّرَ لَکُـم مـا    اهللاَ أَنَّر تَ

. )65 :حج» (مسخّر شما ساخت، آیا ندیدي خداوند آنچه را در زمین است :... رضِاأل فی
  :گویند میاین آیات  درموردبرخی 

بـاد و هرچـه در   ، هـا  کوه، نهرها، دریا، روز، شب، خورشید، در قرآن از مسخّرکردن ماه
مقصـود ایـن   ، بدیهی است که در همه این مـوارد . یاد شده است، آسمان و زمین است

 بـرداري  بهـره که رام انسان و مـورد اسـتفاده و   اند  است که این امور طوري آفریده شده
  .)57، ص2ج ،1373، مطهري( انسان هستند

بـه   باتوجـه است که  صورت بدین براي اثبات مدعا گفته پیشآیات نحوه استدالل به 
فنــاوري و تکنولــوژي  علــوم زیســت هــا از آزادي عمــل در حــوزه انســان ،ایــن آیــات
تالش علمی . ین ابزار تصرف انسان در طبیعت استتر مهم، علم و فناوري. برخوردارند

است کـه انسـان بتوانـد از    منظور  بدینگیري فناوري در طبیعت و محیط زیست کار بهو 
آوردن زنـدگی سـعادتمندانه    فـراهم  بـراي  مشـروع آن  جهتدر و طبیعتمحیط زیست 

طبیعـت و محـیط زیسـت در متـون      قطـع  طور به. همراه با امنیت و آرامش استفاده کند
کـه خداونـد   اي  حق استفاده برابر در ، ولیهاست ها در همه دوران حق همه انسان، دینی

عهده او گذاشـته   هنیز باي  وظیفه، براي انسان در محیط زیست و طبیعت قائل شده است
 باشـد؛  مـی از محیط زیسـت   و مشروع صحیح برداري بهرهحمایت و  ،حفظ است که آن

، رفـاه  منظـور  بهزیرا هدف خداوند از دراختیارگذاشتن طبیعت براي انسان این است که 
بنـابراین اگـر انسـان در اسـتفاده از علـم و       ؛مند شـود  آسایش و تکامل خود از آن بهره

سلطه زندگی ماشـینی و  برابر جز مقهوریت و مغلوبیت او در  ، کند سوء استفادهناوري ف
 طور بههمان چیزي است که امروزه شاهد آنیم و امر این . نخواهد داشت اي ثمره صنعتی

، خواهـد  علوم نو را مـی  تسلط بر، زیرا اسالم؛ و تعالیم اسالم است هاقطع خالف دستور
که اي  گونه به؛ کار از دست انسان خارج شوداست شده سبب روي در این امر  زیاده ولی

هاي این زندگی صنعتی و ماشـینی گـم    امنیت و انسانیت او درمیان پیچ و مهره، سالمت
و از سیر تکاملی در مسـیر   افتد میحیات خود او و دیگران به خطر  درنتیجه ؛شده است

  .)87ص ،1378، اهنرب( سعادت دنیا و آخرت باز خواهد ماند



104
 و سلیمانی پاي طاق روستایی صدرآبادي، جعفري خسروآبادي  

طبیعـت را   قرار داده است تـا انسان دراختیار درست است که خداوند این شأنیت را 
توانـد   مـی ، مهندسـی ژنتیـک در کنـار داشـتن کـاربرد مثبـت       ازآنجاکهولی  ،ر کندمسخّ

 ،گرفته شـود  کار بهاگر درجهت مشروع ؛ بنابراین گرفته شود کار به نیزدرجهت نامشروع 
  .کند و بر جواز این فناوري داللت میشود  نمیآیات تسخیر شامل آن 

  اصل اباحه. 3ـ3
بـر جـواز را اختیـار     رویکـرد مبتنـی   ، هاي نوین زیستی فناوريدر برخورد با  برخی

مطابق این قاعده هرگاه در  .اند کردهبیان اصل اباحه  دلیل ابرازي خود را ینتر مهم ،کرده
دلیل معتبر براي حکـم بـه حرمـت    کاوش، از  پساگر  ،منیحرمت شرعی عملی شک ک

کـه   باشـد  مـی این اصل به اصل اباحه معروف . اصل بر جواز آن عمل است، یافت نشد
روایـت  مثـال در   بـراي  ؛علمـا پذیرفتـه شـده اسـت     ازسـوي روایـات معتبـره    اساس بر

  :حضرت فرمودشده است که نقل  ،صادقاز امام  صدقه بن ةمسعد
 ؛طـور مشـخص حـرام اسـت     تو حالل است تا آنکه علم پیدا کنی که بههرچیزي براي 

، 6، ج1405، کلینـی  /226، ص7ج ،1390، طوسـی ( نمایی صورت آن را ترك می دراین
  .)341، ص3ج ،1411، صدوق /339ص
حکـم   ازآنجاکـه ، از فحـص در ادلـه   پـس  توان گفـت  به این اصل می باتوجهاکنون 

از منـابع  در هرمـورد کـه نتـوان     ،خاص بیان نشده اسـت  طور بهژنتیک  یشرعی مهندس
  .حرمت شرعی نداردظاهراً این عمل  ، یافتحرمت  معتبر فقهی دلیلی بر

  قاعده تسلیط. 3ـ4
 ،ادله جواز استفاده از فناوري مهندسی ژنتیک و تولید محصـوالت تراریختـه   ازجمله

 و از روایـت مشـهور  باشـد   مـی م فقه اسالمی قاعده تسلیط است که یکی از قواعد مسلّ
مطابق این قاعده هر مالکی نسبت بـه مـال    .گرفته شده است» موالهمأطون علی اس مسلّالنّ«

تواند در آن هرگونه تصرف اعم از مـادي و حقـوقی انجـام     خود تسلط کامل دارد و می
 دیگر عبارت به؛ تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع نماید نمی کس دهد و هیچ

مگـر آنکـه    باشـد،  مـی گونه تصـرفات بـراي مالـک مجـاز      این اصل بر آن است که همه
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  .)227، ص1، ج1406، محقق داماد( خالف آن ثابت گردد ،موجب دلیل شرعی به
  :سه دیدگاه وجود دارد ،مفاد این قاعده درمورد

گونـه   و مفـادش ایـن   است این قاعده در مقام تشریع بیان شده برخی معتقدند) الف
تواننـد   تصرف مادي و حقوقی در اموال خود را دارنـد و مـی   است که مردم حق هرنوع

غـروي   /9، ص2، ج1407، مراغـی ( اعمـال کننـد   ،این حق را به هر کیفیتی که بخواهند
  .)108، ص1، ج1418، اصفهانی

خـود   بیانگر این است کـه مـردم بـر امـوال    مذکور قاعده  دیگر معتقدنداي  عده) ب
 نـد ا تـابع مقـررات   ،ولی در کیفیت و شـیوه اعمـال ایـن سـلطنت     ،هرنوع تسلطی دارند

  .)41، ص3ج، 1434، انصاري(
در مقـام بیـان عـدم     مـورد بحـث فقـط    قاعـده  کـه  انـد  عقیـده  نیز بـراین اي  عده) ج

کند که مردم نسبت به اموالشان درجهت  بیان میاندازه محجوریت مالکان است و همین 
  .)101، ص2ج، ]تا بی[، توحیدي( تصرف دارندمشروع حق 

 طـور  بـه اعمال حق مالکیت زیرا  ؛داللت بر مقصود دارد ،رسد برداشت دوم نظر می به
بنابراین مالک تـا حـد عقالیـی و مشـروع      ؛شود مطلق سبب اختالل در نظم عمومی می

شـروع  توانـد م  تصـرف مـی   دیگر عبارت ؛ بهتواند در اموال خود دخل و تصرف نماید می
ـ  بوده،باشد یا نامشروع  . رو سـازد  هتداوم حیات شخص و محیط زیست را با تهدید روب

مشـروع   صـورت  بـه اگر این تصـرفات   ژنتیک کاري دستدر بحث ، با این لحاظ و الگو
  .)58ص ،1397، دهکالنی و ایزدي، نظر پور( شود می جایز شمرده، باشد

  اصل برائت. 3ـ5
 وظیفه عملی در مقام شک و تردید نیـز دلیلـی اسـت    عنوان بهتمسک به اصل برائت 

هرگاه پـس از  معتقدند بیشتر فقهاي شیعه  اند. کردهن اشاره دابدر این عرصه  ناکه موافق
 عنـوان  بـه ، همچنان در تکلیـف شـرعی تردیـد باشـد    ، یمراجعه به ادله و مستندات فقه

توانـد   این اصل مـی  در مسائل جدید و مستحدثه نیز. شود جاري می برائتوظیفه عملی 
توان به ایـن اصـل تمسـک جسـت کـه دالیـل        زمانی می البته. گو باشد راهگشا و پاسخ
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؛ باشـد نهاي نـوین زیسـتی    فناوريکارگیريِ  اجتهاديِ معتبر دیگري بر جواز یا حرمت به
اثبـات حکـم   ، نتیجه اجـراي اصـل برائـت در ایـن مقـام      .»األصلُ دلیلٌ حیثُ الدلیلَ« زیرا:

مجتهـد  دسـت   بـه  معنا که اگرچه دلیل کاشف از حکم شرعیِ واقعی بدین ؛تظاهري اس
آزادى انسان در استفاده از این محصوالت  اثبات توان براى مى براین افزون. نرسیده است

چنانچـه  ، مـذکور  دلیـل مطابق . هاى عقلى همچون قبح عقاب بالبیان استناد کرد به دلیل
، شارع مقدس بایـد آن را بیـان کنـد   ، حرام و ممنوع باشد این فناورياستفاده خاصى از 

در  نتیجه اینکه .)251ص ،1ج ،1368، مظفر( قبیح خواهد بود ،وگرنه مؤاخذه بدون بیان
 بنابراین ؛حکم حرمت ثابت نشده است، ادله فقهیکاوش پس از  ،بحث مهندسی ژنتیک

انسـان در اسـتفاده از   شـود و   و اصـل برائـت جـاري مـی     اسـت این عمل مباح و جایز 
  .آزاد است، تا زمانى که حرمت اثبات نشود، محصوالت حاصل از این فناوري

  مهندسی ژنتیکبودن استفاده از  دووجهی برگزیده؛نظر . 4
 منـافع  داراى، عقال نزد حرام منافع بر عالوه که شود می گفته ابزارى به مشترکه آالت

؛ نشـود  شـمرده  حـرام  آالت از عـرف  نـزد  و باشـد  استفاده مورد نیز و اعتنا قابل حالل
 متفاوت» کاربرد دوگونه« که شود می گفته ابزاري و لوازم به مشترکه آالت دیگر عبارت به

 بـراي  را آن، بـرد  کـار  بـه  حالل اغراض براي را آن توان می که گونه همان و باشد داشته
 ،8ج ،1427، تبریـزي  /4ص، 2ج ،1410، خویی( گرفت کار به توان می نیز حرام اغراض

 خنثـی ، ارزشی لحاظ به آالت گونه این درواقع .)160ص ،1413، گلپایگانی صافی /5ص
 منافع به مخصوص آالت بحث ذیل در فقها. دانست حرام را آنها ذاتاً توان نمی هستند و

 کلـی  طـور  بـه  و) 180، ص1ج ،1429، روحـانی (انـد   پرداختـه  نداب قمار آالت و حرام
  :اند کرده اظهارنظرگونه  این آالت این مورددر

 حکـم  یعنـی  ؛نیسـت  جـایز  آنها از حرام استفاده و بوده جایز آنها از مباح استفاده. 1
 ایـن  خـود  بـر  درحقیقـت  ؛نـدارد  وجـود  امکانـات  ایـن  بودن حرام یا حالل درباره کلی

، بهجـت ( اسـت  آن از اسـتفاده  نحـوه  تـابع  حکـم  و گیرد نمی تعلق حکمی ،موضوعات
  .)221، ص3ج ،1428
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 مـردم  خـود  تشـخیص  و نظـر  به، مشترکه آالت از حرام به مختص آالت تفکیک. 2
، نراقـی (» للهـو  آلـۀ  انّه عرفا علیه یصدق و للهو مایتخذ اللهو بآلۀ المراد« :دارد بستگی) عرف(

  .)165، ص18، ج1415
 شـخص  قصـد  به مشروط را مشترکه آالت نگهداري و تهیه جواز فقها از بسیاري. 3
 ؛اسـت  جـایز ، باشـد  نداشـته  وجـود  شـرع  خـالف  استفاده قصد اگر: اند گفته و اند کرده

 رمـدار ئدا آن حکـم ، باشـد  حرام و حالل استفاده گونه دو داراي چیزي تعبیردیگر اگر به
 واألخـري  محللـه  احـداهما  مقصـودتین  منفعتین للشیء ان فرض ولو: «است آن از قصد کیفیت
  .)26ـ25، ص22ج ،1981، نجفی(» مدارالقصد دارالحکم محرمه

 احـراز  مگـر  ،جایزند کلی طور به مشترك آالت که رسید نتیجه این به توان می
 آن حرمت به حکم صورت دراین که شود استفاده سوء آنها از است قرار قطعاً شود
شود  وسیله آن محصوالتی تولید می مهندسی ژنتیک نیز ابزاري است که به. شود می

اگر درجهت مشـروع  ؛ بنابراین مشروع دارند و هم کارکرد نامشروعکه هم کاربرد 
محکوم به جوازند و اگر درجهت نامشروع مورد سوء استفاده قرار ، استفاده شوند

 این فناوري جواز و عدم جواز درحقیقت .حکم به جواز آنها ممکن نیست ،گیرند
مطلق حکم به عدم  طور بهتوان  نمی گیري این فناوري است وکار بهدائرمدار نحوه 

ایـن فنـاوري   زیرا ؛ بلکه باید با دید وسیع و جامع به آن نظر داشت ،جواز آن داد
کـاهش  ، کشـاورزي  بخـش  توانـد در جهـات مشـروع بـراي تولیـد بیشـتر در       می

آبزیان و  ،دام، براي انسانتر  افزایش عملکرد محیط زیست سالم، هاي تولید هزینه
وري در  افزایش بهـره ، هاي مبارزه تلفیقی فناوري با روش ویژه انطباق کامل این به

نیازمند مـدیریت  امر این  .)40، ص1382، یاضی قره( واقع شود مفید و... دامداري
بـر  باشـد و   هدایت این فناوري در مسـیر مشـروع مـی    منظور به و نظارت صحیح

 توانند می خداوند جانشینان عنوان بهها  انسان، تسخیر قاعده و تسلیط قاعده اساس
، قانونی و همسو با نظام آفرینش، مشروع درجهت مخلوقات ژنتیکی کاري دست با
 گونه همان .بردارند قدم نامطلوب برآیندهاي کنترل و هاي الهی بري نعمت بهره به
 همـواره  ،خـود  محصـوالت  میـان  از کشـاورزي  در پـیش  سـال  هزاران از بشر که
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 نیـز مهندسـی ژنتیـک    ،اسـت  ژنتیکـی بهتـر بـوده   هـاي   بذرهاي با ویژگی دنبال به
  .باشد استوار محور این بر تواند می

  گیري دانش ژنتیککار بهمستند قانونی . 5
 ،آنهـدف اصـلی    می باشد کـه 1992 کنوانسیون تنوع زیستی ازجمله این مستندات،

و تقسیم منافع به نحو عادالنه است همان گونـه کـه    از منابع استفاده ،ع زیستینوحفظ ت
از یک طرف بر حفظ سالمت انسان و محیط زیست از  کنوانسیون بند دوم از مقدمه این

خطرات بالقوه محصوالت جدیـد تاکیـد دارد و از طـرف دیگـر ظرفیتهـاي بسـیار ایـن        
ی را مـدنظر  فناوري در بهبود زندگی بشر و رفع نیازهاي غذایی، کشـاورزي، و بهداشـت  

  قرار داده است.
اصل ازیابی خطر بیـان شـده اسـت    1992کنوانسیون بین الملی تنوع زیستی  14ماده 

روش هاي مناسب در زمینه لزوم ارزیـابی اثـرات زیسـت محیطـی      .1صورت که:  یندب
بر تنـوع زیسـتی داشـته     ثرات زیان بار قابل توجهیپروژه هاي خود را که ممکن است ا

در پیش گرفته و مشارکت مردمی را آن  ارجتناب از ایجاد چنان تاثیر آن اف ا، اهدباشند
اقذامات الزمی را انجان دهد تا تضـمین   .2؛ گونه که باید در این روش ها در نظر بگیرد

نماید که پیامدهاي زیست محیطی آن دسته از برنامه هاو سیاستهاي آن که اثـرات زیـان   
در زمینه فعالیت هاي تحت صـالحیت   .3 ؛رار گیردباري بر تنوع زیستی دارند، مدنظر ق

یا کنترل خود که احتماال اثرات زیان بار قابل مالحظه اي بر تنوع زیستی سایر کشـورها  
یا مناطق ماوراي قلمرو داخلی آن دارند، براساس رفتار متقابـل، باعقـد قراردادهـاي دو    

بنـابراین  ؛ ق کنـد جانبه منطقه اي یاچند جانبه ارائه و تبادل اطالعات و مشاوره را تشـوی 
 رسـانی و  دیگـري ماننـد اصـل مشـارکت، اطـالع      اصل ایمنی زیسـتی، اصـول  مطابق با 
  بیان شده است.   هم همکاري
 چهـل مشتمل بر  که این پروتکل کارتاهنا که در زمان دولت هشتم ابالغ شدبر افزون



   فقه و حقوق موضوعه دگاهیازد کیژنت یمهندس  
109

 

کـه   اي گونـه  ؛ بهروح این پروتکل بر اساس اصل احتیاط است 1.و سه پیوست استماده 
  :اول پروتکل کارتاهنا آمده استماده  در

 ،آمیزي نسبت به محیط زیست دارد اعالمیه ریو که رویکرد احتیاط 15ماده  بر اساس
فنـاوري   نده که حاصـل زیسـت  هرگونه استفاده و کاربرد محصوالت تغییریافته ژنتیکی ز

 ،ی داشـته باشـند  باري بر حفظ و پایداري تنوع زیست ند و ممکن است اثرات زیانا مدرن
باید با رعایت اصول ایمنی و حفاظتی باشد و مخاطرات جهت سالمتی انسان نیز درنظر 

یعنـی عـالوه بـر     ؛مرزي با دقت بیشـتري صـورت گیـرد    گرفته شده و نقل و انتقال بین
ها و تالش براي پیشرفت تکنولوژي در کشور بایـد مخـاطرات    اهمیت به توسعه فناوري

هـا مشـخص شـود و     زیستی براي محـیط زیسـت و سـالمت انسـان    استفاده از فناوري 
شـده   کـاري  دسـت اي از محصـوالت   است بخش عمدهگفتنی . عمل آید اقدامات الزم به

عنوان غـذا در   گیرد و استفاده مستقیم به  عنوان غذاي دام مورد استفاده قرار می ژنتیکی به
شده ژنتیکی  کاري دستوالت بنابراین باید اثرات تغذیه محص ؛جهان بسیار محدود است

ارزیـابی مخـاطرات ایـن     درمـورد  ؛ها و حیوانـات آزمایشـگاهی بررسـی کـرد     را بر دام
همچنین باید اثرات کشت این محصوالت را بر محـیط   ؛محصوالت روي محیط زیست

 پروانـه ، زنبـور عسـل  ( هاي خاك و همچنین حشرات مفید غیرهـدف  و میکروارگانیسم
و قبل از  شده باشد ها باید در فضاي محصور و کنترل این بررسی تمام. بررسی کرد )و...

منظـور ارزیـابی مخـاطرات و     اي الزم بـه  هـاي میـدانی و مزرعـه    آزمایش، سازي تجاري

                                                      
المللی ازطرف برنامه محیط زیست ملل متحد به سازمان حفاظـت   اي بین پروژه 1381در اواخر سال . 1

مؤسسـه تحقیقـات   ، عنوان نماینده کشور داده شد تا با مشارکت وزارت امور خارجه محیط زیست به
مؤسسـه اسـتاندارد و نهـاد    ، پژوهشگاه ملی مهندسـی ژنتیـک  ، کشاورزي بیوتکنولوژي وزارت جهاد 

است جمهوري و وزارت بازرگانی آغاز به فعالیت کنند که هدف آن آشنایی با مباحـث مـرتبط بـا    ری
یـک چهـارچوب ملـی ایمنـی      1384طی آن تا سال  وفناوري زیستی و ایمنی زیستی در کشور بود 

. شـد  نویسی براي قانون ملی ایمنی زیستی محسـوب مـی   زیستی براي کشور تهیه شد و درواقع پیش
عنـوان نماینـده کشـور بـا      به سـازمان محـیط زیسـت بـه     ينیز پروژه دیگر 1390ر سال پس از آن د

کـردن پروتکـل کارتاهنـا در کشـور      ربط داده شد که هدف آن اجرایی هاي ذي همکاري سایر دستگاه
 .وارد فاز اجرایی شده است 1392این پروژه از سال  .است
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این همان اصل پیشگیرانه است که با . عمل آید نوع محصوالت به مدیریت مخاطرات این
. شـود  حقـوقی در حـوزه ایمنـی زیسـتی مشـخص مـی       گونـاگون مطالعه رویکردهـاي  

، استناد به اصل پیشگیرانه پس از احراز خطر با استناد به مستندات علمـی ، زدایی مقررات
تراریختـه و  ( همـانی  توجه به اصل این، تمرکز بر محصول نهایی و نه فرایند تحصیل آن

مـوردي از اصـول    طـور  بـه و سنجش همزمان میزان خطر و منـافع بـالقوه   ) غیرتراریخته
ارچوب هـ اصـل پیشـگیرانه محـور تنظـیم چ    . قانونگذاري در حوزه ایمنی زیستی اسـت 

هاي حقوقی در شیوه تفسـیر اصـل    اگرچه نظام. دهد حقوقی ایمنی زیستی را تشکیل می
ی درصـورت این امر پذیرفته شده است که اصل پیشگیرانه  ، ولیپیشگیرانه اختالف دارند
. ل وجود محتمل قابل تبیین و میزان احتمال قابـل توجـه باشـد   قابل استناد است که اص

در  فقـط محدودکردن دخالت حقوقی و قضایی در آزادي اشـخاص   ،اساس این اصل بر
کـه بـیش از یـک    باشـد  الوقـوعی   ملموس و قریب، مواردي جایز است که تهدید جدي

  .خطر فرضی صرف و بدون دلیل علمی باشد

  گذاري برچسب کننده و لزوم آگاهی مصرف. 6
شـده اسـت و    تأکیـد رسانی و آگاهی عمـومی   کارتاهنا به اطالع پروتکل 23ماده  در

  :صالح باید هاي ذي سازمان ،ماده طبق این
جـایی و اسـتفاده امـن از     جابـه ، آگاهی و آموزش و مشارکت عمـومی درزمینـه انتقـال   

ز تنـوع زیسـتی بـا    یافته را در رابطـه بـا حفـظ و اسـتفاده ا     موجودات زنده تغییر شکل
در انجـام ایـن   ؛ درنظرگرفتن میزان خطر براي سالمت انسان ارتقـا داده و تسـهیل کنـد   

  .المللی همکاري کنند کارها در موارد مقتضی اعضا باید با سایر کشورها و نهادهاي بین
  :همچنین بر اساس این پروتکل

 درمـورد اطالعـاتی   براي تضمین اینکه آگاهی و آموزش عمومی دربردارنده دستیابی به
اي است کـه مطـابق ایـن پروتکـل مشـخص شـدند و        یافته موجودات زنده تغییر شکل

  .تالش کنند، ممکن است وارد شوند
  ت:پروتکل آمده اس 2ماده  در

گیري درخصـوص   اعضا باید مطابق قوانین و مقررات مربوط به خود در فرآیند تصمیم
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مردم مشورت کنند و نتایج چنین تصمیماتی را یافته با عموم  موجودات زنده تغییرشکل
  .دراختیار عموم قرار دهند

اعضـا بایـد تـالش کننـد کـه عمـوم مـردم را        « است:شده  تأکیدسوم نیز ماده  در
مطـابق بنـد    .»درمورد ابزار دستیابی عمومی به اتاق عملیات ایمنی زیستی مطلع کننـد 

 درموردکردن عموم مردم  د در مطلعهر کشور عضو بای، پروتکل کارتاهنا 23ماده  سوم
منظـور از اتـاق تهـاتر     بکوشـند. ابزارهاي دستیابی عموم به اتاق تهاتر ایمنی زیسـتی  

همه نام دارد و ) BCH( .اچ.سی.یک سایت اینترنتی است که بی درواقع ،ایمنی زیستی
ارزیـابی مخـاطرات و کشـت ایـن نـوع       مـورد در شـان  کشورهاي دنیا باید اطالعـات 

کشـورها دربـاره محصـوالت     یاطالعـات تمـام  . ثبـت شـده باشـد   در آن محصوالت 
نوعی اطالعات عمومی  درواقعشده ژنتیکی در این سایت موجود است که  کاري دست

ي بر تأکید بوده،رسانی عمومی  شود و تأییدي بر لزوم مشارکت و آگاهی محسوب می
هـا دربـاره محصـوالت     گیـري  ا باید مـردم را در جریـان تصـمیم   ه این است که دولت
در  ، ولـی بـوده اسـت   بسـیار انـدك  رسـانی   اطالع ابتداي کار،در . تراریخته قرار دهند

رسانی عمومی ازجانب محیط زیست بسیار گسترش یافـت و بـا    اطالع ،اخیرهاي  سال
 .انـد  شدهآگاه اندازه بسیاري عموم مردم تا  ،علمی همایش نگارش مقاالت و برگزاري

گرهـاي اجتمـاعی و    نشکُ دیگر، انجمن ارگانیک ایران، نهاد  هاي مردم همچنین سازمان
حاضـر   لدرحا. اند اي ایفا کرده سازي عمومی نقش عمده محیط زیستی نیز در این آگاه

وزارت بهداشـت و سـازمان    ،وزارت جهاد کشاورزياند از:  عبارت هاي متولی دستگاه
شوراي ایمنی زیسـتی و دبیرخانـه قـانون ایمنـی زیسـتی کـه        ،اظت محیط زیستحف

نبایـد از ایـن نکتـه     حـال  بـااین . باشد مستقر میدبیرخانه آن در سازمان محیط زیست 
 ؛انسـان نیسـت   فقـط  ،نظام عالم طبیعت تمامیکننده در  که منظور از مصرفشد غافل 

. ل شـویم ائـ حـق مصـرف ق   نیـز تـات  ما باید براي نبا. حق مصرف دارندنیز حیوانات 
؛ نباید کاري کنیم که محیط زیسـت آلـوده شـود   . نباتات حق مصرف از اکسیژن دارند

  .که نباتات نتوانند از اکسیژن هوا استفاده کننداي  گونه به
طرفانـه   بـی  وشـود  ن تشکیل امتشکل از متخصص یالزم است کمیسیونمسیر در این 
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اطـالع   محاسن و معایب ایـن محصـوالت بـه    لحاظ بهد و نتایج را نموضوع را بررسی ک
  .ده از این محصوالت تصمیم بگیرندااستف مورددرمردم خودشان مردم برساند تا 

  نتیجه
هـا و   چـالش ، به جدیدبودن فناوري مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریختـه  باتوجه

کـرده  حیوان و گیـاه ایجـاد   ، سالمت انسان، تنوع زیستی، مسائلی را براي محیط زیست
پـس از بررسـی    .اند داشتهمحققان در برخورد با آن رویکردهاي متفاوتی بنابراین  ؛است

ـ نظرات موافقان و مخالفـان مشـخص شـد دال    هـا   ل مخالفـان در ممنوعیـت تراریختـه   ی
ل آنها یفحواي دالزیرا  ؛کند نمی را اثبات است و نادرستی ذاتی این فناوري نومخدوش 

 ؛چنین ادعایی اثبـات نشـده اسـت    که درحالی، دارداین فناوري ضرر و زیان  که داین بو
هـم   ایـن فنـاوري   ازآنجاکـه  :توان گفـت  می مذکور به فواید فناوري اساس باتوجه براین

اگـر  کـه   اسـت مانند ابزار مشترك ه، دارد کاربرد حالل و مشروع و هم کاربرد نامشروع
به جواز و اگر در جهت اهداف نامشروع مـورد  محکوم  ،در جهات مشروع استفاده شود

ایـن   درواقع جواز و عدم جواز. حکم به جواز آن ممکن نیست ،سوء استفاده قرار گیرد
یعنی در جهـت مشـروع و   ؛ گیري از آن استکار بهاستفاده و چگونگی دائرمدار  فناوري
آن در حـل   توان از نتایج می، مجاز و درصورت موفقیت و رفع عیوب نامطلوب ،قانونی

مسائل و مشکالت بهره گرفت و از مرحله تحقیقات و آزمایش ایـن محصـوالت فراتـر    
همـراه بـا رعایـت     بـري هدفمنـد   سازي رسید و با بهره رفت و به عرصه تولید و تجاري

این . دست یافت و... ییدارو ،به افزایش تولید مواد غذایی، تمامی جوانب ایمنی زیستی
 یمحصـوالت چنـین  تدوین قوانین و مقررات و مدیریت صحیح  ،سازي به فرهنگ نیزامر 

حیوانات و محـیط  ، درنهایت اگر یقین به ضرر این محصوالت براي انسان .داردبستگی 
قاعده نفی ضرري هرچیز ضرري باید برداشـته شـود و بـه     بر اساس ،دوشیافت زیست 

  .حرمت آن حکم کرد
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