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 لندوة دعوة لكتابة أوراق بحثیة
 وسؤال الجینوم یةاألخالق اإلسالم

 2017ابریل  03-05
 مركز دراسات التشریع اإلسالمي واألخالق

  الدوحة، قطر
 

 الورقة الخلفیة
إال أن العلم قد بلغ ذورة اإلنجاز في دراسة  "لى القرن العشرین لقب "قرن الجینع طلقأُ 
مع مطلع القرن الحادي والعشرین  -األساسیة للوراثة في الكائنات الحیة ةالوحد– لجینا

، وذلك عندما أعلن الرئیس 2000وتحدیدا في السادس والعشرین من یونیو عام 
، من أول قراءة مسحیة للجینوم البشري بأكملھاألمریكي بیل كلینتون االنتھاء بنجاح 

تمت مقارنة ھذا الحدث وقد ذائع الصیت.  والتي اضطلع بھا "مشروع الجینوم البشري"
الھائل بمنجزات كبرى عرفھا تاریخ العلم مثل ھبوط اإلنسان على سطح القمر وانشطار 

مبالغات ما أسمتھ أصوات ناقدة حذرت من االنسیاق وراء ظھرت في المقابل والذرة. 
أحیانا ھدف توفي المطلق  ئیااستثناأمرا الجینوم أبحاث جعل من حاول أن تتوشطحات 

  Aلھذه األبحاث وخاصة في مجال الرعایة الصحیة.المحتملة آلثار العملیة لالترویج إلى 
حول والنقاشات الحادة وقد أدى ظھور علم الجینوم كأحد مجاالت البحوث الواعدة 

من األسئلة األخالقیة العمیقة سیل إلى الرعایة الصحیة المحتملة في مجال  ھتطبیقات
 تحت المصطلح الجامع "سؤال الجینوم".الندوة ھذه ننظمھا معا في سیاق التي والمعقدة 
قبل الشروع في تفاصیل الموضوعات واألسئلة التي تھتم بھا ھذه الدعوة لكن و

ماذا نعني  )1لكتابة األوراق البحثیة، یجدر بنا أوال أن نوضح نقطتین مركزیتین: (
لكل من سؤال الجینوم واألخالق البحثي المجال مدى رحابة  )2بـــــــ"سؤال الجنیوم" و(

 . یةاإلسالم
 
 :) سؤال الجینوم1(

ال یقتصر سؤال الجینوم فقط على مجموعة من األسئلة تثیرھا تقنیات الجینوم البالغة 
التطور ویتفاعل معھا تقلید األخالق اإلسالمیة من خالل تقدیم إجابات مقتضبة وفوریة 

 -فسؤال الجینوم على عدد من تطبیقات ھذه التكنولوجیا. مباشرا حكما أخالقیا تتمضن 
تتعلق باستخدام جزئیة أعمق بكثیر من مجرد إصدار أحكام أخالقیة  -جوھره في 

الجینوم ذاتھ: لماذا فھو یتعدى ذلك إلى مساءلة علم ، رف معینظتكنولوجیا معینة في 
مجمل    الرجوع إلیھا للتعامل معوكیف نشأ ھذا؟ وما مصادر المعرفة التي ینبغي 

																																																													
A  الحصول على دراسات تعریفیة بعلم الجینوم تشرح مبادئھ وأسئلتھ الرئیسة لغیر َمن أراد ِمَن الباحثین

 المختصین، یمكنھ التواصل معنا للحصول علیھا، كما ھو مبین في نھایة ھذه الورقة.   
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 -التفكیر إن ما أسمیناه سؤال الجینوم یحمل على ؟ األسئلة األخالقیة التي یثیرھا ھذا العلم
الطریقة األنسب لتأطیر ومقاربة علم الجینوم وأبحاثھ من منظور األخالق في  -بعمق 

إشكالیة تجاه الصحیح (اإلسالمیة. فھل نحن مثال أمام إشكالیة توجیھ أدوات معینة نحو اال
ھي دوات ھي في جوھرھا محایدة) أم أننا أمام إشكالیة تقنیات حدیثة الحكیم ألستعمال اال

في طریقھا إلى تشكیل أو إعادة تشكیل واقعنا الذي نعیشھ ونحیاه أو على األقل تصوراتنا 
مستندة ) worldview(رؤیة مغایرة للعالم التعامل مع إشكالیة وآرائنا حول ھذا الواقع (

 ؟)محددةلوجیا یوألید
 
 البحثي المجالوالحقل ) 2(
یبحثھا األسئلة التي النصیب األكبر من لتشمل البحثي لسؤال الجینوم حدود المجال تسع ت

ما یضفي الجینوم على ھذه األسئلة أبعادا لكن عادة و ،"األخالق الطبیة والحیویة"حقل 
تطرحھا تقنیات اإلنجاب المساعد والھندسة األسئلة األخالقیة التي ُجلُّ فَ  وتعقیدات جدیدة.

الحدود داخل ا ضمنً تقع وغیرھا على البشر الطبیة والحیویة الوراثیة وإجراء البحوث 
فإن التعامل مع سؤال الجینوم یقتضي في نھایة المطاف ومن ثم  الكبرى لسؤال الجینوم.

 إلماما عاما بھذا الحقل المعرفي الواسع. 
لسعة السعة األفقیة والرأسیة لحدود سؤال الجینوم ینبغي أن یصاحبھا إدراك  هھذ

فنحن . المطروحةمجال األخالق اإلسالمیة حتى یمكن التعامل بكفاءة مع التحدیات 
في إنتاج خطاب أخالقي متجذر في التراث اإلسالمي مركزیة الفقھ اإلسالمي نَصدر عن 

على  -الطرح الذي یختزل األخالق اإلسالمیة بقوة ولكننا في الوقت ذاتھ نستشكل و
عدد كبیر من ھناك جانب الفقھ، فإلى الفقھ اإلسالمي. أو صنعة في علم  -رحابتھا 

التي ینبغي استثمارھا وتفعیلھا إلنتاج خطاب في التراث اإلسالمي الحقول المعرفیة 
الفلسفة والعقیدة والتصوف والتفسیر مثل فعلوم . أخالقي إسالمي یتسم بالثراء والعمق

متمیزة معالجات مھمة یمكن من خاللھا تقدیم والحدیث واألدب تمثل روافد معرفیة 
رحب یومركز دراسات التشریع اإلسالمي واألخالق  لسؤال الجینوم من منظور إسالمي.

من خالل منظور واحد من ھذه العلوم والمعارف سؤال الجینوم تقارب باإلسھامات التي 
ویمكن للباحثین الراغبین في المشاركة . وھو األولى أو من خالل الجمع بین عدد منھا

 ھا. اختیار واحد من العناوین اآلتیة أو اقتراح غیرھا مما یتصل ب
 
 سئلة األموضوعات وللبعض ا) نماذج توضیحیة 3(

 مجاالتھ وحدوده ومقاصدهعلم الجینوم: 
عصیة مثل تسالجینوم ھو عالج أمراض معلم بھ  دُ عِ أن أھم ما یَ ا منذ البدایة واضحً بدا 

ذلك أن الزھایمر والسكري والسرطان وذلك بمھاجمة الجذور الجینیة لھذه األمراض. 
ولیس (بة لألمراض المسبِّ الجینات  والتفاعل المعقدة بین جموعفھم علمیات التشابك 
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سوف یعزز إمكانیة تطویر أدویة والعوامل البیئیة الخارجیة  ،)مجرد جینات منفردة
بل وربما أیضا  ،على حدهمصممة ومھندسة حسب التركیب الجیني لكل شخص جدیدة 

وفي سیاقات أخرى، یمكن  قبل الوالدة.مراحل ما خالل تقویم عیوب في الجینات إمكانیة 
أن یساھم علم الجینوم أیضا في التدخل الوقائي الذي یتخذ أحیانا شكل صیاغة توجیھات 

شخص ما بتغییر نمط وأسلوب الحیاة بحیث یقلل احتمالیة إصابة علمیة ونصائح 
التقلیدیة بیقات لعلم الجینوم تبقیھ ضمن الحدود وال شك أن مثل ھذه التطبأمراض معینة. 

   ء مرض".رْ الوقایة والعالج أو بتعبیر القدماء "حفظ صحة وبُ للطب وھي 
تبرز إال أن الثروة المعرفیة التي یمدنا بھا علم الجینوم وأبحاثھ بشكل شبھ یومي 

مصابین أو ألشخاص "الوقایة والعالج" تقدیم تجاوز حدود بشكل متزاید إمكانیة و
یة لمإلى ما یسمى بع أمراض ذات أسباب جینیةبرضة لالصابة عُ 
ألشخاص یتمتعون األداء طویر محاولة تحسین وت وھي" (enhancement)التعزیز"

بین استخدام ھذه التعزیز تعمل بشكل معتاد. وتتراوح تقنیات ة ومیسلبجینات بالفعل 
تقنیات استخدام تعمل على تطویر القدرات الذھنیة و nootropicsمثل الـــ عقاقیر 

إطالة طول من خالل التھدف إلى زیادة  distraction osteogenesisالـــجراحیة مثل 
 نشیر ھنا إلى مثال آخرو .السحبي العظم تكوینتعرف أحیانا باسم التي واألطراف 

ھناك ھرمون  ". التعزیز"تقنیات نطاق تجاوز حدود "التداوي" إلى یوضح كیفیة 
حیث یساعد على الُحْمر ن الكریات وِّ كَ أو مُ  erythropoietinبروتیني سكري یعرف بالـــ 

. في البدایة كان یتم حقن ویتم إنتاجھ في الجسم عن طریق الكلىالُحْمر  إنتاج خالیا الدم 
أما الیوم فقد شاع  ،ھذا الھرمون لمساعدة مرضى الفشل الكلوي (بغرض التداوي)

ائین ومتسابقي الدراجات وممارسي ولكن بھدف تطویر أداء العدّ التقنیة استخدام ذات 
حیث تساعد ھذه التقنیة  )التعزیزدول (بغرض لمسافات طویلة عابرة للریاضة التزلج 

الُحْمر دم إنتاج مزید من خالیا التحمل أكبر لألعباء الریاضیة عن طریق الجسم على 
وبعد تجارب ناجحة على الحیوانات، یعكف العلماء حالیا على  كسجین.والحاملة لأل

في الجسم وذلك بزرع نسخة من الجین المسؤول  erythropoietinتعزیز ھرمون الـــ 
وجود عدائین إلى ھذه األبحاث في القریب العاجل تؤدي وقد  عن إنتاج ھذا الھرمون.

ھذا بحیث یتسنى لھم إنتاج ت جیناتھم لنوع من الھندسة الوراثیة خضعقد وریاضیین 
ال شك أن التقییم األخالقي لتقنیات الطبیعیة. معدالت لھرمون الطبیعي بشكل یفوق الا

الحكم علیھا من خالل ھذه ال یمكن أن ینحصر فقط في النظر إلى تطبیقاتھا والتعزیز 
، مثل غیره من في األصل الطبأن ذلك من الناحیة الطبیة. التطبیقات ھذه  مدى سالمة

ال ومن ثم ف. رسم لھا حدودھاتممارسة ذات مقاصد وغایات توجھھا ووالصنائع، الفنون 
فھل ینبغي  المقاصد والغایات قبل الحكم على التطبیقات والممارسات،مساءلة بد ھنا من 
أحد مقاصد علم الجینوم أو الطب بشكل عام؟ فإن كانت  "التعزیز"یصبح  مثال أن
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ھ في توما مكان اإلجابة بنعم، فما األسس األخالقیة التي تسوغ إضافة ھذا المقصد الجدید
 ؟سلم مقاصد الطب مقارنة بالعالج والوقایة

ي نیبینطلق منھا والمفتاحیة التي یمكن أن المداخل بعض اإلشارة إلى نحاول ھنا 
 یمكن ،فعلى سبیل المثال. بحثیةال ھموراقأصیاغة عند علیھا الراغبون في المشاركة 

بات ثالنقاشات المبثوثة في التراث اإلسالمي حول "مقاصد الطب" ومدى في بحث ال
أو قابلیتھا للتغییر والتطویر حسب ظروف الزمان ھذه ودیمومة منظومة المقاصد 

معاصرة أسئلة اریخي للتعامل مع تمثل ھذا البحث الاستخدام خالصات ثم ومن  والمكان
والمنظومة القیمیة تتالءم  علم الجینوملمقاصد علیا وأھداف كیف یمكن صیاغة من قبیل: 
"العالج" و"الوقایة" من جھة وتقنیات ما أوجھ الشبھ واالختالف بین ؟ اإلسالمیة

وما تأثیر أوجھ الشبھ واالختالف ھذه على مجموعة  ،الحدیثة من جھة أخرى" التعزیز"
أن تجدر اإلشارة إلى ھذا و ؟المتعلقة بتطبیقات ھذه التقنیات الحدیثةاألحكام الشرعیة 

لم تجد طریقھا التعزیز تقنیات الفروق الدقیقة والجوھریة في ذات الوقت بین التداوي و
تھیمن حیث  ،منظور أخالقي إسالميحول علم الجینوم من إلى النقاشات السائدة بعد 
باإلضافة إلى ھذا . التداويأنواع نوع جدید من مجرد إلى الجینوم على أنھ  ةالنظر

سبر مثل العقیدة والفلسفة لأخرى علوم االستفادة من یمكن كذلك المدخل المقاصدي، 
بعض المفاھیم المركزیة في ومن جھة التعزیز العالقات والصالت بین تقنیات غور 

فعل اإلنسان وكسبھ ومدى استحقاقھ منظومة األخالق اإلسالمیة من جھة أخرى مثل 
المتعلق وفي المثال المشار إلیھ سابقا ف .بناء على فعلھ وكسبھ اإلحسانصفة لالتصاف ب

نسب ھل تبالعدائین ومتسابقي الدراجات إذا ما خضعوا لعمیات ھندسة وراثیة، 
 واأم إلى من قامالذین شاركوا في المسابقات  نییریاضإلى الارات واالنتصاإلنجازات 

ؤالء الریاضیین التي ربما ما كان لھ ھذه اإلنجازاتیتمكنوا من تحقیق لبھندستھم وراثیا 
استخدام ھذه التقینات على  وتنطبق األسئلة ذاتھا ؟الحدیثةالتعزیز لوال تقنیات  أن یحققوھا
أغراض ذات صلة ببعض الشعائر الدینیة مثل المساعدة على حفظ القرآن الكریم  لتحقیق

تھدد ھل : اآلتي بشكل أوضح نطرح السؤالاإلشكال وحتى نبرز . بشكل أفضل وأسرع
یمثل األساس في الحكم على غالبا ما دور الفعل والكسب اإلنساني الذي التعزیز تقنیات
وأي أثر سیتركھ ذلك على  ؟على ما قدموه من أعمالبأنھم یستحقون المدح أو الذم  الناس

المسؤولیة األخالقیة لإلنسان على اعتبار أن واحدة من القواعد األخالقیة اإلسالمیة ھي 
 أن كل امرئ بما كسب رھین؟

 
 األخالق اإلسالمیة ومراجعة بعض المفاھیم المركزیة

من شبكة واسعة من األخالق اإلسالمیة، بوصفھا منظومة متماسكة ومترابطة، تألف ت
وال یزال التدفق المعرفي  صرح ھذه المنظومة.تشیید منھا في واحدة المفاھیم تساھم كل 

الھادر عن البناء الجیني لإلنسان یقدم تساؤالت واستشكاالت بل وتحدیات أحیانا حول 
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التي ربما ظننا في لحظة تاریخیة ما أنھا تقع ضمن لعدد من المفاھیم األخالقیة تصوراتنا 
 من خالل ھذه الدعوة لكتابة أوراق بحثیةنتطلع و. ال تحتاج إلى مراجعات جدیدة مسلمات

متعلقة ببعض المفاھیم األخالقیة كاالت لیالت أصیلة وتعالج استشتح تقدمبحوث لقي تإلى 
بشكل یتسم بالجدة والجدیة. ونستعرض فیما یلي المركزیة ذات الصلة بعلم الجینوم 

 :التوضیحیة بعض النماذج واألمثلة
)i(  ما الذي یمیزنا كأفراد ننتمي إلى الجنس البشري؟ ما العوامل التي تجعل أفراد

یتعذر في الغالب ھذا الجنس البشري شدیدي التنوع واالختالف فیما بینھم؟ 
حیث عن ھذه األسئلة الثروة المعرفیة التي أنتجھا علم الجینوم وأبحاثھ فصل 

تصورنا لشكل تعریفنا ألنفسنا وذواتنا كبشر كما تؤثر على تؤثر على نھا إ
فمشروع الجینوم البشري . ة كل واحد من أفراد الجنس البشريھویة بیوترك

ما فیا فكرون ملیًّ یالذي أشرنا إلیھ في صدر ھذه الورقة جعل كثیرا من الباحثین 
تحدث بعض علماء تحدید شكل وطبیعة إنسانیتنا.  في دورلجینات إذا كان ل
تشكیل ذواتنا عن الجینوم بوصفھ الدستور البیولوجي الحي الذي یعید األخالق 

وتجاه الكائنات بعض تجاه بعضنا یفصح عن ماھیة التزاماتنا كأفراد وكأنواع و
بینما ذھب البعض اآلخر إلى األخرى التي تشاركنا العیش على ھذا الكوكب. 

وم ھفالجینوم ھو المساوي العلماني لم عما إذا كان ما ھو أبعد من ذلك متسائالً 
ھذه األسئلة تعالج ونرحب في ھذا الصدد باألوراق البحثیة التي الروح. 

فعلى سبیل المثال، یمكن عمل دراسات نقدیة حول النقاشات. تساھم في ھذه و
القول بالطبیعة كالنقاشات التي دارت في التراث اإلسالمي عن طبیعة الروح (

عدد من  اقال بھالتي الثنائیة الذي تبناه عدد من الفالسفة مقابل الطبیعة األحادیة 
أخرجھا علم في ضوء المعلومات والمعارف الجدیدة التي  علماء الكالم)

رھا بعض وِّ صَ وظائف ومھام الروح كما تُ كما یمكن دراسة إلى النور.  الجینوم
وإلى أي مدى یمكن لفھم طبیعة  ،اإلسالمیةالمعارف والعلوم والنصوص 

واإلجابة تقنیات التعزیز الروح ووظائفھا أن یساعدنا في الحكم على بعض 
مشغولة بتعدیل الجسد أم بالتدخل ھذه التقنیات الحدیثة ما إذا كانت على سؤال 

 في عمل الروح.
)ii( بین الفاصلة ضبط الحدود صعوبة في تمثل ھناك معضلة أخرى ت

أو أصل فطري أو الجبلي مر الالذي یعبر عنھ أحیانا باألطبیعي والعادي/ال
الذي وھو ما یصطلح علیھ أحیانا بالشذوذ طبیعي العادي/غیر ال غیروالخلقة 

مزیًدا من التعقید والغموض على  علم الجینوم ، وقد أضاف یدعو إلیھ الشیطان
 سويأو بأن الحفاظ على ما ھو طبیعي فالقاعدة العامة تقضي . ھذه اإلشكالیة

أمرا من ذلك ا یعد فعل العكس مبینأخالقي عمل إعادتھ إلى وضعھ الطبیعي أو 
التي طرحھا علم الجینوم في واإلشكاالت وتشمل قائمة األسئلة غیر أخالقي. 
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وما المعاییر  أو سوي؟ طبیعيمصطلح بالضبط عني یماذا : یأتيھذا الصدد ما 
وما الذي یجعل تغییر أصل التي یتم على أساسھا قیاس وتحدید ما ھو طبیعي؟ 

نوع من على اعتبار أنھ عمال مقبوال في ظرف ما الخلقة أو الوضع الطبیعي 
تصنیفھ على أنھ یتم وأمرا مرفوضا في ظرف آخر یتم اعتباره بینما التحسین 
والمجاالت البحثیة ذات  أثبت علم الجینوم؟ المنھي عنھ خلق هللاتغییر ل یمن قب

نطلق متمایزین أحدھما فسطاطین إلى البشریة الجینات تصنیف الصلة صعوبة 
، فالجین اأو شاذًّ  غیر طبیعينسمیھ اآلخر وأو سوي طبیعي وصف  علیھ

المسؤول عن زرقة العیون ال یمثل النسخة المعیبة أو غیر السویة للجین 
واألمر ذاتھ ینطبق على الجین المسؤول  ،اللون البني المسؤول عن العیون ذات

فكل . عند البعض اآلخرا وبنیًّ عند بعض األفراد عن لون الشعر بجعلھ أحمر 
طبیعیة تبدو وكلھا ھذه نسخ أو مسودات بدیلة لنفس الفقرة التي تشكل الجین 

بل إن المنطق ذاتھ ینطبق إلى حد ما على الجینات التي ترتبط عادة وسویة. 
والتي قد  فقر الدم المنجليعن الطفرة الجینیة المسؤولة بأمراض معینة مثل 

تسبب ضررا طفیفا لمن لدیھ نسخة واحدة منھا وقد تكون ممیتة لمن یملك 
من غیرھم أقل عرضة ھم إال أن األشخاص الذین لدیھم ھذه الطفرة ن. ینسخت

فما األمر الطبیعي أو السوي في . لمالریایات المسببة لمرض افطراللإلصابة ب
 مثل ھذه الحاالت؟

ضبط الحدود الفاصلة بین الطبیعي كثیرة ھي المحاوالت التي سعت إلى 
كثیر من العلماء أدان فقد وغیر الطبیعي على مدار التاریخ اإلسالمي الممتد. 

في  ،التجمیلیة مثل نمص الحواجب ووصل الشعرقدیما بعض الممارسات 
اعتمادا على بعض النصوص الواردة في القرآن  ،سیاقات وظروف معینة

لناس ل وإغوائھالشیطان عمل نوعا من والحدیث حیث اعتبروا ھذه الممارسات 
كما تم اعتماد طریقة االستدالل  .علیھاالناس  وفطرتھ التي فطر بتغییر خلق هللا

دھم على استفتاءات ودفي روالحجاج ذاتھا من قبل عدد من الفقھاء المعاصرین 
علق ببعض الجراحات التجمیلیة التي تغیر الشكل الخارجي لإلنسان. تت

فنصوص الوحي كانت المصدر المعرفي الذي اعتمد علیھ العلماء في ھذه 
فكیف إذا أضیف علم الجینوم  التي اعتمدوھا.النقاشات التي خاضوھا واآلراء 

كمصدر معرفي آخر عندما تركز النقاشات على "تعدیل" أو تغییر بعض 
ھل یعني ؟ في مثل ھذه الحالة الجینات؟ كیف ستبدو طریقة االستدالل والحجاج

اكتشاف الجینوم والقدرة على قراءة محتویاتھ أن هللا تعالى قد أذن لنا بتغییر 
الحدود القدیمة ھل ھي دعوة من هللا سبحانھ لنا بأن نتجاوز بشریة؟ طبیعتنا ال

أم أن ھذا ابتالء واختبار من هللا تعالى وأن نغیر طبیعتنا إلى األفضل؟ ونسمو 



	7	

هللا ومن مخلوقات واحد من البقاء ضمن حدوده ك -ا طوعً  -ظھر من سیختار لیُ 
   سیسعى إلى أن یكون ندا ¤ تعالى وشریكا لھ في خلقھ؟  

)iii(  جدیدة اكتسب ھو اآلخر أبعادا وتعقیدات  الجبر واالختیارحول األزلي النقاش
فمع تقدم مراحل العمل في دقیقة مع قدوم عصر الجینوم.  فروقاھتماما بو

بدا واضحا أن عدد الجینات الموجودة في الجینوم مشروع الجینوم البشري، 
ستكون أقل بكثیر مما كان متوقعا سلفا. فبدال من التوقعات األولیة التي 

 ھبط العدد المتوقع إلى حوالي 200.000و 80.000بین  تقدیراتھافي تراوحت 
ذھب العلماء والفالسفة معا وبالتالي . للبروتینأو مشفرة دة وِّ كَ مُ  جین 30.000

حیاة یرسم ویبرمج أن یمكن الجینات د القلیل من دأن ھذا العتھافت القول بإلى 
ذلك الوضع  فيالحیاة البشریة، بما أن  اورأوأو حتمي  البشر بشكل جبري

نھ ال إحتى الصحي بمفھومھ الطبي والبیولوجي الضیق، بالغة التعقید والتنوع 
إال أن سلفا عن طریق ھذه الحفنة القلیلة من الجینات.  ھادیتصور تحدییمكن أن 

القاضیة بأن الجینات لھا تأثیر على نمو م تلغ الحقیقة العلمیة القناعات لھذه 
النمط الجیني) من جھة ب(ما یسمى الجینات عالقة ثابتة بین بوجود اإلنسان و

ھذا باإلضافة . من جھة أخرى النمط الظاھري)بالسمات الجسدیة (ما یسمى و
للنظر بین بعض األمراض وطفرات جینیة الفت حتمیة بشكل إلى وجود عالقة 

عن أي عوامل أخرى. بغض النظر حیث یكون الجین ھو سبب المرض معینة 
ال مفر من ف ھنتنغتون داءلطفرة الجینیة المسببة لل المحاشخص كان الإذا مثال ف

بین من یمارس عادة ، وال فرق ھنا الداءفریسة لھذا ھذا الشخص وقوع 
 كسول.خامل التدخین ومن یتناول الفیتامینات أو بین بطل ریاضي وشخص 

ما األفكار التي یمكن أن تضیفھا النقاشات الواسعة والمستفیضة في التراث 
جدل المعاصر حول ما یسمى بالحتمیة اإلسالمي حول القضاء والقدر لل

كیف یمكن أن تسھم المعلومات الجدیدة التي قدمھا علم وفي المقابل، الجینیة؟ 
مجال الخالفات واالستقطابات بین علماء الجینوم في تضییق، أو ربما توسیع، 

من ما یعد الكشف عن قدر ھل   ؟الكالم حول القضایا المتعلقة بالجبر واالختیار
مثل (جزءا من المعرفة المتاحة أبحاث الجینوم  ھعندما تجعلمصیر اإلنسان 

محل عمال مقبوال أو ) رعمالفي مرحلة متقدمة من  ھنتنغتونبمرض  صابةاإل
ھل الحتمیة الجینیة التي  ؟ األخالقيمن المنظور ربما استنكار أو شكال تاس

بعض الفرق تقول بھا التي الدینیة یروج لھا بعض العلماء التقدمیین والجبریة 
أو تسعى إلى تحقیق غایات متشابھة أم أن واحدة تنطلق من مقدمات  اإلسالمیة

محاولة  الحتمیة الجینیةإن إلى أي مدى یمكن القول ھناك اختالفات جوھریة؟ 
إلضفاء نوع من القداسة على العلم وإن كانت على حساب اإلیمان با¤ القدیر 

 ؟ ھو الصحیح العكس من ذلكأن البرھنة على ن الجبریة الدینیة إنما تحاول إو
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 ... اختامو )4(

ھي مجرد نماذج توضیحیة ولیس  ابقاالموضوعات واألسئلة المذكورة س
فھناك أمثلة  .حثھالغرض منھا تقدیم قائمة جامعة مانعة لكل ما یمكن دراستھ وب

نقدیة، السئلة األأخرى كثیرة یمكن أن تكون مدخال مھما لشحذ األفكار وطرح 
الحد الفاصل بین المصالح والمفاسد وكیفیة نذكر منھا على سبیل المثال: 

ودور االقتصاد في توجیھ  ،في عصر الجنیومالموازنة فیما بینھا عند التعارض 
من التطفیف  انوعأحیانا خلق مما یدفة النقاش حول تقدیر المصالح والمفاسد 

ألرباح مصلحة اأكبر ل زنومثال  عندما یعطىفي المیزان األخالقي وذلك 
في باھظة الثمن لشركات التي تعمل على تطویر عقاقیر لالمحتملة  االقتصادیة

ا لكنھا أرخص ثمنً أساسیة عالجات وسبل وقایة توفیر وزن أقل لمصلحة مقابل 
ھناك أیضا مثال عالم الغیب وعالم الشھادة وإلى أي مدى استطاع  .اربحً أقل و

االنعكاسات  فما علم الجینوم أن ینقل بعض المعلومات من عالم إلى آخر،
تناول الوجودیة والمعرفیة في القناعات ؟ وما دور لاقتنھذا االمثل األخالقیة ل

فكل اإلسھامات التي تعالج ھذه األمثلة من القضایا وأشباھھا مثل ھذه األسئلة؟ 
الربط بین  (أ): یأتيما تفي بما دامت من قبل المركز  ستكون محل ترحیب

رح كل ورد في شما حسبطرفي الموضوع (األخالق اإلسالمیة والجینوم) 
تجنب المقاربات  (ب)في الفصلین األول والثاني من ھذه الورقة، منھما 

الجزئیة التي تغرق في التفاصیل والجزئیات الدقیقة دون ربط ھذه الجزئیات 
للمادة التي یتناولھا تقدیم تحلیالت  (ج)بالتصورات الكلیة والقضایا الكبرى، 

نوعیة وتسھم في إنتاج معرفي یحقق إضافة تتسم بالرصانة والعمق البحث 
 للموضوعات التي تعالجھا األوراق البحثیة.
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 مھمةمواعید ومعلومات 
 الراغبین في المشاركة أن یتفضلوا بإرسال ما یلي:السادة على 

توضح فكرة البحث وطریقة المعالجة ، )كلمة 500-300حدود خالصة (في  )1(
 الورقة الخلفیة. الرؤیة وإطار العمل المحدد في ھذه في ضوء 

باحث لالعلمي لتكوین التتضمن  )كلمة 500ال تتجاوز مختصرة (یرة ذاتیة س )2(
 .المنشورة ھأعمالة وأبرز العلمی ھاتاھتمامباإلضافة إلى 

تقدیم األوراق ل رفقا بدعوةإخطارا بالقبول میتسلم أصحاب الملخصات المقبولة 
بالنسبة  .أدناه ضمن السقف الزمني المحدد )كلمة 10000 - 7000في حدود الكاملة (

لألوراق المقبولة، سیتم دعوة مؤلفي مجموعة مختارة منھا للمشاركة في الندوة المغلقة 
النشر  بالدوحة، أما بقیة األوراق المقبولة فسیتم النظر في إمكانیة إدراجھا ضمن مشروع

ھذا ویقبل المركز المساھمات (الملخصات والسیر الذاتیھ  .األكادیمي المشار إلیھ سابقا
 .العربیة واإلنجلیزیةواألوراق البحثیة) باللغتین 

 
 خظة النشر

وسیتم نشر األوراق الُمجازة ضمن  ،للتحكیم العلميالمقبولة ستخضع األوراق البحثیة 
بالتعاون مع "دار سلسلة المنشورات األكادیمیة المحكَّمة التي یُصدرھا المركز 

"بریل" بین المركز ودار النشر بناء على اتفاقیة نشر أكادیمي تم توقیعھا   Brillبریل"
 مجلة األخالق اإلسالمیة بعنوانمحكَّمة  علمیة مجلةوتشمل تأسیس ، 2016في إبریل 
 الثالثة: العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة.   باللغات تصدر

 
 المزایا المقدمة

 اإلسالمي المزایا التالیة ألصحاب األوراق المقبولة:یقدم مركز دراسات التشریع 
 مكَّ حَ نشر مُ  •
" open accessتغطیة نفقات إتاحة البحث المنشور عبر تقنیة "الوصول الحر  •

 كل أنحاء العالم.في والتي تسمح بتصفح البحث المنشور وتحمیلھ مجانا 
مغلقة، یقدم المركز بالنسبة لألوراق التي سیتم دعوة أصحابھا للمشاركة في الندوة ال

 باإلضافة إلى ما سبق المزایا التالیة:
 التكفل بنفقات السفر واإلقامة خالل أیام الندوة  •
 ترجمة األوراق إلى العربیة أو اإلنجلیزیة •
 

 مواعید مھمة:
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 .2016یولیو  31ھو یوم السیر الذاتیة مصحوبة بالخالصات آخر أجل لتسلُّم  •
 .ةصالخقبل كتابة الیرجي مراجعة الورقة الخلفیة للندوة 

أغسطس  15 طر أصحابھا في موعد أقصاهخیعتمد المركز الخالصات المناسبة ویُ  •
2016. 

 .2017یر این 5آخر أجل لتسلُّم األوراق كاملة ھو یوم  •
 .2017ینایر  31 طر أصحابھا في موعد أقصاهخویُ األوراق المقبولة د اعتمتم ای •
  .2017العربیة أو اإلنجلیزیة أول فبرایر یتم إرسال األوراق المقبولة للترجمة إلى  •

 

 للتواصل:
وفي حال وجود  submit@cilecenter.orgیتم إرسال المساھمات إلى البرید اإللكتروني 

استفسارات عن ھذه الدعوة أو عن الورقة الخلفیة الملحقة بھا، یمكنكم التواصل مع د. 
المسؤول عن وحدة "األخالق الطبیة والحیویة  )mghaly@qfis.edu.qa(محمد غالي 

 في اإلسالم" بالمركز.
 


