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 چکیده
ی هاداده»ی جسمی افراد است و هایژگیو نیترخاصیکی از « ژن»

دستاوردهای علمی عصر جدید است که مطالعه بر  ازجمله« ژنتیکی

های ژنتیکی . دادهشودیمی بنیادی انسان را شامل هاسلولروی 

کاربردهای فراوانی دارد؛ این کاربردها گاهی در جهات مثبت است، 

و  جرائمهمچون کشف و درمان بیماری، تشخیص هویت، کشف 

؛ گاهی در جهات منفی کندیمبسیاری موارد دیگر که به جامعه کمک 

ر ی و تغییر دکشنسلاست، همچون ساخت تسلیحات بیولوژیکی و 

 انگیز است.و سایر مواردی که مفسده هانانسای بنیادی هاسلول

 توصیفی انجام شده است، به بررسی –این تحقیق که به روش تحلیلی 

 اطالعات ژنتیکی پرداخته است.  احکام فقهی افشای

باتوجه به اینکه افشای اطالعات ژنتیکی از اعمالی است که ذاتاً و 

تی بلکه درصورشود، المفسده نیست، لذا  جرم تلقی نمیاقتضائاً ذی

باتوجه به  شود.انگاری میکاربسته شود، جرمکه در جهات منفی به

توان یکی از احکام سرقت و جاسوسی را بر کیفیت و اهداف افشاء، می

سایر عناوین جرم ازجمله محاربه و افساد فی  این جرم تطبیق داد.

 تاالرض باتوجه به نقدهای وارد شده، قابل انطباق بر افشای اطالعا

 ژنتیکی نیست.
 

سرقت، ژنتیک، جاسوسی، محاربه، افساد فی  :هاکلیدواژه

 االرض.

  
Abstract 

"Gene" is one of the most special physical 

characteristics of individuals and "genetic data" is 

one of the scientific achievements of the modern 
age that includes the study of human stem cells 

and is very important today and in the detection 

and treatment of disease, identification, crime And 
many other things help the community. It is also 

used to make biological weapons and to kill and 

modify human stem cells. This research, which 
has been done by analytical-descriptive method, 

has examined the jurisprudential rules of stealing 

genetic information. In this study, while 

expressing the importance of genetic information, 

theft of genetic information is criminalized and 

according to the quality and purposes of theft, one 
of the provisions of theft and espionage can be 

applied to this crime. Other categories of crime, 

including moharebeh and corruption on earth, are 
not applicable to the theft of genetic information 

due to criticism  
 

Keywords: theft, genetics,espionage, moharebeh, 
corruption on earth. 
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 مقدمه

که تحت پوشش ظاهری کمک به  رودیمی نوظهور در جهان به شمار ادهیپدسرقت اطالعات ژنتیکی 

و ذخایر جهانی  هابانکی زیستی، در چارچوب هاسلولو نیازمند اهدای خون و یا  العالجصعببیماران 

ی نیز مطمح نظر است؛ اما جهات پزشکزیستی، مطرح گردیده است. البته در این زمینه اهداف درمانی و 

ی لموضوعی مهم در سطح امنیت م عنوانبهاز اطالعات ژنتیکی، بحث افشای اطالعات ژنتیک را  سوءاستفاده

 یک کشور مبدل ساخته است.

ترین ذخایر ژنتیکی آمریکا، انگلیس، کانادا، روسیه و چین از بزرگ نظیر ییهادولتدر حال حاضر، 

 قابلیتها سرطان یا برخی ازلوسمی و  چونهایی . ذخایری که فقط برای درمان بیماریبرخوردار هستند

 قرار دهند. مورداستفادهرا  هاآنی دیگری نیز هانهیزمه در ی را ندارند، بلکه این امکان وجود دارد کریگبهره

قدرت ایجاد نقص ژنتیکی در  بازیستی  یافزارهایجنگ که دینمایمچنین فرایندی این امکان را فراهم 

ک به ی را موجب شود و خاموش یجنگ تواندیماین امکانات . تولید گردداز بشر  خاص های یک تیرهسلول

بر کدهای  مسلط شدنبا مخفیانه فراهم آورد.  طوردشمنان را بهایراد صدمه به  امکانکشور یا یک گروه، 

ویروسی را ایجاد کرد که صرفاً به دارندگان یک خصوصیت ژنتیکی  توانمختلف می و نژادهای ژنتیکی جوامع

ی هاتضمانمتأسفانه در کشور ما قوانین و  ی خاص از جغرافیای انسانی، آسیب وارد نماید.امنطقهدر ساکنان 

که برخی مراکز اعم از  شودیمی ژنتیکی وجود ندارد و همین امر باعث هانمونهاجرایی الزم برای صیانت از 

 حالنیدرعی قانونی و هاتیفعالی جهانی مرتبط هستند، اقدام به هابانکو ... که با  هاپژوهشگاهو  هادانشگاه

 ی جهانی بدون در نظر گرفتن مالحظات امنیتی بنمایند.هابانکژنتیکی افراد به  انتقال اطالعات

این پژوهش ضمن بیان کاربردهای ژنتیک و مطالعات مرتبط به آن، به بررسی این موضوع پرداخته است 

خواه ی، نحو جزئنحوی افشا کرد، خواه بهی اطالعات ژنتیکی کشور را بهقانون ریبه صورت غ یاگر شخصکه 

نحوکلی، خواه افشاء آن در داخل کشور باشد و خواه تحویل آن به خارج از کشور، چه احکامی بر آن به

 شود و حکم کیفری او چیست؟مترتب می

-ها جنبههای متعددی صورت گرفته است و هر کدام از این پژوهشدر مورد اطالعات ژنتیکی پژوهش

یت حما»اند، ازجمله: مقاله محمود عباسی و دیگران با عنوان ههای گوناگون اطالعات ژنتیکی را بررسی کرد

بانک اطالعات  هیته »، مقاله علی محمدی با عنوان «قانونی از اطالعات ژنتیکی؛ ساختارها و رویکردها

عات اطال»، مقاله محمد معین منتظری و دیگران با عنوان «میافراد در حوادث و جرا تیهو نییجهت تع کیژنت

؛ «آن یو موضوعات اخالق کیژنت»، مقاله سودابه جوالیی و دیگران با عنوان «از آن یقانون تیحماو  یکیژنت
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های ازجمله: لزوم تهیه بانک اطالعات و حمایت قانونی و مالحظات اخالقی های مذکور جنبهدر پژوهش

اطالعات ژنتیک، بحث مورد تأکید واقع شده است، با این وجود یکی از خألهای موجود در رابطه با مطالعات 

وجو و تفحص شود. حسب جستاز این اطالعات می انگاری آن در مواردی است که منجر به سوءاستفادهجرم

انگاری اطالعات ژنتیک صورت نگرفته است، باتوجه به اینکه اطالعات پژوهش فقهی مستقلی در حوزه جرم

اخته انگاری آن پردیان احکام کیفری  و جرمژنتیکی از اطالعات حیاتی کشور است، لذا مقتضی است به ب

 شود.

 تعریف ژنتیک و کاربردهای آن -1

 تعریف ژنتیک -1-1

 مولکول کی یبرا ازیکروموزوم هستند که اطالعات مورد ن کیاز  یژنها قطعاتژنتیک مشتق از ژن است. 

DNA سازی آن که در معادل ی استرفارسیغای کلمه« ژنتیک» (.71، 7931)آسا،  را دارند دیپپت یپل کی ای

است  شناسیزیستبخشی از دانش استفاده شده است. علم ژنتیک « شناسیآفرینش»به زبان فارسی از واژه 

توانیم پردازد. با استفاده از قوانین و مفاهیم موجود در این دانش میهای جانداران میو تفاوت وراثتکه به 

نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چگونه و چرا چنین همانندی یا  جانداربه همانندی یا ناهمانندی دو 

علم ژنتیک علم انتقال (. 71ست )همان، ، به وجود آمده اجانورییا  گیاهیناهمانندی در داخل یک جامعه 

اطالعات بیولوژیکی از یک سلول به سلول دیگر، از والد به نوزاد و بنابراین از یک نسل به نسل بعد است. 

د. هاست، سروکار دارانتقاالت که مبنای اختالالت و تشابهات موجود در ارگانیسم ژنتیک با چگونگی این

 .(921، 7931)بلورچیان،  کندعلم ژنتیک در مورد سرشت فیزیکی و شیمیایی این اطالعات نیز صحبت می

 کاربردهای ژنتیک -1-2

ست؛ ا هیدوسوهای ژنتیکی کاربردهای بسزایی دارد؛ این کاربردها دارای تبع دادهمطالعات ژنتیک، به

 توان درجهات مثبت از آن بهره برد و هم در جهات منفی.که هم می صورتنیبد

 اند از:ی ژنتیکی عبارتهادادهکاربردهای مثبت مطالعات  نیترمهم

 ی وجودی انسانهاضعفشناسایی  .1

ژنتیکی و غیرژنتیکی، نقاط قوت و ضعف  یهایماریها و وجود ببرای بیماری شناسایی استعداد انسان

آن  DNAبه  الشعاع قراردادن او انجام شود، با دسترسیوی و تولید داروها و محصوالتی برای بهبود یا تحت

ی هاضعفمطالعات ژنتیکی در تشخیص  .(781)امین صادقی، رویا مطلبی،  شودنژادهای جمعیتی میسر می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1
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ی هاشیآزمادر اوایل بارداری با  کهیطوربهتشکیل نرمال بدن انسان از قبل از تولد بسیار کمک کرده است؛ 

یی خواهد بود. هانقصتشخیص داد نوزادی که هنوز در رحم مادر شکل نگرفته، دارای چه  توانیممختلف 

ن تولد دارای نارسایی خارج از حالت ی کرد که کدام قسمت از بدن او حینیبشیپاز همان موقع  توانیمحتی 

ی و مطالعات ژنتیکی برای جلوگیری از تولد هاشیآزمابه چه صورت خواهد بود. امروزه از  قاًیدقو  معمولی

ی ژنتیکی اختالالت جنسی فرد هاشیبا آزما. همچنین شودیمنوزادان دارای نقص اساسی در بدن جلوگیری 

 (.91، 7931است )جهانگیر بلورچیان،  صیتشخقابل)جنین( در آینده 

 ی درمانی از نتایج مطالعاتهااستفاده. 2

و  ژن واحد پایه فیزیکی ی درمانی است.هااستفادهیکی از کاربردهای اصلی نتایج مطالعات ژنتیکی، 

های غیرطبیعی یا تولید یک پروتئین سودمند برای ورود جهت جبران ژن یدرمانعملکردی وراثت است. ژن

سبب تولید نادرست یا عدم تولید یک پروتئین  افتهیها طراحی شده است. اگر ژن جهشماده ژنتیک به سلول

قادر است یک نسخه نرمال از ژن را برای بازیابی عملکرد آن پروتئین وارد سلول  یدرمانضروری شود، ژن

 (.781 ،یمطلب ایرو ،یصادق نی)ام کند

 (هیالهومجهول. تشخیص هویت )کشف جرائم، شناسایی اجساد 3

ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی با قانون برنامه پنج 277در راستای اجرای جزء یک بند )ز( ماده 

، دادستانی قانونیها، قوه قضائیه با همکاری سازمان پزشکی هدف تسهیل و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده

از  یریگکل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف به تهیه شناسنامه ژنتیکی از افراد با بهره

دستورالعمل تشکیل بانک هویت ژنتیک  7932ها و تجهیزات کارآمد شد. در سال نیروهای متخصص و روش

در  تواندیماست و این  فردمنحصربهتیکی افراد د. برخی اطالعات ژنقوه قضائیه ابالغ ش سیایران توسط رئ

 های ژنتیکی با کاربرد هویتی و کمک به شناسایی مجرمینبانکشناسایی مجرمین بسیار کاربرد داشته باشد. 

رمی، ت )سید محمد اکدنیا شکل گرفته اس شرفتهیهای قضایی و جنایی در کشورهای پو تسریع حل پرونده

 (.19، 7981امیر باستانی، 

اشاره شد، این  هاآنکارکردهای مهم و ارزشمند مطالعات و اطالعات ژنتیکی که به برخی از  باوجود

 کار برده شود:در جهات منفی نیز به توانندیماطالعات 

 روسیویآنت. تولید ویروس و 1

ی پیشگیری از نوع هاواکسن خصوصبهی تولید دارو هاشرکتدر عصر حاضر برخی کشورها و یا 

خاصی از بیماری، به جهت فروش بیشتر محصوالت خود، در یک کار از قبل طراحی شده، ابتدا واکسن به 
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مقدار بسیار زیاد تولید و انبار کرده، سپس با گسترش عمدی ویروس یا عامل بیماری، جامعه هدف خود را 

واکسن خود سودهای کالن نصیب کنند. برای  تا از این طریق با فروش کنندیممحتاج داروهای تولیدی خود 

دهند تا بتوانند با  و آزمایش قرار موردمطالعهژنتیکی  ازنظراین کار ابتدا الزم است جامعه هدف خود را 

 (.217، 7931اطالعات دقیق، عامل بیماری را طوری تنظیم کنند که بر آن نژاد اثر بگذارد )ویلیام انگدال، 

 ی(کشنسلی هابمبزیستی ) افزارجنگ. تولید 2

ی کشنسلافزارهای زیستی است که نوعی یکی از کاربردهای نامشروع اطالعات ژنتیکی، ساخت جنگ

تسلیحات نامتعارفی که بتواند با کمترین قدرت نابودی فیزیکی، بیشترین افراد با ژنتیک . »گرددیممحسوب 

یا هر  )مشک افزارجنگ، اندآوردهی ژنتیکی که به دست هادادهیعنی از ؛ خاص را متأثر و یا نابود کند بسازند

، موادی را ساطع و منتشر کند که موردنظرنوع سالح دیگری( را طوری طراحی کنند که با انفجار در هدف 

 هاستآن موردنظرسوئی که  اثراترسیدن به بدن انسان از طریق پوست یا تنفس وارد بدن شده و  محضبه

بیشتری  یآورتواند در نژادهای خاص پاتوژنز و مرگمی هااین گونه سالحر فرد ایجاد کند. د مرورزمانبه

 (.91، 7931 ان،یبلورچ ری)جهانگ کند ایجاد

 لوژیک()جنگ بیو هاانسان. ایجاد تغییرات نسلی با سوءاستفاده از تغییرات مواد غذایی برای اثر بر 3

و اطالعات ژنتیکی افراد، سوءاستفاده از این اطالعات برای  هادادهی المللنیبی هاسرقتیکی از اهداف 

بر اساس اطالعات ژنتیکی افراد جامعه هدف، مواد غذایی را  کهیطوربهتغییر در ژنتیک مواد غذایی است؛ 

 ناثر بگذارد و اهدافی مانند تغییر در نسل بر جامعه هدف محقق شود. ای هاآن« ژن»طوری تغییر دهند که بر 

 (.211، 7931انگدال،  امیلی)وبحث شده است « جنگ بیولوژیک»مقوله تحت عنوان 

 انگاری افشای اطالعات ژنتیکشرایط جرم -2

ازنظر فقهای اسالم احکام تابع مصالح و مفاسد هستند؛ گرچه در این میان به اشاعره منسوب است که 

کند. لذاست که این گونه افراد غرضی را دنبال میاحکام تابع مصالح و مفاسد نیست؛ چراکه افعال خداوند 

(. با وجود 2/212، 7191قائل به حسن و قبح شرعی هستند که در مقابل حسن و قبح عقلی است )مظفر، 

مخالفتی اشاعره نظر غالب بر این است که احکام تابع مصالح و مفاسد است. باتوجه به این مطلب، هر حکمی 

 یک لزوماً باید منتهی به مصالح و مفاسد باشد، تا حکم فقهی آن روشن شود. دایر بر افشای اطالعات ژنت

نفسه و ذاتی دارای از طرف دیگر اشیاء و اعمال از سه حالت خارج نیستند: گاهی عمل یا شی فی

ت که انگیز است و مانند صداقتبع مفسدهنفسه قبیح است و بهمصلحت و یا مفسده است، همچون ظلم که فی
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ه حسن و دارای مصلحت است؛ گاهی عمل یا شی دارای مصلحت و مفسده ذاتی نیست، بلکه عرضی نفسفی

نوان مثال عاست؛ همچون تعظیم شخص عالم که حسن است و تحقیر آن قبیح، لکن همیشه این گونه نیست، به

هی عملی گااگر تعظیم شخص عالمی باعث ظلم به دیگری شود، نه تنها حسن نیست، بلکه امر مذمومی است؛ 

یا شی نه دارای حسن و قبح ذاتی است و نه دارای حسن و قبح عرضی است، بلکه خالی از هر دو عنوان 

  (.2/281، 7191)مظفر، است 

از میان سه عنوان مذکور، افشای اطالعات ژنتیک را باید از جنس اعمال دسته سوم دانست؛ چراکه افشای 

نده کناست و نه عرضی است؛ بلکه تابع اغراض و اهداف افشاء اطالعات ژنتیک نه دارای حسن و قبح ذاتی

است. شاهد بر این مدعا کاربردهای دوگانه افشای اطالعات ژنتیک است؛ بدین ترتیب که اطالعات ژنتیک 

هم دارای کاربردهای مثبت است و هم دارای کاربردهای منفی. بنابراین در افشای اطالعات ژنتیک اهداف 

حیاتی در تعیین نوع حکم وی دارد و اگر در جهات کاربردهای منفی صورت گرفته باشد،  کننده نقشافشاء

انگیز است و در غیر این ساز اعمال مفسدهعنوان جرم را به خود خواهد گرفت؛ چراکه کاربردهای منفی زمینه

 شود.صورت جرم تلقی نمی

 احکام کیفری مترتب بر افشای اطالعات -3

ث پیشین گفته شد، اگر افشای اطالعات ژنتیک در جهت کاربردهای منفی طوری که در مبحهمان

شود که اگر شخصی اقدام به افشای شود؛ با توجه به این نکته، این سوال مطرح میباشد، جرم تلقی می

 شود؟اطالعات در جهات منفی کرد، چه عنوانی از عناوین کیفری بر آن مترتب می

عناوین مجرمانه خواهیم پرداخت که ممکن است بر سارق ژنتیک در این بخش از مقاله به بررسی 

 اند از:این اعمال عبارت تبع آن مجازات شود.مترتب شود و به

 سرقت -3-1

ای است که ممکن است، بر افشای اطالعات ژنتیک صدق کند؛ لذا در این بخش سرقت ازجمله اعمال مجرمانه

 نه؟ شود یامحقق میبررسی خواهیم کرد که آیا مفهوم سرقت در اینجا 

 مفهوم سرقت -3-1-1

( و در کتب فقهی تعاریف زیادی از 7/128 ،7981لوف، به معنی دزدیدن است )مع« سرق»سرقت از ریشه 

 شبیه به هم هستند؛ در تعاریف فقهی از پدیده سرقت آمده است: هاآنسرقت شده است که بیشتر 

 (. 19تا، بیجزائری، ) «السرقة هی أخذ المال المحترم خفیه» -

 (.71/712تا، بیجمعی از مولفان، « )السرقة: هى أخذ المال خفیةً» -
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 (.721، ص7121مرعشی نجفی، « )ء لیس لهالسرقة هی االختفاء بأخذ الشی» -

 (. 9/213، 7172عمیدی، « )إنّ السرقة هی أخذ المال من الحرز بشرط الخفیة» -

نفی . یکی از فقهای حاندمتقدم و متأخر، اقدام به تعریف سرقت نمودهدر فقه حنفی بیشتر فقها، اعم از 

الحدادی ) «علی وجه الخُفیة خذ مال الغیرأ»از:  عبارت استتعریفی شبیه به فقهای شیعه ارائه داده است که 

(. در تعریف دیگر نیز عنوان شده: سرقت عبارت است از گرفتن مال از دیگری است 2/792، 7922الحنفی، 

 (. این تعریف نیز مشابه تعریف قبلی است.19، 7911پنهانی و پوشیده؛ )سمرقندی،  صورتبه

، اما کندیمو آن را به سرقت صغری و سرقت کبری تقسیم  داندیمدیگر فقیه حنفی، سرقت را دو نوع 

م ارد مانند هدر بیشتر مو هاآنو معتقد است ارکان و شروط تحقق  دهدیمارائه  هاآنتعریف مشترکی برای 

در سرقت صغری، پنهان بودن از مالک یا کسی که  معتبر است؛ اما« أَخْذُ الْمَالِ خُفْیَةً» هاآناست و در هر دو 

اوست مانند مودع و مستعیر، شرط است و در سرقت کبری، پنهان بودن از چشم امام که ملتزم به  مقامقائم

.« ..أَخْذُ الشَّیْءِ»دامه با اشاره به اینکه سرقت در لغت حفظ امنیت طرق مسلمین است، شرط است. وی در ا

 .در تعریف سرقت فرقی نیست« مال»و « شیء»در نظر ایشان، بین استفاده از الفاظ  دهدیماست، نشان 

، هر چیزی است که به معنی آن و در حکم آن باشد نه اخذ به معنای لغوی «اخذ»منظور از  دیگویمهمچنین 

 (. 1/82، 7172 آن )دمشقی حنفی،

گرفتن نصاب یا بیشتر از آن، توسط مکلف، از مال غیر که محترم »در فقه مالکی نیز آمده است: سرقت یعنی 

، 7171)نفراوی، « زی که اذن دخول در آن را نداردطور مخفیانه، از حرو معصوم بوده بدون شبهه قوی، به

2/279 .) 

عریف . در تاند، اعم از متقدم و متأخر، عموماً تعریف یکسانی را از سرقت بیان نمودهنیز فقهای شافعی 

، آمده اندکردهفقهای شافعی نیز از سرقت، همان تعریف مشهور که بسیاری از فقهای امامیه و اهل سنت بیان 

که پیداست در این تعریف نیز، مال موضوع  طورهمان؛ «یَ الْأَخْذُ لِمَالِ الْغَیْرِ )خُفْیَةً( مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِهِ»است: 

 (.1/712تا، نیز عنوان شده است )انصاری، بی« پنهانی بودن»سرقت واقع شده است و شرط 

عاریف و برخی از ایشان نیز تعریفی مشابه ت اندندادهبسیاری از فقهای حنبلی نیز تعریفی از سرقت ارائه 

م أخذ مال محتر»از  عبارت استو آن اینکه سرقت  انددادهفقهای شافعی و برخی دیگر از فقهای مذاهب ارائه 

(.  پیداست که 1/211تا، )حجاوی مقدسی، بی« إخراجه من حرز مثله ال شبهة فیه على وجه االختفاء لغیره و



 39/  3199 ستانپاییز و زم -دوم شماره -سال سوم -تخصصی مطالعات فقه و اصول دوفصلنامه

 

بیان شده است و در صورت عدم تحقق این قیود، « پنهانی بودن»و « حرز»، «مال»د در این تعریف نیز قیو

 .ردیگیمفعل انجام شده سرقت نخواهد بود، بلکه در سایر محرمات همانند اختالس و ... جای 

السرقة: وهو أخذ المال مختفیاً، فإن اختطفه، أو اختلسه، »در تعریف فقیه دیگر این مذهب، آمده است: 

 (.1/17، 7171)جماعیلی حنبلی، « طع علیهفال ق

 انطباق مفهوم سرقت بر افشای اطالعات ژنتیک -3-1-2

 ه همبنزدیک  –تعریفی که در فقه مالکی آمده است  رازیغبه –تعاریفی که از مذاهب خمسه ذکر شد 

هستند و در این تعاریف دو عنصر مهم درنظر گرفته شده است: مالیت، پنهانی بودن؛ بنابراین در صورت وجود 

 کند.دو عنصر مذکور سرقت تحقق پیدا می

بر تعریف فقهی سرقت بررسی شود، الزم « سرقت اطالعات ژنتیک»با توجه به اینکه در نظر است انطباق  

ع شوند و برای هر قید، بحث سرقت اطالعات ژنتیک مورد ارزیابی قرار گیرد. است این قیود مورد کندوکاو واق

 :شودیماکنون به بحث در این قیود پرداخته 

 . مالیت1

در بحث سرقت اطالعات ژنتیک  کهآنقید  نیترمهمقیود در تعریف سرقت، شاید  نیترمهمیکی از 

لیت ی ژنتیکی ماهادادهاست. باید مفهوم مال مشخص شود تا بررسی شود که « مال»ی است، بحث بررسقابل

دارند تا موضوع سرقت واقع شوند یا خیر؟ برای این منظور الزم است به تعریف مال از دیدگاه فقها پرداخته 

 شود.

ا بودن منفعت عقالیى شرط مال بودن اشیاء را داربرخی اند. فقیهان تعاریف متعددی از مال کرده 

این دسته از فقها مال است  ازنظرعرف و عقال باشد،  موردتوجهی که داراى منفعت زیهر چ، یعنى انددانسته

 (. 7/711، 7171؛ انصاذی، 22/919، 7111نجفی، )

 : داندبرخی چهار عنصر را در تحقّق مالیّت اشیا مؤثّر مى

ی داشته باشد. تیخاصگردد، حتماً دارا باشد: منفعت یا مى امرى را که ذکر از دوآن شئ باید یکى  -7

؛ با این شرط که عین آن شئ باقى هستی از آن شئ برداربهرهانتفاع و  تیقابلمراد از منفعت، عبارت از: 

شدن  دمنبهرهعبارت از: منافعى است که با  تیخاصمراد از  ؛ وبر حیوان سوارشدنبماند؛ مثل سکونت خانه و 

 رود.ة نان که با تحقّق سیرى عین نان از بین مىلیوسبهرود؛ مثل سیرشدن ، عین آن شئ از بین مىهاآناز 

 مترتّب است صحیح باشد. بر آنی که تیخاصعقال نگهدارى آن به لحاظ منفعت و یا  در نظر -2
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 مال محسوب وگرنهچیزى باشد که عقال حاضر باشند به ازاى به دست آوردن آن، مالى بپردازند؛  -9

 شود، مثل آب در کنار رودخانه. این سه امر از جهت عرفى در مالیت اشیا دخیل هستند.نمى

، مورد نهى شرعى قرار نگیرد؛ زیرا چیزى که شدهشمردهمقوّم مال  عنوانبهی که تیخاصمنفعت یا  -1

شراب مال  مثالً  نیرا؛ بنابآن متوجّه گردد، وجود و عدم آن یکسان است تیخاصنهى شارع به منفعت یا 

 .(2/921، 7179 ،ینیینا یرزای)ممالك مالیّت آن مورد نهى قرار گرفته است  ؛ زیراستین

یک اعتبار عقالیى است و داراى خصوصیتى است که موجب حادث  تیمالاند: برخی دیگر نیز گفته

رقابت کرده و مسابقه  باهممردم در به دست آوردن آن  کهیطوربهشود؛ شدن میل و رغبت مردم به آن مى

 کنند.نزاع مى باهمدهند و بر سر آن مى

 شود؛ بلکه کمیابى آن نیز در تحقّق سبقت و رقابتمنافع موجود در اشیاء حاصل نمى مجردبهالبته رقابت 

 (. 7/1تا، حکیم، بیشود )آب در کنار رودخانه مال محسوب نمى نی؛ بنابرابراى به دست آوردن الزم است

در تعریف سرقت گفته شد، اطالعات ژنتیکی « مالیت»توجه به توضیحات و بیاناتی از فقه که در مورد  با

از نظرات فقها که قرار بگیرد، مالیت دارند. برخی فقها داشتن منفعت عقالیی را  هرکدام، در قالب ازهرجهت

 قبالً گفته شد. برخی فقها، مال رااند که اطالعات ژنتیکی منافع عقالیی زیادی دارد که مالك مالیت دانسته

اند که مردم در دنیا و آخرت به آن احتیاج دارند و همچنین بدون تالش و کوشش به دست چیزی دانسته

تند. هس اجیمورداحتی زیادی هااستفاده، در این تعریف نیز اطالعات ژنتیکی در عصر حاضر برای دیآینم

ه را سئلمی علمی فراوان است و کمتر کسی توان این هاتالشند نیازم زیها نآنآوردن  به دستضمن اینکه 

ود دیگران به آن ش رغبتاند که دارای خصوصیتی باشد که باعث دارد. برخی فقها چیزی را مال معرفی کرده

یار ی ژنتیکی امروزه بسهادادهو حاضر باشند برای دستیابی به آن متحمل هزینه شوند؛ در این تعریف نیز 

 زهرجهتابنابراین براساس آنچه که ذکر گردید، ژنتیک انسان ؛ ت مجامع علمی و امنیتی دنیا هستندمورد رغب

 موضوع سرقت واقع شود. تواندیماست و « تیمال»، دارای ویژگی هانگاهو در همه 

 «پنهانی بودن» -2

که  یاگونهبهعموم مردم است،  ازنظر، پنهانى بودن عمل «خفیة»توان گفت منظور از بدون تردید نمى

و بیّنة؛ یعنى شهادت دادن دو مرد عادل  هست« بیّنة»کس آن را نبیند؛ زیرا یکى از ادلة اثبات جرمِ سرقت هیچ

دیده کس عمل را نکند که هیچتوان گفت، هنگام پنهانى بودن صدق مىبر دیدن سرقت، بنابراین چگونه مى

 در زمرۀ ادله اثباتِ جرمِ سرقت ذکر گردد. نهیبباشد؟ اگر چنین باشد، نبایستى 
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در تعریف سرقت، پنهانى نبودن عمل « سرّاً»یا « خفیة»عقیده دارند که منظور از  بارهنیدراشهید ثانى 

ین زسرّاً، یعنى بدون آگاهىِ مالک نسبت به بردن مال )« ... سرّاً من غیر شعور المالک به» مالک است: ازنظر

 (.3/227، 7171املى، الدین الجبلى الع

اگر سارق وارد خانه یا مغازه شود و اتفاقاً مالک او را ببیند ولى از ترس، خود را پنهان کند و  نیبنابرا

 آنکهحالانجام نگردیده است و « خفیةً»کند؛ زیرا عمل شاهد سرقت اموالش باشد، جرمِ سرقت صدق نمى

 عرف این عمل مخفیانه صورت گرفته است. ازنظر

رسد منظور از مخفیانه بودن این است که سارق بنا دارد، عمل خویش را در خفا و پنهان انجام به نظر مى

اتفاقى  طوربه اگرچهعمل خویش فراهم نموده است،  داشتننگاهدهد و تمهیدات الزم را نیز براى مخفى 

ارد و قصد سرقتبهصدا یا دیگران شاهد عمل او باشند. کسى که در تاریکى شب و بدون سرو مالصاحب

اتفاقى شاهد  طوربهخانه صاحب اگرچهعمل او در خفاء و پنهان انجام شده است،  عرفاشود، منزل دیگرى مى

 جریان سرقت باشد.

شک این شرط نیز بر سرقت اطالعات ژنتیک انطباق دارد؛ چراکه امور مرتبط با ژنتیک امری است تخصصی بی

نظر مخفی است و همچنین اطالعات ژنتیک هر کشور در بانک  نیاز اتعدد است و های مو نیاز به وجود آزمایش

با توجه به خصوصیتی و ارزشی که امروزه برای اطالعات ژنتیکی وجود دارد، در اطالعات قرار داد؛ چراکه 

با توجه به مقررات سختی که برای خیانت  و شودیمصیانت  هاآنو بسیار از  شوندیمی مناسبی نگهداری امحله

، کار آسانی نیست، لذا رسالمیغی هااستفادهبرداشت علنی این اطالعات برای  قطعاًدر این موضوع وجود دارد، 

 .ردیگیمصورت  نامحسوس صورتبهسرقت اطالعت ژنتیکی  عموماً

 محاربه -3-2

 تعریف محاربه -3-2-1

کننده اطالعات ژنتیکی وجود دارد یا امکان انطباق محارب بر افشاءبرای اینکه روشن شود که آیا 

 ؛ در تعریف محاربه آمده است:شودیمنه، الجرم به تعریف محاربه همت گماشته 

حلی، )« و هو کلّ من جرد السالح إلخافة الناس، فی برّ أو بحر، لیلًا أو نهاراً، فی مصر و غیره، ذکراً أو أنثى» -

7171 ،2/782.) 

المحارب هو الذی یجرّد السّالح، و یکون من أهل الرّیبة، فی مصر کان أو غیر مصر، فی بالد الشّرك کان » -

 (. 121تا، طوسی، بی) «أو فی بالد اإلسالم، لیال کان أو نهارا. فمتى فعل ذلک، کان محاربا
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، 7171مرأۀ بشرط الریبة )شهید اول، و هو من جرّد السالح لإلخافة فی مصر أو غیره لیلًا أو نهاراً و إن کان ا -

2/13.) 

ابن « )و المحارب، هو کلّ من قصد إلى أخذ مال اإلنسان، و شهر السالح فی برّ، أو بحر، أو حضر، أو سفر -

 (. 2/73، 7171ادریس، 

 «تجرید یا نشان دادن سالح». قید اندشده ذکرمشترك  طوربهدر مجموعه تعاریف یاد شده، برخی قیود 

نیز از قیود مشترك تعاریف است که « قصد ارعاب»این قیود است که در همه تعاریف آمده است.  ازجمله

مخالفی در بین فقها ندارد. عدم تفاوت در زمان، مکان و جنسیت فاعل نیز برای تحقق محاربه، از نکات 

شتر د اختالف فقها بود، اما بیمور« اهل ریبه بودن و نبودن»مشترك تعاریف است. اما در بین تعاریف یاد شده، 

هرچند  کهچراذکر این قید در تعریف محاربه ضروری نباشد؛  رسدیمفقها آن را معتبر ندانسته بودند. به نظر 

فردی تا زمان فعل، دارای سابقه اوباش گری و مشهور به این عمل نباشد، اما این بار قصد ارعاب کرده و با 

است که بیشتر فقها این قید را ذکر  جهتنیازاهد به هدف خود برسد. تجرید سالح و سایر اقدامات بخوا

و برخی نیز قوی یا ضعیف بودن فاعل را فاقد اعتبار معرفی  اندکردهو یا تصریح به عدم اعتبار آن  اندنکرده

ه ضعیف ک فردی چراکهگری و اهل ریبه بودن برای فرد است؛ اوباش سابقهکه این امر نیز ناظر به عدم  اندکرده

، کندیماست و در حالت عادی کسی از او رعب ندارد، این بار قصر ارعاب کرده و اقدام به تجرید سالح و ... 

را کافی دانسته هرچند با فعل مرتکب، « قصد ترساندن». همچنین برخی فقها، صرف شودیممحاربه محقق 

اه ی با جمع بین تعاریف یاد شده، با تبعیت از نگمحاربه را در تعریف توانیمخوف ایجاد نشده باشد. بنابراین، 

 مشهور، این چنین تعریف کرد که:

د سالح استفاده کند، با قص عنوانبهاز نشان دادن و تهدید با سالح یا هر چیزی که  عبارت استمحاربه 

 ترساندن و ایجاد رعب و وحشت در مخاطب از هر طریق و در هر مکان و زمان.

 مفهوم محاربه بر افشای اطالعات ژنتیکانطباق  -3-2-2

طوری که در تعریف محاربه گفته شد، محاربه عبارت است از تجرید سالح با قصد ایجاد رعب و همان

وحشت؛ در این تعریف دو عنصر مهم وجود دارد: تجرید سالح و قصد رعب و وحشت. انطباق مفهوم محاربه 

دو عنصر مذکور محقق شود، در غیر این صورت این انطباق  بر افشای اطالعات ژنتیک منوط بر این است که

خوانی داشته باشد؛ چراکه نتیجه هر تواند هممحقق نخواهد شد. دررابطه با عنصر اول مفهوم افشا با تجرید می

دو مفهوم چیزی جز اظهار امری نیست؛ لکن در انطباق مفهوم سالح بر اطالعات ژنتیک جای تردید و ابهام 
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شود؛ گرچه ممکن است با دسترسی بر اطالعات ؛ چراکه عرفاً به اطالعات ژنتیکی سالح گفته نمیوجود دارد

تولید شود که اثردهی بیشتری داشته باشد. بله،  -شود که عرفاً بر آن اطالق سالح می -های ژنتیکی، سالح

 عی سالح است، لکننحو مجاز ممکن است، گفته شود افشای اطالعات نواز باب اطالق مسبب بر سبب به

طوری که روشن است از باب مجاز است نه از باب حقیقت. دررابطه با عنصر دوم نیز باید گفت قصد همان

رعب و وحشت در افشای اطالعات قابل تصور است؛ بدین صورت که شخصی اطالعات ژنتیک را در اختیار 

اعمال مجرمانه انجام خواهد داد. باتوجه به  گیرد و با آن مردم و یا کشوری را تهدید کند که با این اطالعات

 کننده اطالعات ژنتیک قابل انطباق نیست.آنچه گفته شد، عنوان محارب بر افشاء

 افساد فی االرض -3-3

 مفهوم افساد فی األرض -3-3-1

افساد فی االرض یکی از جرائمی است که دارای مبانی فقهی بوده و در قرآن نیز ازآن بحث شده است 

 طوردر متون فقهی ـ جز در موارد محدودی ـ بحث خاصی بهاهمیت آن است. اما  دهندهنشانین امر که ا

الی مباحث فقهی، گاه بلکه در البه (؛2/111، 7121)مکارم شیرازی،  به افساد اختصاص داده نشدهمستقل 

االرض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسد فی

افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این شبهه شده است که اصوالً 

. لذا در نظر است ماهیت این پدیده در فقه بررسی و سپس داالرض وجود ندارجرمی تحت عنوان افساد فی

 قرار گیرد. موردمطالعهارتباط آن به بحث افشای اطالعات ژنتیکی 

؛ فراهیدی، 1/728، 1997)ابن منظور،  کاررفته استفساد به معنای نقیض صالح و ضد صالح به

 ه معنای زوال صورت از مادّهب« فساد»و « فسد»همچنین واژۀ (. 2/721، 7121؛ جوهری، 279، 7113

ابن ) خشکی ،قحط، لهو و لعب (، 1/721، 7171 زبیدی،) اضمحالل ،تغییر، بطالن (1/729، 7911 خوری،)

همگی  .به کار رفته است (211، 7121 فیروزآبادی،) و گرفتن مال به صورت ظالمانه (1/723، 7331 منظور،

 د صالح( برشمرد.توان از مصادیق معنای نخست )ضاین معانی را می

الفساد خروج الشی »د: نویسراغب، فساد را به معنای خارج شدن شیء از حالت اعتدال دانسته و می

عن االعتدال، قلیالً کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصالح و یستعمل ذلک فی النفس و البدن و االشیاء 

 (.292، 7121المفردات، راغب، « )الخارجة عن االستقامة
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رسد تعریف جامعی است که مصادیق دیگر فساد را نیز در دهد، به نظر میعریفی که راغب از فساد ارائه میت

اد ظهر الفس»دهد. تتبع در آیات قرآن نیز مؤید کالم راغب است؛ زیرا به رغم آنکه فساد در آیة خود جای می

للذین ال یریدون علواً »خشکی و در آیة به معنای قحط و (17روم: ) «فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس

به معنای گرفتن مال دیگری به قهر و غلبه و به صورت ظالمانه و در  (89قصص: ) «االرض و ال فساداً فی

به معنای بطالن و اضمحالل به کار رفته است، لیکن قدر  (727انبیا: ) «لو کان فیهما الهة اال اهلل لفسدتا»آیة 

 .امری بر ضد صالح و خارج شدن امر از حالت اعتدال استجامع همگی آنها تحقق 

توان قتل، ظلم، کفر، جنگ، تضییع حقوق دیگران و اخالل در احکام با توجه به معنای لغوی فساد می

 .اند، از مصادیق افساد برشمردالهی، قوانین و مقررات اسالمی را که همگی ضد اصالح

دو احتمال  ؟چیست« ضاالرفی»مورد اینکه مقصود از باوجود روشن بودن معنای این عبارت، در 

وجود دارد: احتمال نخست آن است که محل حلول فساد و ظرف ارتکاب این گناه کره خاکی زمین است. 

زمین صورت گرفته باشد، صادق خواهد بود؛ هرچند  یاالرض بر هر گناهی که دررو افساد فی بیترتنیابه

ای ـ بوده و اثر تخریبی آن از همان محدوده چشم دیگران ـ مثالً خانه گناهی کوچک و در محلی دور از

کنایه از گستردگی عمل مرتکب وگویای بر پا « االرضفی»کوچک فراتر نرود. احتمال دیگر آن است که قید 

این  زای از زمین باشد. این احتمال با برداشت مفسران و فقها و نیز فهم عرفی اکردن فساد در منطقه یا ناحیه

 .(2181(: کد سؤال یکی)نسخه الکترون ییـ قضا یفقه یآرا نةیگنج ،یرازی)مکارم ش تر استعبارت مناسب

ر محیطی ای دهاالرض کسی است که منشأ فساد گستردمفسد فی»توان گفت باتوجه به مطالب باال می

ر طوی که مراکز فحشا را بهمانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسان ،هرچند بدون توسل به اسلحه باشد ،شود

االرض کسی است که امنیت اجتماعی را به هم بزند هرچند بدون مفسد فی»و یا اینکه « کنندگسترده ایجاد می

(؛ 2181ل : کد سؤا)نسخه الکترونیکی( گنجینة آرای فقهی ـ قضایی)مکارم شیرازی، « توسل به اسلحه باشد

 به دنبال داشته باشد، مصداق افساد فی االرض است.بنابراین هر فعلی که فساد گسترده ای را 

 انطباق مفهوم افساد فی االرض بر افشای اطالعات ژنتیک -2 -3-3

ی به استردهگهر عملی که آثار تخریبی  صورتنیبدعنصر افساد فی االرض، گستردگی فساد است؛  نیترمهم

ه طرف باتوجه بباشد، خواه بدون سالح. ازیکدنبال داشته باشد افساد فی االرض خواهد بود، خواه با سالح 

که در مبحث محارب گفته  یاشکالاینکه عنوان استعمال سالح در ماهیت افساد فی االرض اخذ نشده است؛ 

ی اشود، هرچند زمینهمطرح نیست؛ چراکه گفته شد عرفاً بر اطالعات ژنتیک سالح اطالق نمی نجایشد، در ا
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اسطه ودیگر نفس افشای اطالعات ژنتیکی فساد نیست؛ هرچند ممکن است بهطرفایجاد سالح را فراهم کند. از

قابل  یکیاطالعات ژنت بر افشای زین عنوان افساد فی األرض رسدمی نظرلذا بهای فساد ایجاد شود. آن زمینه

 .انطباق نباشد

 جاسوسی -3-4

 مفهوم جاسوسی -3-4-1

است از تحصیل اطالعات سری و محرمانه و دادن جاسوسی عبارت در تعریف جاسوسی آمده است:  

 ریاست جمهوری، قانون) .مرتکب ایرانی باشد یا غیر ایرانی کهنیهای بیگانه اعم از اها به دولت یا دولتآن

 (.991 ،7982مجازات 

استفاده یک کشور و تملک اطالعات و تعلیمات اسناد قابل یآورجمع»برخی دیگر جاسوسی را به 

 (. 2، ص7931)حمدل،  اندکردهتعبیر « خارجی بر ضد امنیت کشور خارجی دیگر

توان گفت، جاسوسی دو عنصر دارد: تحصیل اطالعات و دادن آن به دولت باتوجه به تعاریف مذکور، می

 کند.عات ژنتیکی صدق میرسد، هر دو عنصر بر سرقت اطالنظر میخارجی؛ به

ی از قرآن کریم و روایات و همچنین با توجه به اهمیت حفظ اطالعات اادلههرروی، فقها با استناد به به

افشای اسرار دولت اسالمی )اطالعات حکومتی و  خصوصبهو جلوگیری از افشای اطالعات نزد دشمن، 

)نجفی  انددادهن و حرمت جاسوسی برای آنان امنیتی(، حکم به وجوب اختفای اطالعات مسلمین از دشم

سوره انفال است  21است، آیه  استفادهقابلآیاتی که در این بخش نیز  ازجمله(. 7/21، 7987کاشف الغطاء،

(.  21ه آی )انفال،« یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا ال تَخونُوا اللّهَ والرَّسولَ وتَخونوا اَمـنـتِکُم واَنتُم تَعلَمون: »دیفرمایمکه 

نهی شده است.  برخی با استناد به این آیه جاسوسی را مصداق بارز  صراحتبهدر این آیه از خیانت عمدی 

اظهار  چراکه؛ انددانسته( 17)سوره انفال، آیه « وَ إِنْ یُرِیدُوا خِیانَتَکَ»( در آیه 292، 7177خیانت )میانجى، 

اطالعات و حفظ نظام است. قباحت و حرمت جاسوسی اطالعات مخالفت واضح با حکم وجوب صیانت از 

و اطهار اطالعات به دشمن به حدی است که در بین فقها بحث در جواز قتل یا عدم جواز قتل برای جاسوس 

 است. 

ال، )انف« یمواعلَموا اَنَّما اَمولُکُم و اَولـدُکُم فِتنَةٌ و اَنَّ اللّهَ عِندَهُ اَجرٌ عَظ: »کندیمهمچنین در آیه بعد اشاره 

ن و فرزندان از گزند دشم هاییدارابرخی به بهانه حفظ  دهدیماین آیه نشان  ندیگویم(. برخی مفسران 28آیه 

(. در این آیات از 1/112، 7912طبرسی، ) شودینمکه این باعث جواز  کنندیماقدام به خیانت و جاسوسی 
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هم به استقالل و منافع جامعه  چراکهافشای اطالعات مسلمین به دشمن و خیانت به مسلمین نهی شده است؛ 

  (.3/11 طباطبایی،) کندیمو هم هویت دینی آن را تهدید  زندیماسالمی لطمه 

سوره نساء را به معنی حفظ و مراقبت در برابر لو  17در آیه « حذر»برخی اندیشمندان اسالمی نیز، 

 اند و این به معنای وجوبعیون و جاسوسان دشمن را در کمین دانسته چراکهرفتن اسرار نظامی تعبیر کرده؛ 

حفظ آمادگی در برابر  را به معنی بیداری و« حذر»حفظ اسرار از دشمن است. مرحوم فیض کاشانی نیز 

حفظ  قیمصاد(. بدیهی است اختفای اطالعات از دشمن از 7/227، 7178دشمن آورده است )فیض کاشانی، 

کسب اطالعات برای تضعیف سپاه اسالم است و باید  درصدددشمن  قطعاًآمادگی در برابر دشمن است؛ چراکه 

 سرار جلوگیری کرد.در برابر این حمالت اطالعاتی آماده بود و از فاش شدن ا

حتی در بحث ذمی، از شرایط پذیرش اقامت او در بالد اسالمی، شرط شده که با جاسوس مشرکان و 

، 7171؛ کرکی، 112، 7173؛ شهید ثانی، 12؛ مجلسی، 7/911، 7127سبزواری، کفار همکاری نکند )

و در صورت همکاری با آنان در امور جاسوسی و افشای اطالعات، امداد مشرکین و محاربه با (  9/911

 (.72/711، مجله فقه اهل البیت )ع(، بی تا، مؤلفان)جمعی از  گرددیممسلمین محسوب 

در اینکه افشای عمدی اسرار به دشمن )جاسوسی( دارای مجازات است اختالفی نیست؛ اما در نوع 

؛ ابن البراج، 2/71تا، بی طوسی،عقاید فرد جاسوس متفاوت است. بسیاری از فقهای شیعه )مجازات حسب 

برخی از علمای اهل سنت معتقدند چنانچه جاسوس مسلمان باشد،  (.7/111، 7179؛ عالمه حلی، 17، 7112

برای او هستند؛  (991تا، بیطبسی، هرچند برخی معتقد به احکامی مانند اعدام، زندان، تبعید ) شودیمتعزیر 

البته این احکام و نوع  (.73/912، نووی) انددادهاگر جاسوس حربی یا ذمی باشد، برخی فقها حکم به قتل 

 موردنقدو برخوردهای مختلف پیامبر )ص( با جاسوسان مختلف،  مجازاتها با استناد به آیات و روایت

(؛ هرچند در حکم به اصل حرمت جاسوسی 7/111، 7179؛ عالمه حلی، 2/71تا، بیطوسی، ) اندقرارگرفته

 اختالفی ندارد.

 انطباق مفهوم افشای اسرار مسلمین بر افشای اطالعات ژنتیک -3-4-2

ی بوده ی حفاظتبندطبقهبا توجه به کلیت حرمت افشای اسرار مسلمین و اینکه هر موضوعی که دارای  

 نیترمحرمانه، بدیهی است اطالعات ژنتیکی از شودیمو نباید به دست دیگران برسد، جزء اسرار محسوب 

ی در پی خواهد داشت، لذا نزد افراد فاقد صالحیت، تبعات بسیار ناگوار هاآناسرار مسلمین بوده و افشای 

ملزم به  ،افتی دستدر حرمت آن تردیدی نخواهد بود. بنابراین اگر کسی از هر طریقی به اطالعات ژنتیکی 

http://lib.eshia.ir/15290/1/337/الفصل
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است و هرگونه کوتاهی در این مورد، عنوان حرمت و مجرمانه داشته و مسئولیت  هاآناز  حفاظتی و دارامانت

 به دنبال دارد.

 لیاقدام علیه امنیت م -3-5

 مفهوم اقدام علیه امنیت ملی -3-5-1

قصد صدمه در نظم عمومی و یا به اللقصد برهم زدن امنیت و اخاست که به یاارتکاب اعمال مجرمانه

 تیدر این دسته از جرائم هدف اصلی ضد .ردیگیمی و ساقط کردن آن صورت مالزدن به حیات حکومت اس

جرائم شامل سوءقصد به مقامات سیاسی کشور و مراجع بزرگ ین . ابا اساس حکومت یا دولت وقت است

ب آن، یا به سب فهیوظتقلید و توهین به مقامات سیاسی و خارجی، توهین به مقامات مملکتی در حین انجام

تشکیل یا اداره جمعیت و احزاب ممنوعه؛ اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر و عملیات 

 نیبارزترگذشت، یکی از  7. با تعریفی که از محاربه در قانون مجازات اسالمیشودیمخرابکاری و تروریسم 

مصادیق اقدام علیه امنیت ملی، محاربه است. و همچنین جاسوسی و ضربه سنگین به کشور از مصادیق دیگر 

هم  یغیی تبلهاتیفعالآن است. در حقوق ایران حتی برای اقدام علیه امنیت ملی در سطوح پایین مانند 

مخالف  یهاها و سازمانهرکس علیه نظام جمهوری اسالمی ایران یا به نفع گروه»است:  شده مشخصمجازات 

قانون  111)ماده « سال محکوم خواهد شد کینظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا 

 مجازات اسالمی(.

 افشای اطالعات ژنتیک انطباق مفهوم اقدام علیه امنیت ملی بر -3-5-2

طوری که در مطلب پیشین ذکر شد، اقدام علیه امنیت ملی عنوان عامی است که جرایم همان 

شود که هدف از این جرایم ضدیت با حکومت است؛ بنابراین در افشای اطالعات ای را شامل میگسترده

ژنتیک کشور به خراج از کشور عنوان مثال اطالعات ژنتیک اگر هدف از آن ضدیت با حکومت باشد؛ به

نحوی در سطح عموم افشاء شود و زمینه سوءاستفاده کشورهای متخاصم انتقال داده شود و یا اینکه به

را ایجاد کند، عنوان اقدام علیه امنیت ملی را به خود خواهد گرفت. این اقدام علیه امنیت ملی نیز گاهی 

ه صورت مخفی بار گیرد، مانند جایی که اطالعات بهتوان تحت پیگرد قردر قالب عنوان جاسوسی می

                                                           
 موجب که نحوی به آنها، ارعاب یا مردم ناموس یا مال جان، قصد به سالح کشیدن از محاربه عبارت استقانون یاد شده:  213ماده  - 7

 .گردد محیط در ناامنی
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تواند در قالب عنوانی غیر از جاسوسی بروز داشته باشد، های جاسوسی انتقال داده شود و میسرویس

 مانند اینکه اطالعات ژنتیک را در فضای مجازی قرار دهد، بدون اینکه مرتکب عمل جاسوسی شود. 

 عات ژنتیکقواعد فقهی منطبق بر افشای اطال -4

 منطبق کیاطالعات ژنت یافشادر این بخش به بررسی قواعدی خواهیم پرداخت که ممکن است بر 

ه ، بر این موضوع تکیکیاطالعات ژنت یافشاباشد. درواقع در این بخش فارغ از احکام کیفری منطبق بر 

ه برخی توان با استناد بمی کیاطالعات ژنت یافشاعدم انطباق احکام کیفری معهود بر  برفرضشود که آیا می

رسد از میان قواعد فقهی دو قاعده نظر میانگاری کرد؟ بهرا جرم کیاطالعات ژنت یافشااز قواعد فقهی 

 الضرر و نفی سبیل قابلیت انطباق بر موضوع را دارد:

 قاعده الضرر -4-1

مفاد  که در مورد جهتازآنمبتنی بر مفاد قاعده است؛  کیاطالعات ژنت یافشاکیفیت انطباق قاعده بر 

برخی از احتماالت قابلیت انطباق دارد و بنا بر احتماالت  برابرقاعده احتماالت متعددی داده شده است، لذا 

 از: اندعبارت هاآنمفاد قاعده، احتماالت زیادی ذکر شده که اهم قابلیت انطباق ندارد. برای 

تا، بی انصاری،) سالم حکم ضرری وضع نشده استاین است که در ا« الضرر و الضرار»مراد از  -7

  (. 9/222تا، ؛ آقا ضیاء، بی2/729

 (.  79/193؛ لنکرانی، 2/122تا، بیخراسانی، ) تواند به دیگری و یا به خودش ضرر بزندکسی نمی -2

کند کند بلکه ضرری را نفی میحکم ضرری را نفی نمی« الضرر»حتمال دیگری نیز وجود دارد که ا -9 

 (. 79/191)لنکرانی،  که قابل تدارك نباشد

معنای دیگری که برای ضرر ذکر شده این است که ضرر امر وجودی است که از پدید آمدن نقص  -1

 (. 791تا، بی عراقی،) آیددر جان، مال و آبرو، پدید می

اطالعات  یفشاااز احتماالت یاد شده که برای معنای قاعده ذکر شد، الزم است بر موضوع  هرکدام

گردد  کیاطالعات ژنت یافشامبنای حرمت  تواندیممنطبق گردند تا مشخص گردد که قاعده یاد شده  کیژنت

؛ احتمال اول بحث از حکم میدهیمقرار  موردبحثیا خیر؛ بر این اساس هرکدام از احتماالت یاد شده را 

ضرری به  که کندینمی را به تکلیفی ملزم و مکلف کندینماین معنی که اسالم حکمی را وضع  بهضرری است 

ی بردارهبهراین معنی برای قاعده، برای احکام وجوبی و استحبابی قابل  رسدیمدنبال داشته باشد. به نظر 

در فقه، حکم به وجوب یا استحباب فعلی داده نشده است که مستلزم ضرر برای مکلف یا  کهیطوربهباشد 



 79/  3199 ستانپاییز و زم -دوم شماره -سال سوم -تخصصی مطالعات فقه و اصول دوفصلنامه

 

ال دوم . احتمکندینمپیدا  کیاطالعات ژنت یافشادیگران باشد. این معنی از قاعده ارتباط زیادی به موضوع 

چراکه  ؛رسدیمه نظر این پژوهش ب موردبحثمنطبق بر موضوع  کامالً، اندکردهبرای معنای قاعده که فقها ذکر 

سرقت اطالعات ژنتیکی برای  ازآنجاکهدر این معنا، کسی مجاز به ضرر زدن به خود و دیگری نیست. 

)تغییر در نسل، کشتار، ایجاد بیماری و ...( منتهی به ضرر فجیع به دیگران خواهد شد لذا  هاآنسوءاستفاده از 

بحث ژنتیک ندانیم و اشکاالتی از جهت مالیت داشتن بر  حتی اگر هم تعاریف یاد شده از سرقت را منطبق بر

از  احتمال سوم بحث در حکم حرمت این فعل را استنباط کرد. توانیمآن وارد کنیم، بر مبنای این قاعده نیز 

ضرری است که قابل جبران نباشد و باید گفت تغییرات ژنتیکی در نسل آدمی قابل تدارك نیست و وقتی 

خت ی سهایماریبده از اطالعات ژنتیکی سرقت شده، دچار عوارضی مانند عقیم شدن، شخصی با سوءاستفا

 یفشاااست. لذا بر مبنای این معنی برای قاعده ال ضرر نیز این قاعده مستند حرمت  ریناپذجبرانو ... گردد، 

در این قاعده « ضرر»خواهد بود. در احتمال چهارم از معنای قاعده گفته شد که مراد از  کیاطالعات ژنت

هرگونه  چراکهتحریم خواهد شد؛  کیاطالعات ژنت یافشاضرر جانی، مالی و آبرویی است. بر این معنا، 

استفاده از این اطالعات برای تغییرات نسلی، نژادی، مغزی، ایجاد بیماری و ... ضررهای سنگینی برای 

ند مناسبی برای تحریم جابجایی اطالعات مست تواندیمی هدف در پی دارد. بنابراین قاعده الضرر هاانسان

باشد. البته اگر این سرقت فقط برای پیشرفت مطالعات علمی درباره انسان  هاآنژنتیکی برای سوءاستفاده از 

ر ی نیست؛ چراکه ضرری دبرداربهرهنشود، این قاعده قابل  هاآنی علیه افراد از اسوءاستفاده گونهچیهبوده و 

 بین نیست.

 قاعده نفی سبیل -4-2

از قواعد مهم فقهى که هم آیات قرآن و هم اخبار مستفیض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در 

(. 7/913، 7117بجنوردی، ) استى نفى سبیل اند قاعدهیِ قرار دادهفرعموارد کثیرى مبناى استنباط احکام 

راهى براى سلطه و والیت بر مسلمان  رمسلمانیغاین قاعده هر عملی که سبب شود دشمنان دین و یا  مطابق

های ژنتیکی و رسیدن (. سرقت داده7/291، 7121مازندرانی، )یا مسلمانان پیدا کنند موردنهی واقع شده است 

آن به دشمنان اسالم، باعث تسلط کفار بر مسلمین شده و از موارد نهی شده در قاعده نفی سبیل است. لذا اگر 

اطالعات به دشمن اقدام به سرقت کند، عالوه بر اینکه مرتکب سرقت و جاسوسی  رساندن باهدفسارق، 

 ی قبل، مشمول نهی در قاعده نفی سبیل نیز هست. ابخشهشده و این اقدام او عالوه بر ادله تحریم یاد شده در 

 

 گیرینتیجه
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 نظرارزشمند که گنجینه هر کشور است منابع ژنتیکی آن است که باید ازنقطه یهارهییکی از ذخ -7

ها تالش کرد. در حال حاضر، ، پژوهشی و اجرا در راستای حفاظت یا استفاده بهینه از آنیگذارقانون

نوین دیگری، چهره جهان را متحول ساخته است. ی آورو مهندسی ژنتیک بیش از هر فن یوتکنولوژیب

 .بشر به نیروها و منابع طبیعی را بیشتر کرده است یابیاین فنون، دست پیشتازی

انگیز نیست؛ چراکه اطالعات ژنتیک هم نفسه مفسدهافشای اطالعات ژنتیکی ازجمله اعمالی است که فی -2

 کننده اطالعات ژنتیکدارای کاربردهای مثبت است و هم دارای کاربردهای منفی است و در صورتی که افشاء

ف او فقط هد و و به نام خود تمام کند ابدیدست  یاتیها به کشفآن یمطالعه روهدف کاربری مثبت، مثالً با  با

 قصد کاربری. اما چنانچه با مجرمانه نخواهد بوداو  عملصورت  نیباشد، در ا دیجد یبه معلومات علم دنیرس

ن مجرمانه ، عنواو کمک به دشمنان نیمسلمبه مانند ضربه زدن  منفی اقدام به دستبرد به اطالعات ژنتیک کند،

 خود خواهد گرفت و در قالب عناوین مجرمانه همچون سرقت، جاسوسی قابل پیگرد خواهد بود. به

افشای اطالعات ژنتیک با فرض اینکه مشمول عناوین مجرمانه همچون سرقت و جاسوسی نباشد، بحث  -9

اعده مانند ق یفقه، مشمول تحریم قواعد هادادهصاحبان آن  انتقال اطالعات ژنتیکی برای سوءاستفاده علیه

 عنه دانست.این پدیده را منهی توانیمنیز  جهتنیازاالضرر و قاعده نفی سبیل نیز هست و 

 منابع 

 ش(. مبانی ژنتیک. مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.7931آساد، محمدتقی )

 .نیجامعة مدرس :قم .المهذب ق(.7112) زیابن براج، عبدالعز

 .دار صادر :روتیب .لسان العرب م(.7331) منظور، محمدبن مکرمابن

 .مؤسسه و انتشارات فراهانى قم: .یک دوره فقه کامل فارسى ق(.17111 اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى

در علوم و  ش(، چالش اخالقی با پژشکی قانونی ژنتیک، فصلنامه اخالق7981اکرمی، سید محمد؛ باستانی، امیر )

 .2و  7ش، ش7981فناوری، 

ــاری، زکریا، ابو یحیی زکریا بن محمد )بی ــرح روض الطالبتا(. انص ــنى المطالب فی ش اب : دار الکت. بیروتأس

 .اإلسالمی

 مؤسسه االعلمی. :بیروت .فرائد االصول تا(. )بی انصاری، مرتضی

 نابودی. تهران: ققنوس.ش(. بذرهای 7938انگدال، ویلیام؛ ترجمه: قاسم دلیری )

 ش(. ویرایش ژنوم. تهران: انتشارات صالحیان.7931تورکسن، کورساد؛ ترجمه: صادقی، امین؛ مطلبی، رویا )

 جا.تا(. التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیة. تهران: بیجزائرى، عبد اللّه بن نور الدین )بی
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ــر مازح  ق. الفقه على المذاهب األربعة و مذهب أهل البیت 7111جزیرى، عبد الرحمن، غروى، ســید محمد، یاس

 علیهم السالم. بیروت: دار الثقلین.

 أبو محمـد موفق الـدین عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة، الشـــهیر بابن قدامة المقدســـی ،یحنبل یلیجمـاع

 .: دار الکتب العلمیة، الطبعة: األولىبیروت .الکافی فی فقه اإلمام أحمد ق(.7171)

ش(. کلیات پزشـکی و بهداشت ژنتیک و سالمتی. گیالن: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 7931چیان، جهانگیر )

 پزشکی گیالن.

 .: دار المعرفة. بیروتاإلقناع فی فقه اإلمام أحمد بن حنبلتا(. )بی موسى بن أحمدحجاوی مقدسی، 

 . الجوهرۀ النیرۀ ق(.7922)زَّبِیدِیّ الیمنی الحنفی أبو بکر بن علی بن محمـد الحدادی العبادی ال ،یالحنف یالحـداد

 .المطبعة الخیریة

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین  قم: .السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ق(.7171) حلّى، ابن ادریس

 .حوزه علمیه قم

أحکام اإلیمان. قم: دفتر انتشارات ق(. إرشاد األذهان إلى 7171حلّى، عالمه، حسـن بن یوسف بن مطهر اسدى )

 اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ق(. قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام. قم: دفتر 7179حلّى، عالمه، حســن بن یوســف بن مطهر اســدى )

 انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

ق(. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة. قم: دفتر انتشارات 7179مطهر اسدى )حلّى، عالمه، حسـن بن یوسف بن 

 اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 .نشر دار االسوۀ .اقرب الموارد ق(.7911) دیسع ،یخور

ــقی حنفی،  : بیروت. رد المحتار على الدر المختارق(. 7172) ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیزدمش

 .دار الفکر

 .دار القلم :دمشق .المفردات ق(.7121) محمد بننیراغب، حس

دفتر انتشــارات اســالمى وابســته به قم:  .کفایة األحکام ق(.7129) ســبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه

 .مالسالمطعبه شمس ا د:ی. حیدرآبافقه الحنف یالنوازل ف یفتاو ق(.7911ابولیث ) ،یسمرقند

ق(. غایة المراد فی شـرح نکت اإلرشـاد. قم: انتشـارات دفتر تبلیغات اسالمى 7171شـهید اول، محمد بن مکى )

 حوزه علمیه قم.
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ق(. الدروس الشـرعیة فی فقه اإلمامیة. قم: دفتر انتشـارات اسـالمى وابسته به 7171شـهید اول، محمد بن مکى )

 م.جامعه مدرسین حوزه علمیه ق

ى 7171شــهید ثانى، زین الدین بن على ) کالنتر(. قم:  -ق(. الروضــة البهیة فی شــرح اللمعة الدمشــقیة )المحشــّ

 کتابفروشى داورى. 

 .دارالکتب العلمیه . بیروت:مام الشافعیاللمذهب فی فقه اتا(. اشیرازی، ابو اسحاق )بی

 تهران: انتشارات ناصر خسرو. ق(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن.7912طبرسی، فضل بن حسن )

 جا.: بیقم .النفی و التغریب فی مصادر التشریع اإلسالمی تا(.)بی طبسى، نجم الدین

  ه؛یمکتبة المرتضو :تهران .هیفقه االمام یالمبسوط ف تا(.)بی محمد بن حسن ،یطوس

 .نیجامعة مدرس :قم .الخالف ق(.7171) محمدبن الحسن ،یطوس

 .دار االندلس :روتیب .ةیالنها تا(.)بی محمدبن الحسن ،یطوس

ــینى ) ــید عمید الدین بن محمد اعرج حس ــکالت القواعد. قم:  دفتر 7172عمیدى، س ق(. کنز الفوائد فی حل مش

 انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 .دار الفکر :تهران .طیالقاموس المح ق(.7121) عقوبیمحمدبن  ،یروزآبادیف

 فیض کاشانی، مال محسن. االصفی فی تفسیر القرآن. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.

ق(. جامع المقاصـد فی شـرح القواعد. قم:  مؤســسه آل البیت علیهم 7171کرکى، محقق ثانى، على بن حسـین )

 السالم.

 .مؤسسه آل البیت علیهم السالم .قم:جامع المقاصد فی شرح القواعد ق(.7171) کرکى، محقق ثانى، على بن حسین

ى دفتر انتشارات اسالم قم: .مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة األساسیة ق(.7121) مازندرانى، علی اکبر سـیفى

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

تابخانه و چاپخانه ق(. السرقة على ضوء القرآن و السنة. قم:  انتشارات ک7121مرعشى نجفى، سید شهاب الدین )

 ره. –آیة اهلل مرعشى نجفى 

 .مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین(. اصول الفقه. قم: 7191مظفر، محمدرضا )

 .صبا :تهران .ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی .المنجد ش(.7981) علوف، لویسم

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه  قم: .األسـیر فی اإلسـالم (.7177) میانجى، على احمدى

 .علمیه قم

 ق(. منیة الطالب فی حاشیة المکاسب. تهران: المکتبة المحمدیه.7919نائینى، میرزا محمد حسین غروى )
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دار إحیاء التراث  بیروت: .جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ق(. 7111) نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن

 .یالعرب

الفواکه الدوانی على ق(. 7171) أحمد بن غانم )أو غنیم( بن ســـالم ابن مهناالنفراوی االزهری المالکی، 

 . : دار الفکری. بیروترسالة ابن أبی زید القیروان
 


