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چکیده
یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده ،استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی
در اصالح بیماری های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک
معیوب ،جدا شده و در سیتوپالسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده ،کاشته و سپس با اسپرم مرد
تلقیح می شود .در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته ،دالیلی که ممکن است برای
اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخالت ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و سپس با
تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان ،به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست ورزی ژنتیکی
برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می شود و روشن می گردد که به اقتضای اصل
اوّلی ،تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصالح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ
نفسه مانعی ندارد.
کلیدواژه :مداخالت ژنتیکی ،باروری پزشکی ،تخمک ،درمان ،جواز ،فقه.
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طرح مسأله
از افق های جدیدی که دانش ژنتیک در مقابل بشریت گشوده ،مسأله کنترل و
اصالح ژنتیکی است که امید به درمان بیماری های العالج وراثی را به ارمغان آورده
است؛ درمان بیماری های العالجی که نسل های بعدی را در معرض ابتال قرار داده ،و
مرگ را به سرنوشت محتوم آنها تبدیل کرده است .امروزه ،مسأله کنترل ژنتیکی یا
تغییر ساختار ژنتیکی انسان با کشف ساختار مارپیچی  DNAو شناسایی نقشه ژنتیکی
انسان ،به گونهای جدی ،ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است .از
جمله مداخالت ژنتیکی ،ژن درمانی یا بهنژادی اصالحی تخمک است که در واقع
یک نوع درمان ژنتیکی میباشد که سبب پیشگیری انتقال ژن های حامل بیماری یا
معلولیّت است؛ و به بیان دقیق تر ،ژن درمانی عبارت از به کارگیری اطالعات ژنتیکی
برای دخالت در  DNAسلّول انسانی است به منظور پیشگیری از بیماری هایی که
دارای منشأ ژنتیکی هستند که بیشتر به نسل های بعدی نیز منتقل می شوند.
یکی از شیوههای ژن درمانی ،دریافت میتوکندری اهدایی است .این فرآیند شامل
مداخله در روند لقاح است که از این رهگذر ،میتوکندری معیوب را از داخل سلّول
حذف می کند؛ به عبارت دیگر ،فرآیند انتقال میتوکندری نوعی لقاح مصنوعی است
که در آن هسته تخمک مادر به یک تخمک اهدایی که دارای میتوکندری سالم است
منتقل می شود .این فرآیند میتواند پیش از باروری تخمک (ترمیم ژنتیکی تخمک)
یا بعد از آن (ترمیم ژنتیکی جنینی) انجام شود .کودک متولد شده  DNAهستهای را
از پدر و مادر و  DNAمیتوکندریایی را از فرد اهداکننده به ارث میبرد و می توان از
بروز نقص ها ،نارسایی ها و بیماریهای خطرناک و صعب العالج جلوگیری نمود.
بنابراین ،با توجه به این که اساس کار ژنتیک بر پایه تولید مثل و نقش زوجین در
تعیین وراثت صفات است ،آن چه در اینجا با روش استنباطی ،بررسی خواهد شد،
تحلیل فقهی ژن درمانی و مراحل مختلف این فرایند در انتقال میتوکندری خواهد بود؛
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فرایندی که در آن ،تخمک یا رویان ،پس از اعمال اصالحات ژنتیکی در حالت بارور
شده ،به رحم زن منتقل میشود.
با عنایت به این که موضوع این مقاله درباره بررسی فقهی روشهای جدید ژنتیکی
است که دانشمندان با توجه به فناوریهای زیست پزشکی( ،)IVFبرای پیشگیری از
بیماری های موروثی میتوکُندریایی ابداع کردهاند ،و نیز با توجه به این که مهندسی
ژنتیک ،دانش دستکاری ژنها و دخالت در عملکرد آنها برای تغییر یا ایجاد صفات و
ویژگی های جدید در ارگانیسم است ،باید از منظر فقهی به یک سوال کلّی پاسخ داده
شود که آیا اساساً ،استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی و فناوری مهندسی سلّول های نطفه
ای ،فی نفسه برای درمان های ژنتیکی ،یعنی معالجه ژن های حامل بیماری یا معلولیت
جایز است یا خیر؟
اهمیّت پاسخ به این سوال از آن جهت است که ژن درمانی ،تأثیرات مستقیم و
پایداری را در نسل های بعدی بر جا خواهد گذاشت و لذا باید آن را از نخستین
فرصتهایی دانست که در اولین قدم های توسعهاش ،اجازه حضور بحث های فقهی را
برای نحوة شکل دادن و همراه شدن با تکنولوژیهای زیستی فراهم آورده است.

 -1ادلّه حرمت دست ورزی های ژنتیکي
برای پاسخ به سؤال اصلی مقاله ،ابتدا دو دلیلی که ممکن است برای اثبات عدم
جواز و ممنوعیّت مداخالت ژنتیکی در انسان فرض گردد ،اقامه شده و سپس مورد
نقد و بررسی قرار می گیرد.
 -1-1همانندی با خالق
نخستین دلیلی که ممکن است برای اثبات حرمت مداخالت ژنتیکی به آن استناد
شود ،این است که دستکاری های ژنتیکی برای آفرینش انسان بر اساس ویژگی های
جدید ،در واقع ،نوعی همانندی و تشبّه به خالق است ،در حالی که در دین اسالم،
خلقت انسان و سایر جانداران ،اختصاص به خداوند متعال دارد ،و تشبّه به خالق ،عملی

واکاوی ادلّه فقهي مشروعیّت اصالح ژنتیکي تخمک ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 121

حرام است؛ زیرا در یک دسته از احادیثی که به روایات «نفخ» معروف هستند ،نقاشی
و مجسّمه سازی ،تشبّه به خداوند معرّفی شده که آفریننده آن ،در روز قیامت ،مأمور
به نفخ روح در آن خواهد شد و چون قادر به انجام این کار نخواهد بود ،عذاب
می شود؛ به عنوان نمونه ،در روایت حسین بن منذر از امام صادق علیه السالم آمده
س
خ فِیهَا وَ َلیْ َ
ل صَوَّ َر تَمَاثِیلَ ُیکَلَّفُ أَنْ یَ ْنفُ َ
است « :ثَلَاثَ ٌه مُعَذَّبُونَ یَوْ َم الْ ِقیَامَ ِه  ...وَ َرجُ ٌ
بِنَافِخٍ :سه گروه در قیامت معذب خواهند بود  ...یکی از آنها شخصی است که
تصاویری را نقاشی کند و خداوند در روز قیامت ،سازنده این تماثیل را مکلّف به نفخ
و دمیدن در آن تماثیل می کند؛ در حالی که او توان چنین کاری را ندارد (حرّ عاملى،
911/31 :3431؛ حدیث 6؛ نیز ر.ک :همان ،134/5 :حدیث .)9
از نظر داللی ،معنای «لیس بنافخ» در این روایت ،همان خلود است و الزمة آن کفر
است؛ یعنی چون نقاش نمی تواند در تصویر بدمد یکسره باید در عذاب بماند .از سوی
دیگر ،عبارت «یُکَلَّفُ أَنْ یَ ْنفُخَ فِیهَا» در این حدیث شریف و یا عبارت های مشابهی
مانند «أحیوا ما خَلقتم» (احسایى ،341/3 :3435 ،حدیث  )13که در برخی دیگر از
روایات نفخ و احیاء آمده ،در واقع ،درصدد بیان یک نوع تشبه و همانندی به حضرت
حق در خلقت است؛ یعنی خداوند در روز قیامت میگوید که اگر شما قدرت بر خلق
دارید ،پس در آن بدمید و آنها را زنده کنید.
از اینرو ،فقها در بحث مکاسب محرّمه ،مجسّمه سازی و نقاشی را به همین مالک
(حرمت تشبه به خالق) حرام میدانند .مرحوم شیخ انصاری ،با پذیرش حرمت نقاشی
موجودات دارای روح ،آن را با حکمت تشریع حرمت تأیید نموده است؛ ایشان ،در
کتاب مکاسب مینویسد:
«حکمت در حرمت نقاشی ،حرمت تشبّه به خالق در آفرینش حیوانات و اعضای
آنهاست؛ زیرا نقاش میخواهد شکل حیوان یا اعضای آن را بکشد ،در حالی که بشر
از ترسیم همه زوایای آنها عاجز است تا چه رسد به آفرینش خود حیوان یا اعضای آن
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 ...و روشن است که ماده و ابزار نقاشی در این نوع اختراعات ،نقشی ندارند؛ یعنی آن
چه زمینه ساز تشبّه نقاش به خالق است ،همان نقش و تصویری است که خود وی
فراهم میآورد ،نه ماده و ابزار نقاشی» (شیخ انصارى.)316/3 :3435 ،
یکی از شارحان مکاسب ،در تبیین کالم مرحوم شیخ می نویسند« :از این بیان که
در این دسته از روایات آمده که روز قیامت نقاش را مکلّف میکنند که در نقاشی
خود بدمد و او از این کار عاجز است ،میتوان به دست آورد که حکمت تشریع
حرمت نقاشی و مجسّمه سازی آن بوده که نقاش و مجسّمه ساز با این کار ،خود را به
آفریننده هستی تشبیه کرده اند؛ و اگر ادّعا شود که از روایات پیشین استفاده میشود
که حکمت تشریع در آنها نیز ترویج کفر و شرک بوده است ،نه تشبّه به خالق متعال؛
در پاسخ میگوئیم در ا ین صورت مناسب آن بود که در این روایات ،به جای آن که
گفته شود نقاش را روز قیامت مکلّف به دمیدن در نقش میکنند ،گفته شود که نقاش
مکلّف می شود که در روز قیامت از تصاویری که فراهم آورده ،طلب شفاعت کند؛
حال آن که تصاویر ،از شفاعت او عاجزند» (سبحانی تبریزی.)113 :3494 ،
مع الوصف ،در نقد این دیدگاه باید گفت که اوّالً ،اکثر روایات «نفخ» از حیث
سندی دچار ضعف هستند و حتی در سند روایت مورد بحث نیز حسین بن منذر،
مجهول است و توثیق روشنی ندارد .به همین جهت ،محقّق خوئی پس از بیان این
دسته روایات ،در مصباح الفقاهه می گوید ...« :ولی با وجود کثرت ،این روایات از
حیث سند ضعیف هستند و ضعف آنها با چیزی جبران نمیشود ،پس شایسته مورد
استناد قرار گرفتن در حکم شرعی نیستند» (خوئی.)995/3 :3166 ،
ثانیاً ،راهی برای احراز حکمت بودن «تشبّه به خالق» در حکم به حرمت در این
دسته از روایات وج ود ندارد ،و به عبارت دقیق تر ،این احتمال که تشبه به خالق،
حکمت منحصره باشد ،یا الاقلّ یکی از حکمت های منع در روایات نفخ باشد ،مورد
تردید است؛ زیرا در خود این گروه از روایات ،به این حکمت اشاره نشده است؛ به
ویژه آن که هر تشبّه به خالقی نیز حرام نیست و از این رو ،علیرغم این که این حکمت
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در تصویر موجودات بی جان ،مانند درخت و کوه و دریا و خورشید و  ...نیز خواه ،به
گونه مجسّمه یا نقاشی وجود دارد ،جواز آن از مسلّمات فقهی و مورد اتفاق فقها بوده
و خالی از هر گونه شبهه و اشکال است.
ثالثاً ،بر فرض که حکمت عدم جواز ،تشبّه به خالق باشد ولی نمی توان این را به
عنوان علّت منع و یا منشأ انصراف در روایات به حساب آورد؛ یعنی اگر بخواهیم
موضوعی را علّت حکمی بگیریم یا باید با ادات تعلیل بیان شده باشد و یا الاقلّ،
انصراف و انسباق عرفی بر این مطلب وجود داشته باشد ،در حالی که در مورد بحث،
اینگونه نیست و صرفاً ،برداشتی است که برخی از فقها ،از این دسته روایات داشته اند.
به این جهت ،وجهی ندارد که حکمت تشریع حرمت نقاشی را تنها تشبّه نقاش به
آفریدگار بدانیم و چه بسا یکی از حکمت های حرمت ،تشبه نقاش به شخص بت
پرست باشد؛ یعنی ممکن است حکمت ممنوعیّت ،این باشد که از این تماثیل ،جهت
بت پرستی استفاده می شده است و یا به طور کلّی ،حکمت دیگری داشته که به دست
ما نرسیده است.
بنابراین ،چه بسا مراد از حرمت تشبّه به خالق ،ساختن مجسّمه و نقاشی با انگیزة
ستیز با خداوند باشد؛ به طوری که سازنده آن ،خود را شریک و نظیر خداوند در این
کار بداند یا این که آن را به قصد تقدیس و تکریم و عبادت و تبرّک جویی بسازد و
یا طراحی کند؛ یعنی نقاشی و مجسّمه سازی به قصد هماوردی و ضدیّت با خداوند
باشد یا عرفاً چنین صدق کند ،نه صرف یک نقاشی یا مجسّمه ساده؛ وانگهی با توجه
به لزوم تناسب حکم و موضوع ،و یا جرم با مجازات ،و این که هرچه گناه بزرگ تر
باشد باید عقوبتش نیز بزرگتر ،باشد ،تناسب نقاشی کشیدن و مجسّمه سازی ،با خلود
در آتش به دلیل عدم توانایی در نفخ روح و احیای آن تصاویر ،جز با در آلهه پنداشتن
آنها و شرک و کفر نسبت به خداوند متعال سازگار نیست؛ به ویژه آن که از اساسی
ترین مسائل در فهم و دریافت صحیح معانی روایات ،درنظر گرفتن ج ّو حاکم بر زمان
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صدور این روایات و توجّه دقیق به شرائط و زمان صدور روایات و مکان بیان اخبار
است.
نتیجه آن که ،عمل تصویر ،فی نفسه حرام نیست؛ بلکه این دسته از روایات بیشتر
ناظر به مسائلی از قبیل شرک و خدشه به توحید افعالی است؛ یعنی اگر این کار ،به
قصد هماوردی با قدرت مطلق الهی و حیث انحصاری خداوند باشد و در نتیجه نوعی
خدایی کردن محسوب شود ،حرام است و لذا ،خود این حکمت که ایجاد صورت،
تشبّه به خالق میب اشد ،تعبیر صحیحی نیست و نقاشی کردن از صورت انسان ،تشبّه به
خالق تلقّی نمی شود؛ چراکه اساساً نقاشی کردن ،به معنای خلق کردن و ایجاد از عدم
که فعل اختصاصی خداوند است ،محسوب نمیشود.
ل َشیْءٍ خَ ْلقَهُ ثُمَّ هَدَى»(3طه)53:
مؤیّد این مدّعا ،آیه شریفه «قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى کُ َّ
است .از این آیه شریفه ،چنین بر می آید که هر آن چه حظی از وجود دارد ،خلقت
خویش را مرهون و مدیون عطای ذات باری تعالی است و به واسطه خواست و اراده
مستقیم او لباس وجود بر تن کرده است .بنابراین ،هرچند که ایجاد تغییر در ساختار
طبیعی و ژنتیکی موجودات ،در توانایی انسان میباشد ،ولی خلق از عدم و ایجاد
موجودات بدون هیچ ماده قبلی ،از توان بشر خارج است.
همچنین ،در برخی از آیات قران کریم ،خداوند به عنوان « َبدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ» (بقره331 :؛ انعام )333 :توصیف شده است که به معنای آن است که خلقت
عالم به طور بدیع و بدون سابقه قبلی صورت گرفته است؛ در حالی که انسان در
اختراعات و ابداعات خود ،چیزی را از عدم پدید نمیآورد ،یا به تعبیری ،ماده اولیه
اشیاء را به وجود نمی آورد؛ ولی خلق به معنای دوم (تنظیم و جمع اجزای چیزی که
قبالً بوده است) اختصاصی به خداوند ندارد؛ و همان طور که خداوند نطفه انسان را

 « .3پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که در خور اوست داده و سپس آن را هداست فرموده
است».
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تنظیم میکند تا کودکی متولّد شود (انسان )31 :به انسان نیز قدرتی داده است که
ممکن است با پیشرفت علمی ،بتوانند انسانی را از راه مداخالت ژنتیکی و مخلوط
کردن نطفه زن و مرد خلق کند.
از اینرو ،هرچند که می توان سلّول های جنسی و ژن های آنها را دستکاری کرد،
ولی هیچگاه نمی توان انسانی را فی البداهه ایجاد کرد یا آن را از ماده ای پدید آورد
که هیچگونه استعدادی برای تبدیل شدن به انسان را ندارد؛ و به تعبیر فلسفی ،نهایت
نقشی که انسان ها در پیدایش امور ایفا می کنند در حدّ علّت معدّه است و علّت هستی
بخش مخلوقات ،تنها ذات مقدّس خداوند است« :أَ فَرَأَیْتُمْ مَا ُتمْنُونَ أَ أَنْتُ ْم َتخْلُقُو َنهُ أَ ْم
نَحْنُ ا ْلخَالِقُونَ»( 3واقعه):51-51 :؛ به عنوان نمونه ،در خصوص بحث ما ،پدر و مادر یا
محقّقان ژنتیکی و آزمایشگاهی ،تنها زمینه ساز و فراهم کننده شرایط الزم برای تکوّن
یا تغییر شکل سلّول ها و تولد فرزند هستند و خالق اصلی نطفه و مولود آن ،خداوند
قادر متعال خواهد بود و هم اوست که پس از تکامل جنین تا رسیدن به مرحله ویژه
ای ،روح حیات را در او خواهد دمید (سجده.)1 :
در بیان دیگر ،آفرینش خداوند ،گاهی مستقیم و بالمباشره ،صورت می گیرد؛
مانند آفرینش آسمان ها و زمین ،و گاهی با واسطه مالئکه و گاهی نیز با واسطه انسانی
است؛ همانند خیلی از پدیده های ناشی از تکنولوژی که در اثر اکتشفات علمی به
وجود آمده است ،ولی در واقع ،همه اینها در زمره مخلوقات الهی هستند .مؤید این
ک ْم وَ مَا تَعْمَلُو َن» (صافّات )16 :است که عمل همه انسان
مدّعا ،آیه شریفه «وَ اللَّ ُه خَلَقَ ُ
ها (همانند مداخالت ژنتیکی) را نیز مخلوق خداوند بر شمرده است؛ و اساساً خداوند
این دانش را به انسان افاضه کرده است؛ آن چنان که می فرماید« :وَ الیُحِیطُونَ بِشَیْ ٍء
مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءَ» (بقره.)331 :

 « .3آیا آن چه را که به صورت نطفه فرو می ریزد دیده اید آیا شما آن را خلق می کنید یا ما آفریننده آن
هستیم».
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از اینرو اوّالً ،مداخالت ژنتیکی ،ایجاد شیء از عدم نیست تا رقیب آفرینش الهی و
تشبه به خالق باشد ،و ثانیاً ،انجام این کار ،از دایره تقدیر و آفرینش الهی خارج نیست؛
یعنی انجام مداخالت ژنتیکی در موجودات با اتقان و هماهنگی میان آنها طبق سنن و
قوانینی است که خداوند در عالم وجود نهاده است .لذا ،بسیاری از اکتشافات نوین
علمی در واقع نوعی به کارگیری ابزار برای شناخت مجهوالت و کشف رازهای
طبیعت است که خداوند آنها را در این جهان به ودیعه گذارده است.
نتیجه آن که با توجه به مناسبات حکم و موضوع یا تناسب مجازات (خلود در
آتش) با جرم (نقاشی و مجسّمه سازی) در این روایات ،روشن می شود که این دسته
اخبار به مواردی انصراف دارد که مقصود از ساخت این تصاویر و مجسّمه ها ،بت
پرستی باشد یا به قصد ستیز و ضدیت با خداوند و در این راه استفاده شود و لذا ،این
ممنوعیّت ،اطالق ندارد و در مواردی که به جهت غرضی عقالیی ،ایجاد شود ،انجام
آن کار تناسبی با استحقاق چنین عذاب سخت و دائمی نخواهد داشت .از اینرو ،شیخ
انصاری معتقد است که اگر مجسّمه سازى به قصد صحیح و به انگیزه رفع نیازى انجام
بگیرد ،جایز است .ایشان می فرماید« :آن چه را درباره حرام بودن مجسّمه سازى و
نقاشى جانداران گفتیم ،مشروط به این است که مجسّمه سازى و نقاشى به قصد
حکایت فعل خداوند و به انگیزه همسانى به خالق باشد .بنابراین ،اگر نیاز و احتیاجى
اقتضا کند که چیزى ساخته شود که شبیه به یکى از آفریده هاى الهى است ،گرچه
جاندارى باشد ،در صورتى که قصد همانندى نباشد ،قطعاً جایز است (شیخ انصاری،
.)311/3 :3435
محقّق یزدى در حاشیه مکاسب می نگارد« :مجسّمه سازى و نقاشى در صورتى
جایز است که به انگیزه رفع نیاز باشد؛ به عبارت دیگر ،انجام حرام ،در صورتى جایز
است که ضرورت ،اقتضا کند و صِرف احتیاج و نیاز ،مادامى که به سر حدّ ضرورت
نرسیده باشد ،نمى تواند مجوّز انجام عمل حرام باشد؛ پس اگر ضرورت اقتضا کند
مجسّمه سازى جایز مى شود (طباطبائی یزدی.)31/3 :3111 ،
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بنابراین ،نتیجه آن که حرام بودن مجسّمه سازى ،مشروط به این است که عنوان
پرستش غیر حقّ ،و ترویج شرک و تقویت کفر و باطل بر آن صادق باشد و هرگاه این
کار ،مشمول چنین عناوینی نباشد ،دلیلی بر حرمت آن نیست؛ و با توجه به این که در
خصوص انجام مداخالت ژن درمانی چنین عناوینی برداشت نمیشود ،بلکه در واقع
این کار به معنای نوعی اکتشاف راز و سنتی از سنّت های الهی در سیستم سلّول های
بدنی و بکار گرفتن آن است ،از این جهت ،دلیلی بر حرمت آن نیست.
 -1-4دگرگوني (تغییر) در خلقت الهي
دومین دلیـلی که ممکن است در ممنوعـیّت دست ورزی های ژنتیکی مورد استناد
قرار بگیرد ،تـغییر در خـلقت الـهی و غـیر مجاز بـودن آن اسـت؛ یعنـی اگـر بـر فـرض
مداخالت ژنتیکی ،مصداق خلق کردن یا تشبّه به خالق محسـوب نشـود ،ولـی مصـداق
تغییر در خلق و آفرینش خداوند شمرده میشود.
خالصه این استدالل آن است که با استناد به آیه  331سوره مبارکه نساء و آیه 361
سوره مبارکه بقره ،می توان مهندسی ژنتیک را از مصادیق اوامر شـیطان در ایـن آیـات
دانست.
توضیح این دلیل آن است که در قرآن کریم ،کالم شیطان نقل شده که گفته
ن آذَانَ الْأَنْعَامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَ ُیغَیِّرُنَّ خَلْقَ ال َّل ِه
است« :وَ لَأُضِلَّنَّ ُهمْ َو لَأُمَ ِّنیَ َّنهُمْ َو لَآمُرَنَّهُمْ فَلَ ُیبَ ِّتکُ َّ
وَ مَنْ َیتَّخِ ِذ الشَّیْطَا َن وَلِیّ ًا مِنْ دُونِ اللَّ ِه فَقَ ْد خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِین ًا» (نساء 3)331-331 :این آیه
شریفه به این نکته اشاره دارد که شیطان ضمن گمراهی و ایجاد آروزها به تغییر در
خلقت و آفرینش الهی فرمان میدهد .از اینرو ،تغییر در مخلوقات خداوند کاری
ناپسند ،عمل و خواسته شیطان ،و افساد پس از اصالح دانسته شده که اقدام به آن نشانة
 « .3خداوند شیطان را از درگاه رحمت خود به دلیل مجادله با خدا دور کرده است و شیطان گفت من از بندگان
تو قسمتی را زیر بار طاعت خود خواهم کشید ،سخت گمراهشان کنم و به آرزوهای باطل و دور و دراز
درافکنم و به آنها دستور دهم تا گوش حیوانات را ببرند و امر کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند .ای بندگان بدانید
هر کس شیطان را دوست گیرد و نه خدا را سخت زیان کرده ،زیانی که آشکار است».
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پیروی از او به شمار می رود؛ و یکی از مصادیق این تغییر در آیه شریفه ،شکافتن
گوش دام ها بیان شده که از احکام ضالّة مبتنی بر رسوم عرب جاهلی بوده که از طریق
آن گوشت دام را بر خود حرام می کردند .از سوی دیگر ،با توجه این آیه شریفه که
التَعْلَمُونَ» (بقره:
فرموده است « :إِنَّمَا یَأْمُرُکُ ْم بِال ّسُوءِ وَ ا ْلفَحْشَاءِ َو أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا َ
 )361روشن می شود که شیطان تنها به حرام امر میکند.
بنابراین ،طبق آیه  331سوره نساء ،شیطان به تغییر در مخلوقات امر میکنـد و طبـق
آیه دوم ،شیطان جز به اموری که شرعا مجاز نیست امر نمیکند .نتیجه دو مقدمه فـوق،
به انضمام آیه  13از سوره روم ،که فرمـوده اسـت« :الَ تَبْـدِیلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ» ،بیـان نـوعی
محدودیت تصرفات انسان در عالم تکوین است؛ به طوری که تغییر و تبدیل در خلقـت
الهی ،ممنوع است؛ و به بیان دیگر ،هر چیزی که انسان ،آن را از مسیر اصـلی و طبیعـی
خود خارج کند مشمول تغییر در خلقت است و انجام آن ،عملی حـرام خواهـد بـود .از
این رو ،برخی به اصالت حرمت تغییر ،مگر در موارد ترخیص مانند ختان ،تقلـیم اظفـار
(ناخن گرفتن) و  ...باور دارند (طبسی ،بی تا )13 :طبری نیز در تفسیر خود اخته کـردن
چارپایان ،خال کوبی ،مثله کردن و برخـی امـور دیگـر را از مصـادیق تغییـر در خلقـت
خداوند و مورد نهی دانسته است (طبری ،بی تا.)935/1 :
از اینرو ،با توجه به این که مثال های فوق ،فقط به عنوان تمثیل و مصـداقی از تغییـر
در ظاهر مخلوقات دانسته شده ،انتقال مسیر خلقت از لقاح طبیعی به مـداخالت ژنتیکـی
و باروری مصنوعی نیز به طریق أولی ،مصداقی مهم در تغییر سـنّت الهـی و بلکـه تغییـر
در اصل شیوه خلقت به حساب میآید و لذا ،از نظر شرعی ،استفاده از ایـن تکنیـک ،و
دستکاری ژن های وراثتی انسان ،با هدف ایجاد تغییرهای ژنتیکی مشـمول اطـالق ایـن
آیات شریفه بوده و عملی غیر مجاز است؛ در بیان دیگر ،مهندسی ژنتیک ،تغییر حیـات
و تغییر در روند تکاملی بشر است و از این رهگذر ،برای رسیدن به مطلوب و به دسـت
آوردن انسان مورد نظر ،باید ژن های موجود دستکاری شود که این امر مستلزم حـذف
و اضافه برخی از ژن ها اسـت و مـثالً بایـد ژن هـای نـاقص ،معیـوب و یـا ناخواسـته از
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سلّول ،خارج شده و ژن های مورد نظر به آن افزوده شـود تـا بـه ایـن ترتیـب ،ترکیـبِ
ژنتیکی موردنظر متخصّصان فراهم آید؛ و چون تغییر ژن ها و بکـارگیری ایـن تکنیـک
در خصوص ژنوم انسانی و سـپس ،جـایگزینی لقـاح مصـنوعی بـه جـای لقـاح طبیعـی،
موجب خارج نمودن آنها از روند طبیعی و سبب تغییر در خلقت الهـی اسـت ،دسـتکم،
ایجاد تغییرهای ژنتیکی که نتیجه آن تغییر در ژن های طبیعی باشد ،حرام خواهد بود.
مع الوصف ،به نظر می رسد که استناد به این دلیل نیز صحیح نیست؛ زیرا آیه اوّل
در مقام سرزنش آن چیزی است که مشرکان میخوانند و درصدد بیان دشمنی شیطان
و سرکشی او و اشاره به سخنان اوست که منجرّ به شرک و نشر بدعت های حرام می -
شود .وانگهی ،اگر هر گونه تغییر و تصرف در طبیعت را عمل شیطانی و حرام بدانیم
ناگزیر باید نسبت به بسیاری از دستاوردهای علمی بشری بیتفاوت باشیم و اختراعات
و اکتشافات سودمند را نادیده بگیریم؛ چراکه در بیشتر موارد ،بهرهوری از مخلوقات،
با تغییر و تبدیلهای فراوانی همراه است ،و استفاده از این پدیدارها بدون ایجاد
تغییرات در آنها دشوار است؛ و این توجیه که موارد مذکور را جزو مخصّصات و
مرخّصات حکم حرمت بدانیم ،مصداق روشنی از تخصیص اکثر ،قبیح است که در
شأن شارع مقدّس و حکیم نیست.
در بیان دیگر ،اگر آیة شریفه را دلیل بر تحریم تغییر بدانیم ،و بخواهیم به اطالق
آن عمل کنیم با توجه به این که این دلیل (تغییر خلقت) شامل همه مخلوقات میشود،
و دلیلی بر اختصاص آن به انسان نیست ،باید هر گونه دستکاری و تغییری را در هستی،
حرام با شد؛ در حالی که حرمت آن ،سبب ایجاد عسر و حرج در زندگی مردم خواهد
بود و هیچ فقیهی به این نتیجه ملتزم نیست .پس اگر بگوئیم این موارد از عموم حکم
حرمت تغییر ،استثنا شده است ،الزمه آن تخصیص اکثر و مستهجن خواهد بود.
بنابراین ،استلزام تخصیص اکثر خود نشانگر آن است که این ادلّة عامّ و مطلق ،در
زمان صدورشان ،همراه قرائنی بوده است که عمومیّت و اطالق از آن استفاده نمی شده
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که چنین استهجانی را به دنبال داشته باشد؛ به ویژه آن که دخل و تصرّف معقول و
متعارف در طبیعت با داللت آیاتی که نشان از مقام خلیفه بودن انسان در روی زمین
دارد سازگار است؛ زیرا به اقتضای برخی از آیات قرانی ،انسان اشرف مخلوقات است
و آفریده های هستی در تسخیر و سیطره او نهاده شده اند (بقره )91 :تسخیر طبیعت نیز
دارای مراتبی است که یکی از آن مراتب ،گزینش علّتی از علل در فرایند مداخالت
ژنتیکی است.
در نتیجه ،شاید بتوان گفت که آیه مورد بحث ،ناظر به این امور نیست؛ بلکه
درصدد بیان حرمت تغییرات ناشی از گمراه کردن شیطان است که منجر به امور
خالف فطرت توحیدی از قبیل شرک میشود و در واقع ،به معنای نوعی معارضه و
رویارویی فعل شیطان با جریان خلقت الهی است.
از اینرو ،شاید آیه تغییر خلق اهلل ،اشاره به این نکته باشد که خداوند در نهـاد اوّلـى
انسان ،یکتاپرستى و صفات پسندیده را قرار داده اسـت ،ولـى وسوسـه هـاى شـیطانى و
هوى و هوس ها ،انسان را از این مسیر صـحیح منحـرف میسـازد و او را بـه بیراهـه هـا
مىکشاند.
شاهد این سخن همان آیه  13سوره روم است که خداوند متعال میفرمایـد« :فَـأَقِمْ
وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهـا ال تَبْـدِیلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ ذلِـکَ الـدِّینُ
الْقَیِّمُ :یعنـی خداونـد متعـال ،فطـرت و سرشـت انسـان را از روز ازل و در عـالم ذرّ ،بـر
اساس ایمان به ربوبیت خودش آفریده است نباید تبدیل و تغییر یابد؛ پس هر کس کفر
بورزد و غیر از خداوند مانند خورشید و ماه را عبادت کند ،فطرت الهی را که خداونـد
انسان را آنگونه آفریده ،تغییر داده است ».صاحب التبیان می نویسـد« :و قولـه تعـالی :و
آلمرُنّهم فلیغیّرنّ خلق اهلل  ...و أقوى األقوال مـن قـال« :فَلَیُغَیِّـرُنَّ خَلْـقَ اللَّـهِ» نسـاء-331 :
 )331بمعنى دین اللَّه بدالله قوله« :فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْـدِیلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ
ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ (روم( »)13 :طوسی ،بی تا)114/1 :؛ قوی ترین دیدگاه در میـان همـه
این اقوال ،سخنی است که مراد از خلق اهلل را به قرینه قول خداوند که در آیه  13سوره
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روم ،فطرت اهلل فرموده ،همان دین الهی می داند.
در تفسیر عیاشی به نقل از امام صادق(ع) روایت شده است که آن حضرت فرمود:
ق اللَّ ِه»( 3نساء )331-331 :یعنی تغییر فرمان الهی ،به آن چه فرمان داده
«فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْ َ
است (عیاشى )916/3 :3113 ،طبرسی نیز در تفسیر آیه شریفه «فَلَ ُیغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ» همین
روایت را از امام صادق علیه السالم نقل کرده است (طبرسى)311/1 :3119 ،؛ علی بن
ابراهیم نیز در تفسیر قمّی می نویسد« :تغییر خلق خدا یعنی تغییر امر خدا» (قمّى:3161 ،
 .)351/3عالمه طباطبائی در تفسیر شریف المیزان ،آیه  13سوره روم را تفسیر آیه 331
سوره نساء دانسته و گفته است« :بعید نیست که مراد از تغییر خلقت خداى تعالى
خروج از حکم فطرت و ترک دین حنیف باشد آن دینى که خداى تعالى [در آیه 13
س
سوره روم] در باره اش فرمود« :فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّا َ
عَلَیْها لَا َتبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّ ِه ذلِکَ الدِّینُ الْ َقیِّمُ» (طباطبائی.)15- 14/5 :3495 ،
صاحب کتاب ارزشمند العناوین همین معنا برای تغییر در خلقت ذکر کرده و آن
را به معنای تغییر دین الهی و فطرت اسالمی دانسته است (حسینی مراغی:3431 ،
.)111/9
بنابراین ،با بررسی این دیدگاه ها ،به این نتیجه میرسیم که مراد از این آیه شریفه،
آن است که شیطان مشرکان را وسوسه می کند و آنان را به تغییر پارهای از کارهایی
که خداوند منع کرده و یا ترک بعضی کارهایی که به آن فرمان داده ،دعوت کرده
است و از این رهگذر به ایجاد تغییر در دین خدا فرا میخواند؛ تغییر دین خدا نیز به
مفهوم عصیان خداوند ،با ارتکاب منهیّات و ترک واجبات است.

 « .3خداوند شیطان را از درگاه رحمت خود به دلیل مجادله با خدا دور کرده است و شیطان گفت من از بندگان
تو قسمتی را زیر بار طاعت خود خواهم کشید ،سخت گمراهشان کنم و به آرزوهای باطل و دور و دراز
درافکنم و به آنها دستور دهم تا گوش حیوانات را ببرند و امر کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند .ای بندگان بدانید
هر کس شیطان را دوست گیرد و نه خدا را سخت زیان کرده ،زیانی که آشکار است».
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همچنین ،باید توجه داشت که صِرف وحدت تعبیر در آیه  13سوره روم و آیه
 331سوره نساء موجب تعین اراده این معنا نخواهد بود که «خلق اهلل» را صرفاً به یک
معنا بدانیم؛ به ویژه ،آن چه در آیه  13سورم روم آمده ،چه بسا از باب اطالق سبب بر
مسبّب باشد؛ ی عنی این خصوصیّت و ویژگی خلقت انسان است که او را به سوی
تمسّک به دین الهی دعوت می کند و لذا بهتر است که کالم مفسران را در تفسیر خلق
اهلل به دین اهلل ،از باب مصداق و تطبیق بدانیم؛ نه تفسیری که معنای انحصاری از آن
فهمیده شود؛ به ویژه آن که استعمال خلق اهلل به جای دین اهلل توجیه عرفی و لغوی نیز
ندارد.
مرحوم سبزواری در اینباره مینویسد« :بنابراین ،هر نوع تغییر ،چه در انسان ،چه در
حیوان و چه در گیاهان ،مادامی که به عنوان معارض و ضدیت با آفرینش الهی
محسوب نشود ،حرام نیست .البته این مطلب در صورتی است که در تغییر ،عناوینی
مانند اذیّ ت ،آزار رسانی و اسراف وجود نداشته باشد ،و گرنه حکم آن (حرمت)
واضح است (سبزواری.)135/1 :3431 ،
از اینرو ،مثال هایی که از تفسیر طبری در مقام تقریر این دلیل بیان شد ،به تنهایی
کار شیطانی محسوب نمی شود ،بلکه اگر مثالً بریدن و شکافتن گوش دام ها به عنوان
«عالمت تحریم» یا به عنوان «عبادت بت ها» باشد ،همان طور که در عصر جاهلیّت،
چنین بوده است و به عنوان تشریع و برای حرمت سوار شدن و استفاده از گوشت
شتران این کار را انجام می دادند ،کاری حرام و عملی شیطانی خواهد بود.
نتیجه نهایی آن که در تفسیر این آیه شریفه باید میان تغییراتی که در گستره
بهره وری و تسخیر عالم برای انتفاع از منافع موجودات ،صورت میگیرد با آن چه در
گستره خلقت و هدف از خلقت صورت می پذیرد ،قائل به تفاوت شد؛ چراکه ایجاد
تغییرات در پدیده ها الزمه ضروری تسخیر و بهره بری انسان است؛ و در آیات بسیاری
خداوند متعال آفرینش را در تسخیر و اختیار انسان قرار داده است؛ به عنوان نمونه
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ض وَ ا ْستَعْمَ َرکُمْ فِیهَا»(3هود )63 :و
خداوند در قرآن می فرماید« :هوَ أَنْشَأَ ُکمْ ِمنَ ا ْلأَرْ ِ
جبَا َل
حتُو َن الْ ِ
همچنین می فرماید« :وَ بَوَّأَکُمْ فِی الْ َأرْضِ َت َّتخِذُونَ مِنْ ُسهُو ِلهَا ُقصُور ًا وَ َتنْ ِ
بُیُوت ًا»( 9اعراف )14 :بنابراین ،انسان به عنوان موجودی مختار و خلیفه خداوند با اذن
الهی می تواند در چهارچوب نظام اسباب و مسببات عالم در طول اراده خداوند با
استفاده از ظرفیت اختیار و خالفت و تسخیر ،نقش آفرینی کند.
باری ،تجاوز به حریم جعل تکوینی الهی و ضدیت با آن ،تغییر خلقتی است که
یک نوع حرکت ارتجاعی را بر مخلوقات حاکم میکند؛ حرکتی که با چینش اوّلیه
مخلوقات در تعارض است و آنها را از مسیر حرکت به سوی اهدافشان باز میدارد و از
اینرو ،مخالفت با اغراض فعل تکوینی خداوند ،همانند مخالفت با غایات شرع و تغییر
دین خداوند که منافی توحید تشریعی است ،جایز نخواهد بود.
بنابراین ،منظور از تغییر در خلق خدا ،تغییر کارایی مخلوقات است؛ نه آن چیزی
که در استدالل به این آیه شریفه بیان شد .تغییر کاربرد آنها نیز به این معناست که
انس ان به جای این که از خورشید ،ماه ،حیوانات و غیره استفاده کند (که طبق آیات
قرآن همگی مسخّر او هستند) در راستای دستور شیطان آن ها را بپرستند و یا در طریق
ارتجاعی و نابودی حرث و نسل از آن استفاده نماید .از اینرو ،اگر فناوری مهندسی
سلّول های نطفه ای انسان به قصد تغییرات منفی در نهاد انسان و خدشه دار کردن
استعداد های فطری او انجام شود ،و مثالً مقصود از دستکاری ژنتیکی ،به هم زدن
ترکیب کروموزمی و احیاناً افزایش یا کاهش تعداد کروموزم ها باشد ،و در نتیجه
سبب عروض اختالالت جسمی گردد ،قطعاً عملی نامشروع خواهد بود؛ ولی اگر تغییر
خلق ،متوجه به رفع نقائص و تبدیل به أحسن باشد ،مانعی ندارد.

«.3او خدایی است که شما را از زمین بیافرید و برای عمارت و آباد ساختن آن برگماشت».
« .2شما را در زمین مستقرّ ساخت که در دشت هایش ،قصرها برای خود بنا میکنید و در کوه ها ،برای خود
خانه ها میتراشید»؛ نیز ر.ک :سوره لقمان ،آیه .93
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با این توضیح ،مشکل بتوان اثبات کرد که ژن درمانی که از دستاوردهای نوین
علم پزشکی برای پیشگیری از بیماری ها است و در ادوار گذشته سابقه نداشته،
مشمول اطالق این آیات باشد؛ یعنی اگرچه به یک معنا ،تصرّفات ژنتیکی در انسان،
نوعی تغییر در خلقت شخص مولود است ،ولی در واقع معارضه نیست و تغییر حقیقی
بر خالف جریان خلقت به شمار نمیآید.
باری ،صدق تغییر در خلق اهلل در مواردی است که تغییرات به صورت تنقیصی و
تغییر مسیر خلقت اصلی مانند از بین بردن محیط زیست و انقراض گونه های حیوانی و
انسان باشد که این اقدام ،موجب حرمت عمل انجام شده خواهد بود.

 -4ادلّه جواز
در این مقطع از مقاله پس از تعیین اصل مرجع ،تبیین ادلّه جواز و مشروعیّت
درمان ،به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست ورزی ژنتیکی برای اصالح تخمک در
فرایند تولید مثل انسانی پرداخته خواهد شد.
 -4-1اصل اباحه
در خصوص اقدامات ژنتیکی و تدوین طرح های زیست فناوری که احتمال بروز
شکّ و تردید در آن وجود دارد ،کشف اصل مرجع در زمان شکّ در تحقّق منع و
عدم آن در مباحث فقهی کارگشا خواهد بود و به نظر می رسد.
در مواردی که مداخالت ژنتیکی طبق نظر پزشک ،از طریق رفع بیماری یا نارسایی
های بیولوژیکی به ارتقای سالمت فرد منتهی شود ،دالیل یاد شده نمی تواند بر
ممنوعیّت آن به طور مطلق داللت نماید و اگر دلیلی دیگری نیز برای منع مداخالت
ژنتیکی وجود نداشته باشد ،مقتضای صناعت (اصاله االباحه) ،جواز آن عمل است؛
چراکه این مسأله از شبهات حکمیّه تحریمیّه در فرض فقدان یا اجمال نصّ بوده ،به
مقتضای اصل در آن ،برائت عقلی و شرعی جاری ،و به جواز آن حکم می شود؛ و در
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این وضعیّت ،برای تجویز مداخالت ژنتیکی ،نیازی به تمسّک به قاعده ضرورت و
اضطرار نخواهد بود.
علمای اصولی نیز در صورت فقدان حکم در موارد شبهه تحریمیّه ،به استناد قاعده
قبح عقاب بالبیان آن را محکوم به حکم حلّیت میدانند و لذا ،در مورد مداخالت
ژنتیکی ،چون نصّ صریحی بر حرمت آن نداریم ،چنین عملی مجاز است .شیخ
انصاری ،در مقام ردّ ظنّی بودن اصل برائت ،بر این باور است که اعتبار برائت از باب
حکم قطعی عقل به قبح تکلیف بدون بیان است (شیخ انصارى .)313/3 :3435 ،وی
ضمن بیان چهارمین دلیل برای حجیّت اصل برائت می نویسد« :الرابع من األدلّه حکم
العقل بقبح العقاب على شیء من دون بیان التکلیف و یشهد له حکم العقالء کاف بقبح
مؤاخذه المولى عبده على فعل ما یعترف بعدم إعالمه أصال بتحریمه» (همان:)115/3 :
دلیل چهارم ،حکم عقل به قبح عقاب بدون بیان قبلی تکلیف است .شاهد بر این مدّعا
ال
حکم همه عقال به قبح مؤاخذه عبد توسط موالیی است که خود اعتراف دارد که قب ً
انجام فعل را به عبد اعالم نکرده بود.
از دیدگاه ایشان ،حکم عقل ،وجدان عرفی و ارتکاز عقالیی ،مقتضی آن است
که اگر تکلیفی در واقع موجود باشد ،ولی به مکلّف واصل نشده باشد و مکلّف در
مقام عمل با آن مخالفت نماید ،شارع نمی تواند بر مخالفت او عقاب کند .تحلیل این
مدّعا با مراجعه به روش و منهج موالی عرفی نسبت به عبید روشن میشود؛ چه بنا بر
وجدان عرفی و ارتکاز عقالیی ،اگر در موردی ،عبدی ،عملی را انجام نداد و مولی،
بخواهد او را توبیخ نماید؛ عبد میتواند در جواب او بگوید« :ما علمت بصدور هذا
األمر ».در این هنگام ،مولی حجّتی در مؤاخذه عبد نخواهد داشت و نمی تواند از او
سئوال کند؛ به عبارت دیگر ،وقتی به موالی و عبید عرفی مراجعه میکنیم ،در عرف،
عدم علم به حکم واقعی (اوّلیه) و ظاهری (ثانویّه) به عنوان عذر عبد ،برای مولی قابل
قبول است و او دیگر حقّ عقاب کردن مکلّف را ندارد.
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ک
بنابراین ،در خصوص اقدامات ژنتیکی و فناوری مهندسی سلّول های جنسی ،ش ّ
در تکلیف وجود داشته و برای رهایی از سرگردانی به اصاله البرائه که مجرای آن
شکّ در تکلیف است ،مراجعه میکنیم و به حکم این اصل ،به هنگام شکّ در
تکلیف ،اگر به علت نبود نصّ ،دلیلی بر منع و تحریم آن نیافتیم ،اصل ،برائت از
حرمت آن است ،و در نتیجه ،اصل اوّلیه در حکم این موضوع مشکوک ،اباحه ،جواز
و مشروعیّت اقدامات ژنتیکی است؛ البته ،این امر به معنای پذیرش مشروعیّت مطلق
تصرّفات ژنتیکی نیست؛ بلکه به این معناست که مداخالت ژنتیکی فی نفسه و به عنوان
اوّلی و به شرط آن که با عمل حرام دیگری همراه نباشد ،حرمت ذاتی و تشریعی
ندارد؛ و حرمت آن به استناد دالیل ثانوی خواهد بود .از این منظر ممکن است که
اینگونه اقدامات فی نفسه مباح باشد اما عروض عناوین ثانوی و آثار سوء مترتّب بر این
امور ،موجب تحریم ثانوی آن شود.
 -4-4ادلّه مشروعیّت درمان
مداخالت ژنتیکی ،دارای فرایند و سناریوهای مختلفی است که به اذعان
متخصّصان میتواند در هر مرحله دارای مخاطرات گوناگونی باشد؛ زیرا باید توجه
داشت که ساختار ژنی انسان و نقش ژن ها در تعیین صفات بیولوژیکی و رفتاری انسان
به قدری پیچیده است که هرگونه دستکاری در ساختار طبیعی آنها ،احتمال بروز
ناهنجاری های جسمی و شخصیّتی وجود دارد؛ چراکه تعامل ژن ها و نقش ترکیبی
آنها در خلق صفات جسمی و روحی به قدری است که هر گونه ایجاد تغییر در آنها
ممکن است با بروز نقایصی در عملکرد ژن های دیگر همراه باشد؛ به ویژه آن که
تغییراتی که در اولین مراحل رشد و تکامل انسانی و حتی پیش از بارداری در ژنوم
یک شخص انجام میشود بر روی همه سلّول های بدن و حتی بر روی نسل های بعدی
اثر خواهد گذاشت.
بنابراین ،تصرّفات ژنتیکی در صورتی مجاز خواهد بود که این کار در راستای
مثبت و مورد پسند شریعت به کار گرفته شود؛ یعنی عمل مورد بحث ،در هر پروسه و
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مقطع آن ،دارای منفعت عقالیی ،مشروع و قابل اعتنا باشد .تحقّق این امر عمدتاً در
فرضی است که از لحاظ علم پزشکی شرایطی ایجاد شود که برای پزشک ،موضوع
معالجه و درمان نارسایی های بیولوژی فراهم شود ،که در این شرایط ،این کار ،نه تنها
جایز خواهد بود ،بلکه چه بسا مداخالت ژنتیکی درمانی با توجه به ادلّه تشویق به
درمان که از سوی شارع مقدس صادر شده ،امری کامالً مطلوب است؛ یعنی مشمول
اطالق ادلّه مشروعیّت درمان و تشویق به آن باشد؛ چراکه با توجه به نیاز بشر به درمان
و معالجه ،شرع مقدّس نیز به درمان بیماری دستور داده و آن را مورد تشویق قرار داده
است .روایات بسیاری درباره درمان و انواع طبابت از ائمه اطهار(ع) رسیده است که
دستور به معالجه و درمان میدهند و ذیالً به برخی از آنها اشاره میگردد:
 -3یونس بن یعقوب می گوید :به امام صادق(ع) عرض کردم :آیا مشروع است
که مردی دارو بنوشد یا رگ بزند ،چه بسا بهبودی باید یا سبب کشته شدن او گردد؟
امام علیهالسالم فرمود« :رگ می زند و می نوشد» (حرّ عاملى.)93/1 :3431 ،
 -9محمد بن مسلم گوید :از امام باقرعلیه السالم پرسیدم :آیا درمان مشروع است؟
امام علیهالسالم پاسخ فرمود« :بله! همانا خدای متعال در دارو برکت ،شفا و خیر فراوانی
قرار داده است و اشکالی در درمان وجود ندارد» (همان.)93/1 :
 -1حسین بن علوان از امام جعفر علیهالسالم از پدر بزرگوارشان از جابر نقل می
کند ،گفته شد :ای رسول خدا! آیا درمان کنیم؟ پیامبر(ص) فرمود« :آری درمان کنید،
زیرا خداوند متعال ،دردی را نفرستاده مگر این که درمان و شفایی نیز برای آن قرار
داده است» (همان.)99/1 :
 -4در روایتی از امام عسکری (ع) از پدران بزرگوارش نقل شده است که به امام
صادق علیهالسالم گفته شد :آیا شخص با آتش داغ کند در حالی که چه بسا بمیرد یا
رهایی یابد؟ امام علیهالسالم فرمود« :در روزگار پیامبر صل اهلل علیه و آله مردی داغ
کرد ،در حالی که رسول خدا ایستاده وی را نظاره می کرد» (همان.)93/1 :
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 -5در روایت اسماعیل بن حسن متطبّب آمده است که وی گوید :به امام صادق
علیه السالم عرض کردم :همانا من مردی از عرب هستم و اطّالعاتی در پزشکی دارم و
طبابت من عربی است و در مقابل آن چیزی نمیگیرم .امام فرمود« :اشکالی ندارد».
گفتم :جراحت را میبندیم و با آتش داغ میکنیم ،امام فرمود« :اشکالی نیست» .گفتم:
سمّ هایی مثل اسمحیقون و غاریقون را مینوشانیم .فرمود« :اشکالی نیست» ،گفتم :چه
بسا آن مرد می میرد ،فرمود« :اگر چه بمیرد» (همان.)93/1 :
 -6در روایتی از یوسف (یونس) بن یعقوب آمده که وی میگوید :از امام
صادق(ع) پرسیدم دربارة شخصی که دارو را مینوشد و چه بسا بهبودی یابد یا بمیرد،
البته بیشتر سالمتی می یابند؟ امام(ع) فرمود« :خداوند متعال درد و درمان را فرو فرستاد
و هیچ دردی را نیافرید مگر این که درمانی برای آن قرار داد ،پس همراه نام خداوند
بنوش» (همان.)91/1 :
 -1در روایتی از امام صادق علیهالسالم آمده که آن حضرت فرمود« :همانا یکی از
پیامبران الهی مریض شد ،گفت :درمان نخواهم کرد تا این که آن کسی که مرا مریض
کرده ،شفایم دهد! خدای متعال به وی وحی فرمود :تا زمانی که درمان نکنی شفایت
نخواهم داد ،زیرا شفا از من است» (همان.)96/1 :
البته ،در پارهای از موارد نیز روایاتی وارد شده که درمان را واجب میگرداند که
این حکم ،متوجّه بیمار و پزشک است.
 -1در روایت ابان بن تغلب از امام صادق علیهالسالم آمده که ایشان می فرماید:
«حضرت عیسی علیه السالم می فرمود :همانا کسی که درمان مجروح را ترک می کند
با کسی که جراحت را ایجاد کرده ،شریک است؛ زیرا جارح قصد فساد بدن مجروح
کرده است و کسی که شفا مریض را ترک میکند بهبودی او را نمیخواهد و زمانی
که شفای او را نخواهند ،پس فساد او را خواسته است» (کلینى.)145/1 :3431 ،
کثرت روایات وارده ،در ح ّد تواتر معنوی بوده و آنها را از بررسی سندی بی نیاز
می کن د؛ گرچه در میان این روایات ،برخی دارای اعتبار رجالی است و از نظر داللی،
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فقها به استناد برخی از این دسته روایات ،معالجه را بر بیمار واجب می دانند .صاحب
جواهر معتقد است که این احادیث داللت بر وجوب درمان و معالجه میکند ،و
همچنین بر کسی که اطّالعی از درمان و پزشکی دارد ،واجب است به درمان بیمار
اقدام کند (نجفى ،بی تا )53/41 :به ویژه آن که حفظ حیات انسان مورد تأکید اسالم
قرار گرفته و آن را یکی از مهمّ ترین واجبات بر شمرده است« :مَنْ أَحْیَاهَا َفکَأَنَّمَا أَحْیَا
النَّاسَ جَمِیع ًا»(3مائده.)19 :
بنابراین ،اگر کنترل ژنتیکی بر روی ژن های انسان هیچ ضرری برای طفل متولّد
شده در آینده نداشته باشد و مستلزم کار حرامی نیز نباشد ،استفاده از این روش جایز
است ،بلکه اگر تصرّفات ژنتیکی مثبت بوده و در راستای معالجات ضروری صورت
گیرد و موجب تغییر نوعی یا عیب و نقص روحی و حسّی نشود ،حکم جواز و
مطلوبیّت استفاده از آن به اقتضای روایات وارده در جهت تشویق به درمان روشن
است.
در پایان با توجه به این که این بحث از مباحث جدید فقه پزشکی به شمار می آید،
برخی از استفتائاتی که درباره اصالح و تصرّف در ژن ها از محضر مراجع معظم تقلید
صورت گرفته ،آورده میشود:
سؤال) در عالم پزشکی متداول شده که روی ژن های درون سلّول های بدن انسان
و غیر انسان اقداماتی انجام می دهند که گفته می شود موجب پیدایش تغییراتی در
ساختمان روانی انسان ها یا تغییرات جسمی انسان ها و غیر انسان ها میگردد ،بفرمائید:
 -3آیا نفس این عمل (دستکاری کردن ژن ها) جایز است؟
 -9در صورتی که این اقدام به منظور درمان صورت نگیرد ،ولی در جهت دستیابی
به برتری های جسمی یا روانی ،و پیشرفت علم پزشکی بوده باشد ،آیا می توان چنین
اقدامی انجام داد؟
 « .3و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد ،چنان است که گویی همة مردم را زنده کرده است».
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 -1اگر اقدام فوق روی نطفه با جنین انجام شود ،حکم چگونه خواهد بود؟
پاسخ آیه اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی:
« -3در حیوانات اگر موجب اذیّت آنها نشود جواز بعید نیست و در انسان در
صورتی که موجب تغییر نوعی او بشود جائز نیست و در تغییر شخصی و شخصیّات
اگر موجب کمال بیشتر جسمی یا روحی او شود جایز است .و اگر موجب عیب و
نقص جسمی یا روحی شود جایز نیست؛ واهلل العالم.
 -9در صورتی که در انسان موجب تغییر نوعی یا عیب و نقص روحی و حسّی
نشود جائز است؛ واهلل العالم.
 -1از جواب سؤال اوّل جواب معلوم می شود و مع ذلک به طور کلّی باید در
اینگونه موارد رعایت احتیاط کامل بشود؛ واهلل العالم» (صافی گلپایگانى.)19 :3435 ،
پاسخ آیه اهلل مکارم شیرازی:
 -3هرگاه این تغییرات مثبت باشد اشکالی ندارد.
 -9اگر مثبت باشد اشکالی ندارد.
 -1مانند جواب مسأله سابق است» (مکارم شیرازى.)53 :3491 ،

نتیجه گیری
با توجّه به مطالبی که در این مقاله بیان شد ،هرچند که به اقتضای اصل اوّلی،
تغییرات ژنتیکی فی ح ّد نفسه مانعی ندارد و جایز میباشد و اصل شرعی و عقلی در
همه افعال و اعمال حلیّت آنهاست ،ولی ،با توجه به عروض عناوین ثانوی ،بایسته است
که مشروعیّت مداخالت ژنتیکی را به وجود منفعت مشروع عقالیی منوط کرد؛ و در
نتیجه ،مهندسی ژنتیک و دستکاری در ساختار ژنوم انسانی در صورتی جایز است که
سلّول های نطفهایِ تشکیل دهنده جنین ،دارای مشکل ژنتیکی باشد و پزشک
متخصّص و متعهّد ،برای رفع مشکل نسل و فرزندان او ،دستکاری ژنتیکی و گذاشتن
ژن سالم به جای ژن معیوب را مفید تشخیص دهد؛ همچنین تالش برای اضافه کردن
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طبیعی بعض اعضا برای بدن به صورتی که بدون نقص در کیفیّت و کمیّت باشد اگر به
صورتی باشد که موجب اختالل یا تغییری در شخصیّت و هویّت معیّن جسمانی و
روحانی انسان یا قوا و استعدادهای او نشود و به مشخّصات تکوینی و متمایز کننده
انسان ضرری وارد نسازد فی نفسه و به عنوان اوّلی حرمت ذاتی و تشریعی ندارد؛ و در
مقابل ،هر گونه مهندسی و عملیات ژنتیکی که موجب خطر و خوف درد و رنج
احتمالی مولود یا دگرگونی های نقصآور در موجودیّت بشری گردد جایز نخواهد
بود.
در نهایت ،بررسی نسب نوزادانی که از طریق مداخالت ژنتیکی به دنیا آمده اند و
سایر آثار ملحق به نسب که خارج از موضوع این مقاله است ،برای محقّقان محترم
پیشنهاد می گردد تا گامی بیشتر در ادامه این مسیر برداشته شود.
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