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 روانچالش اهی فقهی  واکسیانسیون ک رپونده ششم:
 موضوع شناسی و نظام سواالت 

 مقدمه
های مقابله با این ویروس در مجامع علمی مطرح شد. با توجه به نوپدید بودن این بیماری و نبود داروی  با شیوع ویروس کرونا، راه

از کشورها قرار گرفت. به  کسن بیماری کرونا مورد توجهدرمان این بیماری، تولید وامؤثر برای   فروش  که پیشطوری بسیاری 

 واکسن به یکی از مسائل مهم اقتصادی دنیا تبدیل شد. 

سؤاالتی را   و  زایی آن در جوامع انسانی ابهاماتنحوه آزمایش ایمنی 1در فرایند تولید واکسن چهار مدل رایج در دنیا وجود دارد.

ا  در جهات مختلف واکسن  یا خرید  و  پاسختولید  نیازمند  این سؤاالت  از  نمود. بخشی  از یجاد  بعضی  به  است که  فقهی  های 

 شود. ترین سؤاالت اشاره میمهم

 شایان ذکر است گزاره های زیر به عنوان اصل موضوع در این نظام سؤاالت پذیرفته شده است.  

 به نحو حداکثری است.  حاکمیت موظف به تالش برای تأمین سالمت عمومی جامعه -

سؤاالت های درمانی مختلف نظیر طب سنتی و ... ،درمان به وسیله واکسن به عنوان موضوع این  علی رغم وجود راه -

 قرار داده شده است.

 

 

   ل ارائه شده است.ها به تفصیروش های تولید واکسن در گزارش مرکز پژوهش   -  1
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 : شناسی عموضو بخش اول: 
 موضوع واکسن کرونا را باید در ابعاد زیر مورد توجه قرار داد:

 الف( از حیث گیرنده واکسن: 
 نمود: یبند میستق  ی زیر هاگروهدر  توانیمرا   واکسنگیرنده 

 داوطلبین مطالعه بالینی قبل از فراگیری تزریق در سطح عموم  -

 العات اولیه و در مرحله تزریق در سطح عموم:بعد از مط  -

o ریسک مثل کادر درمان  گروه پر 

o گروه پرخطر مثل سالمندان 

o  گروه عمومی 

 شود:ه نکات زیر باید توج ر واکسن گیرنده به  د

 واکسن گیرنده داوطلبانه اقدام به دریافت واکسن نموده است یا اجباری در کار بوده است.  -

 احتمالی واکسن داشته یا نداشته است.واکسن گیرنده علم به عوارض  -

 ای(واکسن گیرنده شرایط دریافت واکسن را دارا بوده است یا فاقد شرایط الزم بوده است )مثل بیماری زمینه  -

 د شرایط الزم نبوده است آیا فقدان شرایط را کتمان کرده یا پیش از تزریق اعالم کرده است.که فاقدرصورتی  -

 ب( از حیث واکسن
 تولید واکسن  ند یفرا

 پذیری به دو گروه تقسیم نمود.ها را از حیث اثرگذاری و ریسکتوان آنفرایند رایج وجود دارد که می 4در تولید واکسن 

مدتی در تولید واکسن دارند که بر اساس تجربه عوارض ارند ولی تاکنون تجربه طوالنیزایی کمتر دایمنی  هایی کهالف( واکسن 

 گذارند. میجانبی کمتری به جا  

اثربخشی زیادی دارند ولی بههایی که ایمنیب( واکسن خاطر جدید بودن فرایند تولید و کم بودن تجربه پیشین در   زایی و 

 عوارض جانبی زیاد و پرخطری را به دنبال داشته باشد.  بررسی عوارض، ممکن است

 دکننده یتول شرکت 

 شوند. خارجی تقسیم میهای داخلی و شرکت تولیدکننده واکسن به شرکت

های داخلی، ضمن تقویت بنیه علمی و اقتصادی و توجه به اصل مهم تولید ملی، در صورت های تولیدی توسط شرکتدر واکسن

های تولید خارجی در صورت بروز مکان پیگیری حقوقی وجود خواهد داشت ولی در برخی از موارد واکسنبروز عوارض جانبی ا

های خریدار وجود نخواهد داشت. به عنوان نمونه طبق قوانین ایاالت متحده  یگیری حقوقی برای دولتعوارض جانبی امکان پ 
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عوارض های آمریکایی  ه در خالل درمان با واکسن تولیدی شرکتکها نظیر واکسن کرونا( درصورتی)در مورد برخی واکسن   آمریکا

 گونه پیگیری قانونی را ندارند. و بیمار و کشور آن حق هیچایجاد شود شرکت هیچ مسئولیتی ندارد  در بدن بیمار جانبی

 ج( از حیث متولی زتریق واکسن
های فقهی اهمیت پیدا  لی تزریق واکسن برای بررسیدر مواردی که تزریق واکسن، عوارض جانبی به دنبال دارد، توجه به متو

 کند. می

شود؛ نقش حاکمیت در تهیه، شبکه توزیع می حاکمیتی مطرح وملی عنوان یک پروژه چنین در مواردی که تزریق واکسن به هم

ر کیفیت و فرایند  های اولیه تهیه واکسن هم از نظاهمال یا عدم اهمال در بررسی شود.عوارض جانبی دوچندان می  و بررسی

 ل دارد.ای داشته و نتایج فقهی متفاوتی را به دنبا اهمیت ویژه تولید محصول و هم از نظر مبادی تهیه واکسن

هایی متوجه شرکت تولیدکننده واکسن است. اگر شرکت تولیدکننده در تولید واکسن مرغوب کوتاهی کرده  چنین مسئولیت هم

زایی و اثرگذاری واکسن ولید بوده و قصدش از ارائه واکسن به جوامع عمومی کنترل ایمنیو یا اگر شرکت در مراحل ابتدایی ت

اختبار داشته( فضای متفاوتی با مواردی که واکسن به قصد درمان و بدون هیچ کوتاهی در    باشد )قصد درمان نداشته و قصد

 تولید به جوامع ارائه شده است.

   بخش دوم: سؤاالت 
شود.  ها اشاره میآن مهمترین  ؤاالت فقهی متعددی را طراحی نمود که در زیر به  توان سمطرح شده می  با توجه به موضوعات 

ناسب توجه به قواعد فقهی و اصولی و برخی اصول مسلم در اندیشه اسالمی ضروری است که عناوین برخی از برای ارائه پاسخ م

 این موارد در پیوست ارائه شده است.  

سنهب مرحله تولید واک الف( سؤاالت مربوط 
لبانه برای تزریق و امتحان در مرحله مطالعاتی واکسن آیا انسان حق دارد به قصد خیر رساندن به جامعه اسالمی داوط  .1سوال  

 واکسن اقدام نموده و خود را در معرض عوارض جانبی معتنابه مثل مرگ یا فلج شدن قرار دهد؟ 

 وظیفه حاکمیت چیست؟ در مرحله مطالعاتی وجود نداشت اگر داوطلبی برای تزریق واکسن . 2سوال 

طرح مطالعاتی تشویق کند؟ )در این صورت اجباری آیا حاکمیت باید با مشوق هایی برخی از افراد را برای شرکت در  -

 از سمت حاکمیت نبوده بلکه فقط برخی را به این سمت تشویق کرده است.(

در این آزمایش بکند؟ )دراین سؤال باید بین افراد مهدورالدم، محکومین  ضور  به حمجبور  تواند افرادی را  آیا حاکمیت می -

 به اعدام و عموم افراد فرق قائل شد.( 

در هر یک از فرض های سؤال قبل )شخص داوطلب، شخصی که بر اثر تشویق حاکمیت اقدام نموده است، شخصی که  . 3وال س

خسارت و عوارضی متوجه شخص شد آیا حاکمیت مسئول ضررهای حاکمیت مجبورش کرده است( اگر در اثر تزریق واکسن  

 چرا؟ وارده است؟ 
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در این سؤال    را به عنوان نمونه آزمایشی برای مطالعات داخلی یا جهانی قرار دهد؟تواند مردم جامعه  آیا حاکمیت می.  4سوال  

 باید هم به جهات مثبت )قاعده احسان( و هم جهات منفی آن توجه شود.

 رید و فروش واکسنمربوط هب خ ب( سؤاالت 
لید واکسن در داخل است که خود توامکان یکی از بحث های مهم در واکسن کرونا بحث امکان خرید از خارج کشور با وجود * 

که کشورهای تولیدکننده واکسن کرونا همه به دنبال بررسی  با توجه به اینبه سؤاالت متعددی قابل تقسیم است. هم چنین  

کند. بنابراین می توان ت آمده واکسن تولیدی خود هستند انتخاب کشور تولیدکننده و خرید از آن اهمیت پیدا مینتایج به دس

 مختلفی در آن لحاظ نمود که هر کدام حکم مخصوص به خود را دارند. در زیر به برخی از آن ها اشاره میشود: فروض 

 م به خرید واکسن بکند؟ ای فقهی باید اقداحاکمیت با چه مبن زیرهای  در هر یک از دوگانه. 5سوال 

از دولت ها: در بین کشورهای تولیدکننده برخی متخاصم )مثل امریکا(   - و برخی غیر متخاصم )مثل چین و  خرید 

 روسیه( هستند.

خرید از  شرکت های تولید کننده:  برخی وابسته به کشورهای متخاصم و برخی وابسته به کشورهای غیر متخاصم   -

 هستند.

خی شرکت ها در کشور غیر متخاصم تولید میکنند ولی وابسته به کشور متخاصم هستند. )مثل کشور هند که  رب -

 ت ها در آنجا تولید دارند( بسیاری از شرک

 تولید مشارکتی بین یک کشور متخاصم و یک کشور غیر متخاصم در فرض  -

 در برخی کشورها احتمال ترور بیولوژیک وجود دارد در برخی این احتمال وجود ندارد.  -

 برخی از کشورها مثل فرانسه سابقه منفی در ارائه اقالم دارویی دارند برخی ندارند.  -

 واکسن همراه با ارائه تکنولوژی یا بدون ارائه تکنولوژی خرید  -

 ولید ملی دوگانه سالمت جامعه اسالمی و تقویت ت. 6سوال 

دارد؛ دنبال  به  را  زمینه  این  در  توانمندسازی کشور  اما  است  طوالنی  نسبتاً  زمانی  نیازمند  داخل کشور  در  واکسن  اما    تولید 

تقویت توان داخلی نیز به دو صورت تقویت تولید    اند و قابل عرضه هستند.  سیدههای خارجی در حال حاضر به فعلیت رواکسن

اوری داخلی قابل تصور است. بین تقویت  توان داخلی  و حفظ سالمت جامعه اسالمی دانش فقه  داخلی و تقویت دانش و فن 

جامعه به دلیل تقویت توان داخلی   کند؟  به بیان دیگر حکم به تأخیر انداختن  سالمتوظیفه حاکمیت را چگونه تعریف می

ماه    2د داخل در شرف آماده شدن است مثالً تا  چیست؟)خصوصاً در بازه زمانی که واکسن خارجی آماده است و واکسن تولی

 ماه تکلیف حاکمیت چیست؟( 2رسد. در این آینده به تولید انبوه می

 کشورهای بیگانهو تقویت  دوگانه سالمت جامعه اسالمی. 7سوال 

شود و از طرفی سالمت  اگر خرید واکسن از کشورهای بیگانه منجر به تقویت اقتصاد، رتبه علمی و اعتبار جهانی کشورهای دیگر ب

 ای دارد؟ آیا در این مسئله بین کشورها تفاوتی وجود دارد؟ جامعه اسالمی را به دنبال داشته باشد حاکمیت چه وظیفه 

 و تضعیف نظام سلطه جامعه اسالمی دوگانه سالمت .8سوال 
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خیر   أ فی در سالمت جامعه اسالمی تاگر تولید واکسن در داخل موجب ضربه زدن به کشورهای متخاصم و سلطه گر شود و از طر

در همه ابعاد سیاسی،  به بیان دیگر مواجهه فعال حاکمیت اسالمی با نظام سلطه  یا اخاللی ایجاد شود وظیفه حاکمیت چیست؟ )

 ( بر اساس مبانی فقهی پگونه باید باشد؟ نگی، اقتصادی و ... فره

 پذیری کمتردوگانه اثرگذاری بیشتر و ریسک. 9سوال 

اثرگذاری باال همراه با احتمال خطر باال و واکسن با    توان به دو گروه واکسن باشیوه تولید واکسن را می  4جه به این که  با تو

ر تقسیم نمود؛ معیار حاکمیت برای انتخاب نوع واکسن چیست؟ )احتمال ضرر کمتر یا  تاثرگذاری کمتر همراه با خطر پایین

 توجه به محتمل( 

سؤال قبل آیا حاکمیت باید برای هر گروه از واکسن گیرندگان واکسن متناسب با خود را خریداری با تولید   با توجه به.  10سوال  

 ولو اثرگذاری آن پایین باشد. خطر تهیه شود مثالً برای جامعه پرخطر واکسن کم کند؟

سایرکشورها نیز مطرح است پیرامون فروش واکسن تولید داخل به    فروضی  در صورت تولید واکسن در داخل کشور.  11سوال  

 که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:  

 در فرض وجود نیاز داخلی: آیا فروش واکسن به سایر کشورها جایز است؟ -

 ورهای دیگر بین کشور اسالمی و کشور غیر اسالمی تفاوتی وجود دارد؟  آیا در فروش به کش -

و یا تهیه واکسن مناسب اهمال کند، آیا حاکمیت مسئول جبران خسارت   که حاکمیت در اصل تهیه واکسندر صورتی .  12سوال  

 )معانی اهمال حاکمیت به درستی تبیین شود(  است؟

 ج( سواالت مربوط هب مصرف کننده واکسن  
  افراد با علم به عوارض جانبی احتمالی اقدام به دریافت واکسن می کنند و در پی تزریق واکسن عوارض معتنا بهی.  13وال  س

 متوجه این افراد می شود. در این صورت فروضی قابل تصور است که باید به صورت مجزا بررسی شود.

 وارد واکسیناسیون شده است.در صورتی که فرد مشکل خاصی نداشته است و به صورت طبیعی  -

 در صورتی که شخصی دارای بیماری های زمینه ای بوده و آن را کتمان نکرده است.   -

 صی دارای بیماری های زمینه ای بوده و آن را کتمان نموده است.  در صورتی که شخ -

 ت. در هر یک از حاالت فوق در صورتی که حاکمیت از واکسنی با عوارض معمولی استفاده کرده اس -

 در هر یک از حاالت فوق در صورتی که حاکمیت از واکسنی با عوارض خطرناک استفاده نموده است. -

واکسن اقدام می   موضوع  در  عمومی جامعه اسالمی  مصلحت  و  سعادت  عاالن رسانه ای که علیهرسانه ها و ف  حکم.  14سوال  

 نمایند و به نوعی موجب سلب اطمینان به حاکمیت می شوند چیست؟

در هر یک از مراحل چهارگانه تولید واکسن، آیا می توان از نظر فقهی ضوابط و شرایطی برای واکسن گیرنده تعریف  .  15سوال  

 نمود؟ 

درصد مردم جامعه واکسینه بشوند جامعه در مقابل این ویروس ایمن می شود با چه مالک   70با توجه به اینکه اگر  .  16سوال  

 تخاب شوند؟  درصد مابقی ان  30نده و درصد دریافت کن70 فقهی باید 
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 د( سؤاالت مربوط هب متولی زتریق واکسن
بندی کند؟ )کادر درمان،  باید رتبه  را دارد؟ اگر دارد با چه مالک فقهیبندی بین جامعه هدف  آیا حاکمیت حق رتبه.  17سوال  

 سالمندان، افراد آسیب پذیر و ...( 

ع کرد آیا حاکمیت حق اجبار دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال ضمن توجه به  اگر شخصی از تزریق عمومی امتنا.  18سوال  

 باید به دو گروه از امتناع کنندگان توجه نمود:حکم خدشه دار کردن اعتماد عمومی مردم به حاکمیت   

 کسانی که اساساً واکسن را انکار نموده و از آن استفاده نمی کنند   -

اکمیت استفاده نمی کنند به بیان دیگر اگر حاکمیت بر اساس نظر کارشناسان به  کسانی که از واکسن مورد تأیید ح  -

و بر اساس آن اقدام به واکسیناسیون عمومی نمود ولی برخی   یک مدل خاصی از تهیه و تزریق واکسن دست پیدا کرد

میت حق ممانعت از این از افراد جامعه مایل به استفاده از مدل دیگری از واکسن در کشورهای دیگر داشتند آیا حاک

 کار را دارد؟  

دکتر تزریق کننده، شرکت  )پرستار یا  اگر تزریق واکسن منجر به فوت فردی شود دیه این فرد به عهده کیست؟  .  19سوال  

 در مراحل مختلف تولید واکسن این سؤال قابل بررسی است.  تولیدکننده، حاکمیت(

ها و  رسانی و فرهنگ سازی درباره همه زمینهکرونا یک اقدام ملی است در مورد اطالعتزریق واکسن    با توجه به اینکه.  20سوال  

اگر حاکمیت به این وظیفه عمل نکرد یا اغراء به جهل نمود عوارض ناشی  ای متوجه حاکمیت است؟  عوارض واکسن، آیا وظیفه

 از این تزریق متوجه چه کسی است؟

شود؟ )وزارت بهداشت،  ی تزریق و جبران خسارت های احتمالی چگونه تقسیم مینقش اجزای مختلف حاکمیت در تول.  21سوال  

 ، ساز مان های مردم نهاد، مردم و ...(  صداوسیما

در چه صورت کوتاهی اجزای حاکمیت تبدیل به یک جرم اجتماعی میشود  و وظیفه حاکمیت در قبال این جرم .  22سوال  

 انگاری چیست؟ 
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   -1پیوست 
 ز قواعد و اصول که در پاسخ به این سؤاالت باید مورد توجه قرار بگیرد: عناوین برخی ا

 تعارض بین آزادی فرد و مصلحت جامعه  -

 تعارض ضررین  -

 ن مصلحت فرد و جامعه  تعرض بی -

 حرمت اعانه بر کفار   -

 حرمت اغراء به جهل  -

 حرمت افشای اسرار مسلمین  -

 ضرورت حفظ نظام جامعه اسالمی  -

 قاعده ضمان امین   -

 قاعده ضمان حاکم   -

 قاعده احسان   -

 قاعده اقدام   -

 قاعده تسبیب  -

 قاعده دفع ضرر محتمل از نظر )فرد، اجتماع، نظام(  -

 قاعده غرور   -

   قاعده کتمان -

 قاعده الضرر -

 قاعده نفی سبیل   -

 قاعده اضطرار )الضرورات تتقدر بقدرها (  -

 حدود والیت بر نفوس   -

   – 2پیوست 
 مرکز پژوهش های مجلس در خصوص روش های ساخت واکسن:لیک گزارش 

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1637286 

 


