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بررسی حکم فقهی مصرف محصوالت تراریخته با توجه به منابع قرآنی و روایی
کیوان احسانی . 1مقداد نظام آبادی 2زهرا نظام

آبادی3

 1عضو هیئت علمی دانشگاه اراک ،دانشکده علوم انسانی ،گروه الهیات (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث دانشگاه اراک
 3سطح سه حوزه رشته فقه واصول ازحوزه علمیه ریحانه النبی اراک

چکیده
با توجّه به اختالف نظر دانشمندان در مزایا و مضرّات تکنولوژی محصوالت تراریخته و واردات بدون نظارت این محصوالت به
کشور ،جامعه به اطمینان خاطر جهت مصرف این محصوالت نرسیده است .از آن جایی که احکام شرع مبنای قوانین موضوعه
در جامعه ماست ،بررسی مستندات فقهی مصرف محصوالت تراریخته ،اهمیّت ویژه ای دارد .در بررسی سایتها ،مقاالت ،و
مجلّات مختلف مشخص گردید که عمده مطالب فقهی در این رابطه درباره بحث تولید این محصوالت است .در پژوهش حاضر با
نگاه توصیفی -تحلیلی ادله جواز و عدم جواز فقهی مصرف این محصوالت مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسید که
برای مصرف کننده در صورت عدم آگاهی از نوع محصول ،اصل اباحه موجب جواز و در صورت آگاهی ،قاعده دفع ضرر محتمل
موجب عدم جوازمصرف می شود .در شرایط عسر وحرج نیز قاعده دفع ضرر محتمل بی اثر می گردد.
واژههای کلیدی :محصوالت تراریخته ،زیست فن آوری ،مهندسی ژنتیک.
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 .1مقدمه
سالمت افراد جامعه یکی از عوامل اصلی پویایی و رشد و توسعه آن جامعه است و برای تامین سالمت جامعه اصلی ترین عامل،
غذای سالم و مطمئن است.غذای نا سالم موجب خمودگی انسانها ،غیر فعّال شدن بخش مهمّی از جامعه و درگیری عدّه دیگری
برای خدمت رسانی به بخش بیمار و ناسالم می گردد و خسارت جبران ناپذیری برای جامعه به بار می آورد .سالمت کامل افراد
جامعه زمانی تامین می گردد که غذای سالم و کافی در دسترس سلّول های بدن قرار گیرد .شرط اوّل دستیابی به این مهم،
سالمت موادّ اوّلیّه غذایی و سالم ماندن مراحل بعدی تا مرحله مصرف است .امّا در شرایط حاضر سالمت فراورده های غذایی
دستخوش عوامل زیادی است .استفاده از کودهای شیمیایی ،آفت کش ها ،علف کش ها و قارچ کش ها از جمله عوامل تهدید
کننده سالمت مواد غذایی هستند.
در سه دهه اخیر با توجّه به افزایش روز افزون جمعیّت جهان وتغییرات زیست محیطی ،دانشمندان سعی در به کار
گیری روش های جدید برای افزایش کمیّت وکیفیّت محصوالت کشاورزی و دامی نموده اند .این فعّالیّت ها شامل روش هایی
برای دفع آفات ،افزایش بهره وری ،تولید محصوالت با ویژگی های جدید ،جهت دستیابی به امنیّت غذایی و سود بیشتر می
شود .یکی از این روشها تغییر ژنتیک محصوالت گیاهی و حیوانی است که به آنها محصوالت تراریخته گفته می شود .دراین
روش ژن یا ژنهایی از یک نوع گیاه یا حیوان که دارای ویژگی مطلوب و خاصی است برداشته شده و به گونه های دیگر منتقل
می گردد تا خصوصیّات ویژه یک محصول به محصول جدید اضافه گردد.
هر چند که برای این فن آوری مزایا و فواید زیادی شمرده شده ولی درکنارآن نگرانی های قابل تامّلی نیز وجود
دارد که بی توجّهی به آن ها ممکن است موجب خسارت جبرا ن ناپذیریی گردد.
با توجّه به این که تعیین محدوده صحیح استفاده از این تکنولوژی در جهت مصالح و سالمتی و بهره مندی همه
جامعه درحوزه فقه بوده و با نگرش به اهمیّت غذا در سالمت روح و جسم انسان و ارتباط آن با حوزه های اقتصاد ،سیاست و
سالمت جامعه و نگرش دین به این موضوعات و همچنین مستحدثه بودن این علوم و مشخص نبودن حکم شرعی مصرف این
محصوالت ،این پژوهش درصدد آن است که حکم فقهی مرجعیّت شیعه را در رابطه مصرف این محصوالت از دید فقهی مورد
بررسی قرار دهد .برای بدست آوردن حکم عدم جواز یا جواز مطلق یا جواز مشروط مصرف این محصوالت می توان به مستندات
فقهی «قاعده ال ضرر»« ،قاعده دفع ضرر محتمل»« ،قاعده قبح عقاب بال بیان»« ،اصل اباحه»« ،اصل برائت» و قاعده «عسر
وحرج» استناد نمود.
درپژوهش های انجام شده با موضوع تراریخته هریک از زاویه ای خاص ،مانند مسائل زیست محیطی ،اقتصادی،
اخالقی وغیره به موضوع نگاه کرده وکمتر به مسائل فقهی پرداخته شده است.
از نمونه تحقیقات انجام گرفته در زمینه فقهی می توان به موارد زیر اشاره نمود.
 -1سیّد مجتبی نورمفیدی ،حکم شناسی تراریخته ،هفته نامه استان مقدّس امام خمینی (س) )1395( ،سال پنجم،
شماره 238به بررسی فقهی محصوالت تراریخته پرداخته اند.
 -2زهرا رضا نژاد« ،مستندات فقهی حقوقی محصوالت تراریخته» ،دانشگاه علوم قران وحدیث پردیس تهران ،پایان
نامه کارشناسی ارشد . 1397 ،ایشان پس از بررسی مستندات فقهی محصوالت تراریخته به این نتیجه رسیده اند که تولید این
محصوالت نه تنها از نظر فقهی با مانعی روبرو نیست حتّی درمواردی مشوّق زمینه سازی برای زیست فناوری نیز هست فقط
ادلّه موجود جهت عدم جواز  ،مقیّداتی به محدوده جواز تولید وارد می کند.
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 -3زهرا نظام آبادی « ،حکم فقهی محصوالت تراریخته ،موسسه آموزش عالی ریحانه النبی اراک ،پایان نامه کارشناسی
ارشد ، 1399 ،ایشان پس از توضیح محصوالت تراریخته  ،مزایا و مضرّات این محصوالت را از دید دانشمندان ذکر نموده و
مسئله جواز یا عدم جواز از دید فقهی تولید ،واردات و توزیع و مصرف محصوالت تراریخته را در سه فصل جداگانه مورد
بررسی قرار داده اند.

 .2اهمیّت حفظ سالمتی وبهداشت در اسالم
اثر گذاری دین بر تصمیمات غذایی انسان ناشی از آن است که بسیاری از ادیان چون اسالم ،یهودیّت ،مسیحیّت و هندوییسم و
بودیزم در بردارنده تعالیمی در خصوص تولید و مصرف غذا می باشند .از نگاه علوم مادّی و اجتماعی ،ایمنی غذایی با به
کارگیری اصولی چون تمیز نگهداشتن ،جدا نگهداشتن موادّ غذایی خام از موادّ غذایی پخته ،پختن کامل موادّ غذایی با درجه
حرارت مناسب ،استفاده از آب و موادّ غذایی سالم امکان پذیر می باشد.
این چهارچوب فکری ،گرایش های دینی در مورد ایمنی غذا را به حاشیه سوق می دهد .با این وجود برای یک انسان
مذهبی ،غذایی که در آن استانداردهای مربوط به ایمنی معنوی درتولید و مصرف مهیّا نشود سالمت انسان را مورد تهدید قرار
داده ،لذا از مصرف آن پرهیز می کند .دین اسالم دینی است که برنامه ها و آموزه های سعادت بخش و جامع برای همه ابعاد
زندگی از جمله سالمت انسان دارد .یکی از مهمترین آموزه های قرآن ،آموزه توجّه به تغذیه ایمن یا سالم است( .مرزبندی،
ص)52-51
در قرآن ،احادیث و رهنمودهای بزرگان دین ،بر حفظ سالمتی و تقویت بدن و رعایت بهداشت درزندگی تاکید فراوان
شده است؛ از جمله می توان به استناد ،یکی از مصادیق آیه شریفه «وَالَ تُلْقُوا بِأَیدِیکمْ إِلَی التَّهْلُکةِ؛ بقره ،آیه  ،195و خود رابا
دست خود به مهلکه و خطر در نیفکنید ».
ضرورت رعایت بهداشت را برای پیشگیری از هالکت استنباط کرد  .روایات زیادی نیز به این مهم اشاره نموده اند از
جمله:
«الصِّحَّةُ اَفضَلُ النّعَم؛ صحت و سالمتی از هر نعمت دیگری بهتر و ارزشمندتر است»(.آمدی ،ص)483
«اَلعَجَبُ لغفلَة الحُسّاد عَن سَالمَة َاالجسَاد؛ از این که حسودان در فکر سالمتی خویش نیستند ،سخت در شگفتم».
(قمی ،ص.)141
ک حَقّا؛ بی شک بدن تو بر تو حقوقی دارد (که باید آنها را ادا کنی و به آن رسیدگی نمایی»(.شیخ صدوق،
«وَانَّ لبَدَنکَ عَلَی َ
ج ،2ص)158
ن الضَّعیف؛ مومنی که قوی و نیرومند باشد ،در نظر من از مومنی که ضعیف باشد بهتر
«اَلمُومنُ القَویّ خُیر َو اَحَبُّ منَ المُوم ُ
و دوست داشتنی تر است»( .نیشابوری ،ص)56
اسالم چون سالمتی را نیاز اساسی و ضامن بقای نسل آدمی می داند ،حفظ صحت و سالمت راواجب شمرده است .به
همین منظور راه کارهای فراوانی برای حفظ و تأمین آن پیش روی بشر قرار می دهد .در آموزه های دینی به صدها رهنمود در
زمینه تغذیه ،خواب ،کار و محیط برمی خوریم که درپی رسا ندن انسان به سوی سالمتی فردی می باشند .عالوه بر این،
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رهنمودهای فراوانی درباره سالمت روانی ،روحی ،خانوادگی ،اجتماعی و ...وجود دارد که گویای جامع نگری اسالم به موضوع
سالمت می باشد.
در اسالم ،حتّی اگر عباداتی ،مانند روزه واجب ،برای انسان مضر باشد ،واجب است که ترک شود و در چنین مواردی ،کار واجب
به کار حرام مبدّل می گردد.
شهید مطهری در این مورد می نویسد :جای شک و تردید نیست که تعلیمات اسالم بر اساس حفظ و رشد و سالمت
جسم است .علّ ت حرمت بسیاری از این امور ،مضر بودن آنها به حال بدن است .یکی از مسلّمات فقه ،این است که بسیاری از
این امور به این دلیل تحریم شده اند که برای جسم انسان ضرر دارند .یک اصل کلّی هم برای فقها مطرح است که هر چیزی
که محرز بشود که برای جسم انسان مضرّ است ولو هیچ دلیلی از قرآن و سنت نداشته باشد ،قطع ًا حرام است .البته این را هم
می گویند که زیانها بعضی معتنابه هستند و بعضی غیرمعتنابه؛ یعنی زیان آن قدر کم است که قابل اعتنا نیست( .سایت ویکی
اهل البیت ،اهمیت حفظ سالمتی در اسالم)1399 ،

 .2-1تعریف سالمت
معموالً کسی را که بیماری جسمی نداشته باشد ،سالم مینامند؛ در حالی که تعریف سالمت گسترده تر از این است .سازمان
جهانی بهداشت در تعریف سالمت معتقد است:
« سالمت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی نه فقط نبودن بیماری و نقص عضو»( .تهرانی،
ص )29سالمتی یک مسئله چند بعدی است .امروز عالوه بربعد جسمی ،روانی واجتماعی ،جنبه معنوی را هم در نظر می
گیرند .وباید توجه داشت که ابعاد مختلف سالمتی ویا بیماری بریکدیگر اثرکرده وتحت تاثیر یکدیگرقرار دارند .چنانچه مشکالت
جسمی برروان فرد ،مشکالت روانی بر جسم او و نیز هر دوی آنها برجامعه واختالالت موجود درجامعه برهردو بعد دیگر
سالمتی اثر می گذارند .لذا اقدامات انجام شده برای ارتقای سالمتی باید به تمام جوانب سالمتی فردی(جسمی ،روانی،ومعنوی)
وسالمت کلی جامعه توجّه داشته باشد( .بهادر ،ص )45

 .2-2تعریف بهداشت
درلغت نامه دهخدا بهداشت به معنی نگاه داشتن تندرستی  .حفظ صحت آمده است(.دهخدا ،ذیل واژه بهداشت) وینزلو،
بهداشت را علم و هنر پیشگیری از بیماری ،طوالنی کردن عمر و ارتقاء سالمت انسان از طریق تالشهای سازمان یافته و
انتخاب آگاهانه جامعه ،سازمانهای دولتی و خصوصی ،جوامع و افراد می داند)winslow,183-191 ( .
در اصطالح به مجموعه فعالیت ها و اقداماتی که برای بهبود و ارتقای تندرستی و توانایی فرد یا جامعه انجام شود،
بهداشت می گویند و شامل همه دانش ها و روش هایی است که به حفظ سالمت فرد و جامعه کمک می کنند .در قرآن کریم
برای این معنا از واژه های «طیّبات»«،طهارت» و مشتقّات آن استفاده شده است.
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 .3ابعاد نظام سالمتی و بهداشت در اسالم
قرآن به هر دو بعد مادّی و معنوی انسان توجّ ه دارد و می خواهد هر دو را شفا دهد .با همین نگاه آیات مرتبط با پزشکی و
بهداشت را می توان در دو دسته کلی (جسمانی و روحانی) تقسیم کرد و برای مثال به ابعاد روان ،خانوادگی ،اقتصادی،
اجتماعی ،تغذیه ،کار ،محیط زیست ،اماکن عمومی ،آب ها ،طهارت و پاکیرگی از انواع نجاست ها و  .....اشاره کرد.

 .3-1معنای غذادرلغت:
غذا به کسر عین واژه و لغتی عربی است به معنای ما یتغذّی به  ،یعنی آنچه رشد و نموّ و قوام و قیام بدن ،بدان استوار است.
تغذیه ؛ثالثی مزید از باب تفعیل به معنای تربیت و پرورش دادن جنبه ی فیزیکی و بدنی انسان است .غَدا با دال مهمله و
بی نقطه به معنای طعام و غذای صبحگاهی و اوّل روز است( .ولیخانی ،سایت تدبرّ)1399 ،

 .3-2غذا در اصطالح علم تغذیه :
به طور کلّ ی هر موجود زنده برا ی رشد و نمو و ادامه ی زندگی و انجام اعمال حیاتی الزم احتیاج به جذب مرتّب موادّی دارد
که به نام غذا خوانده می شود ،غذا عبارت از هر ما ّد ه ی جامد یا مایعی است که بعد از خوردن و هضم شدن و پس از آنکه از
طریق دستگاه گوارش جذب بدن گردید ،برای ترمیم ،نگهداری ،رشد و نمو نسوج بدن و سایر فعل و انفعاالت حیاتی و ایجاد
حرارات (انرژی) در بدن به مصرف می رسد.

 .3-3معنای تغذیه
مجموعه ی تغییر و تبدیل مواد غذایی در بدن که موجب می شود که عضو زنده و سلّول ها مواد مغذی را دریافت داشته و آنها
را به مصرف رشد و نمو ،نوسازی و نگاهداری عضو برسانند و هم چنین بتواند حرارت و انرژی الزم و کافی جهت انجام اعمال
حیاتی تأمین نمایند ،به عبارت دیگر رابطه ی بین مواد غذایی گرفته شده توسط بدن و نحوه ی استفاده کردن بدن از آن موادّ
را که بتواند سالمتی را برای خود تأمین نماید تغذیه گویند.

 .3-4اهمیّت غذا
نیاز انسان به غذا ،مهمترین و حیاتی ترین نیاز روزمره اوست که از تولد تا مرگ وی را همراهی می کند و حتّی انبیا و اولیاء
الهی نیز از این قاعده مستثنی نیستند  .رشد ،طول عمر ،تندرستی ،آرامش اعصاب و روان ،خلق و خوی و رفتار ،توانمندی و
قدرت ،تکثیر نسل و تولید مثل و...همه به نوعی وامدار تغذیه سالمند.
ف؛ (قریش ،آیه
ن جُوعٍ وَآمَنَ ُهمْ منْ خَوْ ٍ
مم ْ
درقرآن کریم بااشاره به نعمت طعام وامنیّت می فرماید « :الَّذی أَطْعَمَهُ ْ
 ،)4همان کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت».
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 .3-5تأثیر غذا و تغذیه بر اخالق و رفتار
خداوند بین تغذیه کافران و مومنان تفاوت قائل شده است .در مورد کافران می فرماید « :وَالَّذینَ کَ َفرُوا یَتَمَتَّعُونَ َویَأْکُلُونَ
کَمَا َتأْکُلُ الْأَنْعَامُ؛ (محمّد ،آیه  )12کافران همواره سرگرم بهره گیری از کاال و لذّت های زود گذر دنیایند و می خورند ،همان
گونه که چهارپایان می خورند ».
توضیح آنکه حیوانات علف می خورند بی آنکه بدانند از کجا آمده ،حالل است یا حرام؟ غصبی است یا مباح؟ کافران
نیز غذا می خورند بی آن که به رجس و پلیدی و حالل و حرام بودن آن توجّه داشته باشند .لذا فرجام مشابه ای دارند ،لیکن
مؤمنان به رازقیّت خداوند توجّه داشته و منشا تغذیه و رزق خود را از ناحیه خداوند می دانند؛ ایشان به تاثیر اخالقی و معنوی
غذا توجّه داشته ،مقیّ د به رعایت غذای پاکیزه و حالل می باشند .لذا به مؤمنان دستور داده شده فقط از غذاهای پاکیزه و حالل
استفاده کنند.
« یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُلُوا منْ طَیّبَات مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاشْکُرُوا للَّه إنْ کُنْتُمْ إیَّاهُ تَعْبُدُونَ؛ (بقره ،آیه  )172ای اهل
ایمان ،روزی حالل و پاکیزهای که ما نصیب شما کردهایم بخورید و شکر خدا به جای آرید اگر شما خالص خدا را میپرستید».
و در برخی آیات ارتباط تنگاتنگی بین غذای پاکیزه و عمل صالح دیده می شود« .یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا منَ الطَّیّبَات وَاعْمَلُوا
صَالحا؛ ( مومنون ،آیه  )51ای رسوالن ،از غذاهای پاکیزه (حالل) تناول کنید و به نیکوکاری و اعمال صالح پردازید ».
زیرا همچنان که سخن پاکیزه ،عمل صالح را به آسمان عروج می دهد ،غذای پاکیزه نیز انسان را در جهت کسب
کماالت معنوی و حفظ ارزشهای اخالقی یاری می بخشد .اصحاب کهف که دغدغه حفظ ایمان و معنویت خود را داشتند ،وقتی
از خواب طوالنی بیدار شدند به دنبال غذایی بودند که پاک و پاکیزه باشد و سبب خاموش شدن نور الهی در وجود آنان نگردد .
امام حسین علیه السالم با اشاره به یکی از علل رفتار پست و ناهنجار کوفیان در کربال می فرماید «:قَد مُلئَت
بُطونکُم من الحَرام؛ (شوشتری ،ج ،11ص ،) 624شکمهای شما از حرام پر شده است» .رمز سالمتی روح و جسم در یک
قیاس منطقی ،چنین قابل تبیین است :سالمتی روح ،تابع سالمتی تن است و سالمتی تن تابع غذا و تغذیه سالم پس سالمتی
روح ،تابع غذا و تغذیه سالم می باشد.

 .3-6بهداشت تغذیه
دستوراتی که دربعد تغذیه ،ازطرف دین مبین اسالم به ما رسیده ،عالوه برسالمت روانی ،سالمت جسمانی انسان را نیز تامین
می کند ،چون قوانین اسالم بر مبنای فطرت آدمی بنا شده است .آنچه از حالل و حرام و امر و نهی میبینیم ،مصلحت انسان
در آنها مالحظه شده است .همانطور که امام باقر (علیهالسّالم ( فرمود:
م
« وَ لَکنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلمَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَقُومُ به أَبْدَا ُنهُمْ وَ مَا یُصْلحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلا منْهُ عَلَیْه ْ
ضطَرِّ وَ أَحَلَّهُ لَهُ فی الْوَقْت
به تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لمَصْلَحَتهمْ وَ عَلمَ مَا یَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَیْهمْ ُثمَّ أَبَاحَهُ للْمُ ْ
الَّذی لَا یَقُومُ بَدَنُهُ إلَّا به َفأَمَرَ ُه أَنْ یَنَالَ منْهُ بقَدْر الْبُلْغَه؛ (کلینی ،ج ،6ص )242خداوندی که انسان را خلق کرده است،
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میداند که چه چیزی برای او مفید وچه چیزی مضر است ،در نتیجه چیزی که مفید است را حالل و چیز مضر را حرام کرده
است».
باورمندی و نگرش به غذا به عنوان آیه ای از خداوند ،اعتقاد به رازقیّت الهی ،برخورداری از نیّت الهی در مصرف ،ادای
حقوق نیازمندان به هنگام مصرف ،تمیز نگهداشتن غذا ،استفاده از غذاهای متنوّع ،اعتدال در مصرف و نیز التزام به حالل و
پرهیز از حرام از مهمترین راه بردهای نگرش و رفتاری ایمنی بخش غذایی با نگاه اسالمی می باشد .

 .3-6-1استفاده از نعمت های پاکیزه ،سالم و سازگار با طبع:
« یا أَیهَا النَّاسُ کلُوا ممَّا فی الْأَرْض حَالَال طَیبا وَالَ تَتَّبعُوا خُطُوات الشَّیطان إنَّهُ لَکمْ عَدُوٌّ مُبین؛ (بقره ،آیه )168ای مردم!
از آن چه در زمین ،حالل و پاکیزه است بخورید و از گام های شیطان پیروی مکنید؛ که او ،دشمنی آشکار برای شماست».

 .3-6-2حالل بودن چیزهای پاکیزه و سالم و تحریم ناپاک ها
طیب بودن غذا یکی از راهکارهای دیگر در ایمنی تغذیه است .اصطالح طیّبات از کلمه طوبی می باشد که به معنای خوب،
خوشمزه ،شیرین ،خالص و تمیز می باشد و به چیزهای مکروه آلوده نباشد .غذای طیّب به غذاهایی گفته می شود که موافق
طبع سالم انسانی است .نقطه مقابل آن خبیث است که طبع آدمی از آن متنفّر است طیّب یعنی کاالی مصرفی باید از اشیای
نجس و یا متنجّس ،پاک باشد .پس مقصود از غذای پاک ،غذایی است که از موادّ پاک و به دور از هرگونه آلودگی تهیه شده
باشد به گونه ای که عالوه بر رفع گرسنگی ،سالمتی انسان را تأمین کند .خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
« الَّذینَ یتَّبعُونَ الرَّسُولَ النَّبی الْأُمِّی الَّذی یجدُونَهُ مَکتُوبا عندَهُمْ فی التَّورَاة وَالْإنْجیل یأْمُرُهُم بالْ َمعْرُوف
ث؛ (اعراف ،آیه )157کسانی که از فرستاده خدا ،پیامبر درس
م الْخَبَائ َ
وَینْهَاهُمْ عَن الْمُنْکر وَیحلُّ لَهُمُ الطَّیبَات وَیحَرِّ ُم عَلَیه ُ
نخوانده ،پیروی می کنند؛ آن پیامبری که صفات او را نزدشان در تورات و انجیل نوشته می یابند؛ در حالی که آنان را به کار
پسندیده فرمان می دهد ،و آنان را از کار ناپسند منع می کند و برایشان (خوارکی های) پاکیزه را حالل می شمرد و پلیدی ها
را بر آنان حرام می کند».

 .3-6-3رعایت آداب تغذیه:
یکی از آداب غذا خوردن ،رعایت اعتدال در تغذیه است .خداوند در سوره اعراف آیه  31بررعایت تعادل در مصرف تاکید می
ورزد« .کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا ُتسْرفُوا إنَّهُ لَا یُحبُّ الْمُسْرفینَ؛ (اعراف ،آیه )31بخورید و بیاشامید و اسراف کاری نکنید که او
اسراف کاران را دوست ندارد» .لذا در روایات ،خوردن بیش از حدّ ،فرو بردن سریع غذا ،زیاده روی در خوردن یک نوع غذا،
خوردن لقمه حرام ،ضایع کردن غذا ،مصرف ناقص غذا و  ...را از مصادیق اسراف در غذا شمرده شده است .از آداب دیگر تغذیه
برخورداری از نیّت الهی در مصرف غذاو گفتن بِسمِ اهلل قبل از غذا و سپاسگزاری از خداوند در پس از غذا هم تاکید شده است.
استفاده از غذاهای متنوع و گروههای گوناگون غذایی از بایدهای اساسی دیگر در ایمنی تغذیه است.
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 .3-6-4حرمت خوردن هر چیز کثیف و ناسازگار با طبع
«الَّذینَ یتَّبعُونَ الرَّسُولَ النَّبی الْأُمِّی الَّذی  ....وَیحَرِّمُ عَلَیهمُ الْخَبَائثَ؛ (اعراف ،آیه )157کسانی که ازفرستاده ی خدا،
پیامبر درس نخوانده ،پیروی می کنند؛ آن پیامبری که صفات او را نزدشان در تورات و انجیل نوشته می یابند؛ در حالی که
آنان را به کارپسندیده فرمان می دهد ،و آنان را از کارناپسند منع می کند و برایشان خوارکی های پاکیزه را حالل می شمرد و
پلیدی ها را بر آنان حرام می کند».

 .3-6-5تحریم مردار ،خون و گوشت خوک از غذاهای ناپاک و مضرّ به سالمت و بهداشت بدن
م الْمَیتَةَ وَالدَّ َم وَلَحْمَ الْخنْزیر؛ (انعام ،آیه )145خدا تنها (خوردن) مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به
«إنَّمَا حَرَّ َم عَلَیک ُ
هنگام سربریدن ،نام غیر خدا بر آن بانگ زده شده را بر شما حرام کرده است؛ ولی کسی که ناچار شود ،در صورتی که ستمگر و
متجاوز نباشد ،پس گناهی بر او نیست؛ چراکه خدا بسیار آمرزنده ی مهرورز است».

 .4اهمیّت توجّه به عوامل تهدید کننده سالمت غذای جامعه
آالینده های شیمیائی که با آلوده نمودن موادغذائی بر سالمتی انسان مؤثرند ،باقیمانده فلزات سنگین (سرب ،جیوه ،نیکل،
کروم ،ارسنیک ،روی ،مس ،قلع ،کادمیوم و …) و انواع افزودنیهای غیرمجاز و موادّ نگهدارنده و موادّ کاهنده بارمیکربی،
همچنین باقیمانده سموم دفع آفات و شوینده ها ،کودهای حیوانی ،انسانی و شیمیائی ،داروها از جمله آنتی بیوتیک ها ،
هورمون ها و  ...به طور مستقیم موجب عدم سالمت موادغذائی شده و یا با آلوده کردن منابع حیوانی و گیاهی به طور غیر
مستقیم بر سالمت غذا اثر می گذارند  .عالوه بر همه اینها گاهی موادّ غذائی به علّت شرایط ناصحیح تولید یا نگهداری در اثر
فعل و انفعاالت شیمیائی ،تغییر حالت داده و سالمت خود را از دست می دهد و همین امر موجب ایجاد موادّ خطرناکی نظیر
پراکسیدها و اکسیدهای کلسترول در غذا می گردد که در اثر تداوم ،مشکالت قابل توجهی برای سالمتی انسان ایجاد خواهند
کرد .متخصصان امر سالمت غذا ،مراحل مختلفی را برای مدیریت سالمت غذایی جوامع پیشنهاد میکنند .اوّلین مرحله برای
این موضوع مهم ،شناخت مشکالتی است که سالمت غذا را تهدید میکند .سپس به مراحل بعدی شامل موارد خطر ،محصوالت
مورد خطر ،شدّت خطری که ایجاد میکنند و چگونگی مدیریت رفع خطر میپردازند .بنابراین شناخت عوامل خطر تهدید
کننده سالمت غذا اوّ لین مرحله است که هم برای مسئولین امر و هم آحاد جامعه امری ضروری است و این مهم کار وتالش
فراوان می طلبد.
تغذیه نا صحیح و نامتعادل می تواند یکی از اصلی ترین عوامل تهدید کننده سالمت آحاد جامعه باشد.
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 .5اصول و قواعد فقهی درعدم جواز مصرف محصوالت تراریخته
دراین قسمت به دو قاعده فقهی ال ضرر ودفع ضرر محتمل اشاره می شود.

 .5-1قاعده الضرروالضرار:
عقل به طور مستقل حکم می کند که حفظ نفس انسان واجب است و این از مستقالت عقلیّهای است که ما میتوانیم کشف از
حکم خدای تبارک و تعالی را هم به دنبالش داشته باشیم .از طرفی ما در اسالم دستور داریم که اگر غذایی موجب ضرربه جان
انسان است خوردنش حرام است.
در قاعده الضرر باید وجود ضرر حتمی باشد که براساس آن بتوان حکم به تحریم چیزی داد .بنابراین اگرضرر محصوالت
تراریخته ثابت شود ومقدار آن در حدّی باشد که قابل اعتنا باشد  ،براساس قاعده ال ضرر مصرف آنها ممنوع می شود.

 .5-2قاعده دفع ضرر محتمل:
قاعده دفع ضرر محتمل ،از قواعد عقلی است که مضمون آن حکم عقل به دفع ضرر محتمل ویا مظنون است؛ بنابراین ،اگر
انسان درباره چیزی احتمال ضرر بدهد ،از نظر عقل ،دفع آن ضرر محتمل واجب است .این قاعده در مباحث مختلف اصولی ،هم
چون بحث حجیّت مطلق ظن کاربرد دارد .در بحث حجیّت مطلق ظن گفته شده ظن به حکم شرعی ،با ظن به ضرر مالزم
است و دفع ضرر مظنون از نظر عقل واجب است ،پس عمل به ظن واجب است .در بحث احتیاط نیز یکی از ادلّه عقلی که برای
وجوب احتیاط به آن استناد شده ،همین قاعده است؛ به این بیان که مبنای اصل احتیاط ،حکم عقل به دفع ضرر محتمل است؛
یعنی عقل به لزوم دفع ضرر محتمل حکم میکند ،و هرگاه در مورد ترک یا انجام کاری ،احتمال ضرر باشد ،عقل به احتیاط
حکم میکند.
معیار سالمت محصوالت تراریخته باید براساس مبانی علمی باشد ،ولی شرکتهای بزرگ تولید کننده مواد غذایی
تراریخته با کمک شبکه رسانه ای مرتبط با خود ،مصرف کنندگان را به صورتی زیرکانه و سازمان یافته طوری هدایت می
کنند تا به دانشمندان وابسته به این شرکتها و اظهار نظر های آنان اعتماد کنند  ،ولی عموماً ،عقیده و احساسی گنگ در مورد
اطمینان و یا عدم اطمینان درمورد اظهار نظر ها وجود دارد .در واقع حس عمومی احساس خطر در مورد تأثیرات نامشخص
این فناوری وجود دارد و افکارعمومی ،غذاهای اصالح شده ژنتیکی را خطر نهفته احساس می کنند و در این میان ،عدم وجود
برچسب و یا نشان مناسب ،حق انتخاب درست را از مصرف کننده سلب می کند .

 .6ادلّه جواز مصرف محصوالت تراریخته
دراین گفتارادّله فقهی اباحه ،برائت ،قبح عقاب بال بیان و قاعده عسر وحرج جهت جواز مصرف محصوالت تراریخته بررسی
می شود.
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 .6-1اصل اباحه:
اباحه از ریشه بَوْح و بُووح ،به معنى اجازه دادن است و مباح هم که از اباحه مشتق شده در معانى اظهار ،اعالن و اطالق
استعمال شده است( .محقق داماد ،ج ،2ص)299
وقتى گفته می شود اصل اولى در اشیا و افعال اباحه است یعنى اصل نخستین در همه کارها و اشیا قبل از آنکه قانونى
درباره آن وضع شود و حکم وجوب یا حرمت را براى آن مشخص کند ،اباحه است؛ یعنى بر ترک یا انجام دادن آن کیفر یا
پاداشى نیست؛ بنابر این نمىتوان عملى را حرام یا جرم خواند ،مگر آنکه دلیلى از طرف شارع بر آن وارد شده باشد .
انسان نسبت به اشیای موجود در خارج هرگونه دخل و تصرفی می تواند بکند؛ مگر در مواردی که دلیل بر منع آن
وارد شده باشد .پس هرگاه در حالل یا حرام بودن چیزی شک کردیم و دلیلی نداشتیم ،با اجرای اصل حلیّت ،به حالل بودن
آن حکم می کنیم( .کاظمی ،1387،ص)47
اصل حظر به معناى منع ،متضاد اباحه است و به این معنى است که تا دلیل شرعى بر جواز ارتکاب یک فعل وجود
نداشته باشد باید از آ ن اجتناب نمود؛ بنابر این اصل اباحه هم که مقابل آن است ،عبارت است از اینکه تا دلیلى بر حرمت
ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد ،مىتوان آن را انجام داد( .محقق داماد ،سایت تبیان)1399 ،
در مورد اینکه آیا اصل در اشیاء و افعال «اباحه» است یا «حظر» ،میان فقهاى مذاهب مختلف اسالمى اختالف نظر
وجود دارد .فقهاى مذهب شافعى معتقدند تا زمانى که دلیل بر حرمت چیزى وارد نشده است اصل ،اباحه است( .عوده ،ج،1
ص)116
بیشتر فقهاى مذهب حنفى نیز این قاعده را پذیرفتهاند و بعضى دیگر از انها مىگویند اباحه مستلزم مباح کننده است
و مباح کننده خداوند متعال است که در خطاب خود ،مکلّ ف را بین فعل و ترک مخیر سازد ،پس وقتى که خطابى نباشد تخییر
و اباحه اى نخواهد بود؛ پس افعال نزد این گروه نه ممنوع هستند و نه مباح و حرجى در فعل و ترک آنها نیست( .همان)
به نظر مىرسد که این عده نیز با مفهوم عام اباحه موافق هستند ،هر چند که اباحه را به معناى اوّل آن گرفتهاند .
اهل ظاهر و گروهى از اصحاب قیاس و رأى (پیروان ابو حنیفه و شاگردان او) هم معتقدند که اصل در امور نه حظر
است و نه اباحه ،و حظر موقوف به بیان شارع است( .ظاهری ،ج ،2ص )52نتیجه این قول هم نفى حرج از فعل یا ترک آن
امور است.
پیروان مالک و شاگردان او هم مى گویند اصل در امور حظر و منع است .به این دلیل که تمام اشیاء ملک خداوند عزّوجل است
و تصرف در ملک او بدون اذن ،جایز نیست( .همان)
به نظر مىرسد که نظریه اصحاب حظر باطل است؛ چرا که نه دلیلى بر اثبات اصالة الحظر وجود دارد و نه ضرورت
عقلى آن را تأیید مىکند .به این معنى که از نظر عقلى معنى حظر ،ترجیح ترک یک امر بر فعل آن است به دلیل اینکه انجام
آن متضمّ ن ضرر است؛ بنابر این وقتى که دلیلى وارد نشده و عقل آن را اقتضا نمىکند چگونه مىتوان فهمید که ترک آن بر
انجام دادنش ترجیح دارد .و اینکه اصحاب حظر مى گویند تصرف در ملک غیر بدون اذن او حرام است ،درست نیست؛ چرا که
اگر از طرف شارع تحریم و نهى نشده باشد ،قبح آن مسلم نیست؛ مضاف ًا اینکه تصرف در ملک غیر زمانى قبیح است که متضمّن
ضرر براى او باشد .
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مشهور نزد فقهاى امامیّ ه این است که عقل و شرع هر دو ،بر اصل اباحه داللت مىکنند( .انصاری ،ص )199بنابراین
درمسائل مستحدثه مانند مصرف محصوالت تراریخته که حکم آن ازنظر شرع مشخص نشده ،اگربا قواعد دیگر فقهی مانند
الضرر یا دفع ضررمحتمل ،محدود نگردد ،حکم آن اباحه است وپاداش وعقابی برای مصرف آن نمی توان در نظر گرفت.

 .6-2اصل برائت
اصل برائت به این معنى است که چنانچه حکم و تکلیفى اعم از وجوب یا حرمت به مکلف نرسیده باشد و مکلّف به واسطه عدمِ
وصولِ این تکلیف مرتکب حرام و یا ترک واجب شود ،از مسئولیّت کیفرى مبرّا خواهد بود .
داللت اصل برائت بر قانونى بودن جرم و مجازات بدین نحو است که عدم وصول و اعالم تکلیف به مکلّف با عدم تنجز
تکلیف مساوى است و عدم تنجز تکلیف نیز با عدم مشروعیت مجازات برابر است؛ و این همان مفهوم قانونى بودن جرم و
مجازات است .نکته دیگر آنکه صرف وجود حکم واقعى و یا حجّت عقلى بر درک تکالیف ،به تنهایى براى تنجّز تکلیف و
مشروعیت مجازات کافى نیست؛ چرا که در غیر این صورت ،او ًال نیازى به بعثت انبیا نبود؛ ثانی ًا حسن و قبح عقلى چیزى غیر از
حرمت و وجوب شرعى است .

 .6-3قاعده قبح عقاب بال بیان
حکم عقل به قبح مؤاخذه و عقاب بدون بیان :اگر خداوند انسان را به موجب تخلف وی از تکلیفی که به او ابالغ نشده ،مؤاخذه و
عِقاب کند ،عقل انسان آن را قبیح می داند و خداوند حکیم به دور از انجام هرگونه کار قبیح است .براین اساس ،در مورد هر آن
چه خداوند حکم و تکلیف درباره آن به ما نرسانده است ،آزاد و مجاز خواهیم بود.
انسانها به موجب این اصل از مصونیّت و تأمین اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی کافی برخوردار می شوند .براى استدالل
به این قاعده در اصل برائت ،دانستن چند نکته ضرورى است :
الف) همواره رتبه برائت عقلى از برائت شرعى متأخر است؛ به این معنا که زمانى مىتوان به قاعده فوق تمسک
جست که دالیل شرعى براى اثبات برائت کارآیى نداشته باشد .
ب) دخالت عقل در شرع تنها مربوط به مرحله امتثال است ،اما در مرحله تشریع و قانون گذارى شارع است که طبق
صالحدید خود مىتواند قانون وضع کند.
ج) اثبات برائت عقلى با قاعده مورد بحث ،هنگامى صحیح است که کلمه «بیان» در قاعده به معناى وصول تکلیف به
مکلف باشد نه صرف اعالم آن.
چنانچه کلمه «بیان» مذکور در قاعده را به معناى عام ) اعم از اعالم تکلیف از طرف شارع و وصول تکلیف به مکلّف)
در نظر بگیریم ،معناى قاعده و داللت آن هم عام بوده و شامل هر دو اصل برائت و اباحه مىشود .
نکته دیگر این است که قاعده مذکور با قاعده عقلى لزوم دفع ضرر متحمل» ظاهراً تعارض دارد .بدین بیان که مطابق
قاعده اخیر در هر موردى که احتمال ضرر وجود دارد ،بر انسان الزم است که آن ضرر و خطر احتمالى را از خود دور کند؛ لذا
در مورد شک در تکلیف و احتمال وجودِ عقاب در صورت مخالفت با تکلیفِ مجهول هم ،طبق قاعده مزبور باید به تکلیف عمل
نمود؛ بنابر این جایى براى برائت نیست .
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با توجّ ه به مراتب فوق باید دید که کدامیک از این قواعد بر دیگرى تقدم و ترجیح دارد :اصولیان در رفع تعارض این دو
قاعده مىگویند:
اوالً :مراد از کلمه «ضرر» در قاعده لزوم دفع ضرر محتمل« ،خسارات و ضررهاى دنیوى» است نه عقاب اخروى؛ بنابر
این ربطى به قاعده قبح عقاب بال بیان ندارد .
ثانیا :بر فرض که مراد از ضرر همان نوع اخروى باشد ،راه حل تعارض این دو قاعده این است که با «ورود» قاعده قبح
عقاب بال بیان ،موضوع قاعده لزوم دفع ضرر محتمل منتفى مى گردد؛ به عبارت دیگر با وجود قاعده اول ،دیگر جایى براى
احتمال ضرر وجود ندارد؛ چرا که عقالً قبیح است شارع نسبت به تکلیف مجهول خود ،عقاب و مؤاخذهاى قرار داده باشد .در این
صورت قاعده دوم جارى نخواهد بود( .انصاری ،ص)335
به عنوان نتیجه نهایى مىتوان گفت که طبق قاعده مذکور ،مکلّف در مورد شبهههاى حکمى (احکام مجهول شارع)
مسؤولیتى نداشته ،مواخذه نمىشود؛ اما در شبهههاى موضوعى که حکم شارع روشن است و موضوع خارجى مشتبه گردیده
است ،این قاعده کارآیى ندارد .آیه «ما کُنّا مُعَذِّبین حَتّى نَبعَثَ رَسُوال؛ (اسراء ،آیه )15ما عذاب ندادهایم (هیچ گروهى را) مگر
بعد از برانگیختن رسوالن».
استدالل به این آیه شریفه در اثبات اصل برائت و عنصر قانونى جرم و مجازات به گونهاى خالى از ایراد ،بدین ترتیب
است که :عرفاً از آیه شریفه فهمیده مىشود که عذاب خداوند متو ّق ف بر بعثت رسوالنى است که مبلّغ احکام او باشند .و بعثت
رسول در فرستادن عذاب و مجازات ،موضوعیتّى ندارد ،بلکه رسول وسیله و طریق ایصال و ابالغ تکالیف بر بندگان و اتمام
حجت بر آنان است؛ بنابراین مراد از انتخاب و فرستادن رسول هم ،فرستادن «خود »رسول نیست بلکه مراد ،ابالغ احکام است.
پس اگر فرض شود خداوند رسولى را بفرستد ،لیکن رسول او در زمان خاصى بنا به مصلحتى یا دلیل دیگرى احکام خدا را به
مردم اعالم نکند ،نمىتوان گفت که چون خداوند رسولى فرستاده ،مردم را عذاب مىکند .همچنین اگر رسول خدا بعضى از
ا حکام او را به مردم برساند ،مجازات کردن مردم نسبت به احکامى که اعالم نشده است نیز بر خالف مفاد آیه مذکور است و نیز
اگر رسولى جمیع احکام الهى را در زمان خودش به مردم اعالم بکند ،لیکن به مردم عصرهاى بعدى واصل نشود عذاب آنان با
آیه ناسازگار است .پس آنچه موجب استحقاق عذاب و مجازات است ،ابالغ و ایصال احکام به مکلّفین است کما اینکه تقارن
کلمه «بعث» با «رسول» نیز کنایه از ایصال احکام است( .سبحانی ،ج ،2ص)139

 .6-4قاعده عسروحرج
قاعده الحرج که در منابع فقهی و حقوقی از آن با نام(قاعده نفی عسروحرج)نیز یاد می شود ،از جمله مهم ترین قواعد فقهی
است که در بسیاری از باب های فقهی به کار می رود .بر اساس این قاعده ،هیچ حکمی در میان احکام الهی وجود ندارد که
انجام آن باعث دشواری و سختی مکلّف شود ،بدین معنا که احکام به عنوان قضایای حقیقیّه و درمعنای کلّی سبب عسر و حرج
برای مکلّف نمی گردد ،لکن ممکن است به صورت مصداقی برای افراد موجب حرج گردد بنابراین در صورت به دشواری افتادن
مکلّف از انجام یکی از احکام الهی و عدم توانایی و قدرت در انجام آن ،تکلیف از او ساقط می گردد و الزم نیست به انجام آن
مبادرت کند ،مثل جایی که اگر یقین به عدم توانایى نسبت به گرفتن روزه دارد و روزه دارى را براى خود حرجى دانست،
باتوجّه به قاعده الحرج ،آن روزه را نمی گیرد و خود را مرتکب هیچ گناهى نمى داند( .شاهین فرد ،1395 ،ص)227
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 .7نتیجه گیری
از آنجایی که مصرف کننده ،کاالی اقتصادی را برحسب نیاز از بازار عمومی مصرف ،تهیه می کند دارای حقوقی است .حقوق
مصرف کننده شامل :حق دانستن ،سالمت کاال ،اطالعات ،انتخاب ،عرضه ،دریافت خسارت ،آموزش در مورد نحوه ی استفاده از
کاالی عرضه شده به بازار ،حق تمیز و تشخیص مصلحت خود و  .........می شود.
عموم مردم نسبت به لزوم عالمت گذاری موادّ تراریخته حق دارند .حق آزادی در انتخاب موادّ غذایی و نوع آنها یکی
از حقوق اساسی بشر محسوب می شود .برای تشخیص حکم مصرف این محصوالت باید به این توجّه داشت که در شرایط فعلی
بازار تجارت ،آیا مصرف کنندگان توانایی تصمیم گیری و انتخاب در برابر غذاهای مهندسی شده ژنتیک بدون برچسب و یا
عالمت مشخص و یا حتی عالمت دار را دارند؟
برای مصرف کننده ای که غذای مصرفی خود را از بازار مسلمین تهیّه می کند و از طرفی ابزاری برای تشخیص کاالی
مصرفی تراریخته ندارد ،قاعده اباحه جاری است وتوسل به قواعد دیگر زمانی کارایی خواهد داشت که حقوق مصرف کننده
دردانستن وانتخاب ،با برچسب گذاری رعایت شود.
درزمانی که قدرت تشخیص وانتخاب وجود دارد ،قاعده الضرر و قاعده دفع ضرر محتمل در جهت عدم جواز وقواعد
اباحه ،برائت ،قبح عقاب بال بیان وعسر وحرج در جواز مصرف مورد بررسی قرار گرفت .قاعده الضرر به دو دلیل قابل استناد
نیست.
الف) حتمی نبودن ضرر این محصوالت

ب) داشتن منافع عالوه بر مضرّات.

درمورد قواعد دیگر باید دید کدام یک بردیگری تسلّط داشته وبه آنها تخصیص می زند .بنا برقواعد اباحه ،برائت وقبح
بال بیان هرچند مصرف محصوالت تراریخته مباح است ولی قاعده دفع ضرر محتمل بر آنها تسلّط داشته وعقالٌ حکم احتیاط
در مصرف جاری می شود.
در شرایط عسر وحرج همانطور که استفاده از غذای حرام ،واجب می شود .قاعده دفع ضرر محتمل نیز بی اثر شده
وقاعده نفی عسر وحرج حاکم می گردد.
باید توجّه داشت در اسالم مصلحت مقدّم بر منفعت است؛ چه بسا چیزی برای انسان نفعی داشته باشد ولی به
مصلحت او یا جامعه نباشد .رعایت مصلحت جامعه اسالمی در همه زمینهها بر همه مسلمانان الزم است و ایجاد آمادگی در
همه زمینهها ،مطابق آیه 8سوره انفال بر همه واجب می باشد.
م؛ (انفال ،آیه  )60و شما (ای
« وَأَعدُّوا لَهُم مَااستَطَعْتُم من قُوَّ ٍة وَمن ربَاط الْخَیل تُرْهبُونَ به عَدُوَّ اللّه وَعَدُوَّک ْ
مؤمنان) در مقام مبارزه با آن کافران خود را مهیا کنید و تا آن حدّ که بتوانید از آذوقه و تسلیحات و آالت جنگی و اسبان
سواری زین کرده برای تهدید و تخویف دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید » .ایجاد امنیّت جانی ،اجتماعی و
همچنین سالمتی در جامعه از مهم ترین مصالح مسلمانان است و تأثیر بسزائی در رشد ،آرامش و رفاه عمومی دارد.
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