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مستندات فقهی تولید محصوالت تراریخته با تأکید بر منابع قرآنی و روایی
محمّدمهدی کریمی نیا  ، 1زهرا نظام آبادی  ، 2مجتبی انصاری

مقدم 3

 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 2سطح سه (کارشناسی ارشد) از حوزه علمیّه خواهران ریحانه النبی اراک
 3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده
نظر به توسعه روز افزون مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته در سطح جهان و واردات بدون نظارت این محصوالت و
همچنین با توجّه به اختالف نظر دانشمندان این حوزه در مزایا و مضرّات این تکنولوژی ،جامعه هنوز به اطمینان خاطر جهت
تولید ،مصرف و تجاری سازی این محصوالت نرسیده و تولید و مصرف این محصوالت با چالش هایی در داخل کشور روبرو
است .با توجّه به اینکه احکام شرع مبنای قوانین موضوعه در جامعه ماست ،بررسی مستندات فقهی و تبیین حکم فقهی این
موضوع ،اهمیّت ویژه ای دارد .در پژوهش حاضر با نگاه توصیفی -تحلیلی تالش می شود بعد از تبیین موضوع ،ابتدا نظر
کارشناسان موافق و مخالف ،در قالب مزایا و نگرانی های توسعه محصوالت تراریخته مورد توجّه قرار گرفته و سپس مستندات
فقهی تولید ،این محصوالت براساس فقه امامیّه مورد بررسی قرارگیرد .به علت مستحدثه بودن این فن آوری ،دربررسی کتاب
ها ،مقاالت و سایت های اینترنتی با موضوع تراریخته  ،مطالب قا بل توجهی درباره مستندات فقهی تراریخته مشاهده نشد و
بعضی ازمعدود آثار موجود نیزدارای سبقه سیاسی یا نفع اقتصادی بود .با این وجود هرچند فواید و مزایای زیادی برای این فن
آوری در زمینه های مختلف شمرده شده ،متناسب با آن مخاطرات قابل توجّهی نیز متوجّه این محصوالت است .لذا یافته ها
حاکی از آن است که با توجّه به تنوّع این گونه محصوالت ،براساس قاعده فقهی دفع ضرر محتمل باید جانب احتیاط را رعایت
نمودو تا سالمت هرنوع ازآنها بطور جداگانه احراز نشده نباید قوت غالب مرم قرارگیرد .از طرف دیگر باید با حمایت از
دانشمندان و تحقیقات ،زمینه به ره مندی صحیح از این فن آوری فراهم شده از تسلّط کفّار به مسلمین جلوگیری شود .ایجاد
قوانین الزم جهت تعیین محدوده آن و ساختار نظارت دقیق براجرای آنها درابعاد تولید یا واردات و توزیع این محصوالت الزامی
است.
واژههای کلیدی :تراریخته ،مهندسی ژنتیک ،زیست فن آوری
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مقدمه
توسعه تمدّن صنعتی و ماشینی هرچند که موجب آسایش انسان شده ،ولی در کنار آن مشکالتی را نیز برای محیط زیست و
حیات انسان ایجاد کرده است.
دراستفاده از تکنولوژی ،علی الظاهر نیّت نادرستی درکار نبوده امّا در جوامع مدرن معضالتی مانند مشکالت زیست محیطی،
افزایش تعداد حوادث به سبب افزایش سیستم های اتوماتیک ،ظهور امراض جدید  ،اوضاع مسائل مجرمانه در فضای مجازی
وصدها مورد دیگر  ،مستقیماً به استفاده از علم و فن آوری جدید مربوط می شود .باید دید طبیعت چگونه دیده شده تا امکان
وقوع این تکنولوژی مهیا شود؟
آیا تکنولوژی مدرن فقط درقدرت وسرعت نسبت به فن آوریهای قدیمی برتری دارد یا در ماهیّت واثرگذاری نیز متفاوت
است .هرچند دردیدگاه رایج فن آوری های مدرن ،درامتداد ابزار قبل و فاقد ویژگی و بار فرهنگی مثبت یا منفی به حساب
می آورند ولی در دیدگاه دیگر ذات فن آوری های مدرن را دارای سوگیری خاص فرهنگی و دارای ماهیّتی متفاوت به حساب
می آورند .منظور از ذات تکنولوژی مدرن ،ماهیّت جدید و متفاوت داشتن و واجد کارکردها و تاثیرات متفاوت بودن است.
آیا می توان شبیه سازی انسان را که محصول بیوتکنولوژی مدرن است همچون قلمه زنی سنتی گیاهان دانست!  ،اگر چه این
پدیده در صورت مجاز و رایج شدن ،اجتماع و نسل بشری را با تحوالت شگرفی چون تغییر در مفهوم پدری و مادری و حذف
نهاد خانواده و ....مواجه سازد.
تمدن جدید بخاطر تعریف غلطی که از انسان داشته ،به مصنوعاتی دست یافته است که مظهر همان تعریف اولیّه هستند و
با انسان مواجههای اشتباه دارند .از مصادیق بارز و مشهور این مطلب بمبهای اتمی و سالحهای شیمیایی هستند ،اما نمیتوان
مطمئن بود که دیگر محصوالت و مصنوعات تمدن جدید از این اشتباه مبرّا باشند.
یکی از این فن اوری های جدید که درجهت افزایش کمیّت وکیفیّت محصوالت بوجود آمده  ،فن آوری 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 در زمینه های
زیستی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیّتی وجود دارد که بی توجّهی به آن ها ممکن است موجب خسارت جبرا ن ناپذیری گردد.
از آن جا که مجموعه دستور های آسمانی بر محور وجود آدمی گرد آمده است هرگز انتظار نمی رود دین در برا بر سالمت
محیط زیست و حیات انسان موضع سکوت و بی تفاوتی اتخاذ نماید.
در پژوهش حاضربا نگرش به مزایا ونگرانیها ی فن آوری محصوالت تراریخته وتاثیر آن بر بعد زیستی انسان ومحیط زیست،
اختصاصاً دراستفاده از این فناوری به عنوان غذا ،حکم فقهی تولید این گونه محصوالت مورد بررسی قرار می گیرد.ومشخصاً به
دنبال پاسخ به این پرسش است که دیدگاه فقه امامیّه درمورد تولید محصوالت تراریخته چیست؟
پیشینه
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.
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 -1سیّد مجتبی نورمفیدی ،حکم شناسی تراریخته ،هفته نامه استان مقدّس امام خمینی (س) )1395( ،سال پنجم،
شماره 238به بررسی فقهی محصوالت تراریخته پرداخته اند.
-2نجف الهیاری فرد ،بررسی دیدگاههای اسالمی شیعه درباره ی مصرف محصوالت تراریخته ،مجلّه ایرانی اخالق وتاریخ
پزشکی ،سال  . 1392دراین مقاله با بررسی دیدگاه های اسالمی درباره مصرف محصوالت تراریخته پس ازذکر تعدادی
ازفتاوای مراجع عالیقدر نتیجه گیری شده که استفاده ازمحصوالت تراریخته به شرط ایمنی و بی ضرری و حفظ این همانی با
محصوالت طبیعی ،بدون اشکال است.
 -3زهرا 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.
-4مهدیه غنی زاده ،فاطمه طباطبائی«،حکم تکلیفی تولید محصوالت تراریخته از منظر فقه امامیه» ،مهندسی ژنتیک وایمنی
زیستی ،دوره  ،7شماره ،2پاییز وزمستان  ،1397ص.279 -267
نویسندگان در این مقاله باذکر آیه  168بقره ،بیان می دارند خداوند حکم حلیّت تمام تصرفات در طبیعت بجز مواردی که که
صریحاً نهی نموده را صادر فرموده وچون ذکری ازتراریخته در قران نیامده حکم آن اباحه است .درجای دیگر مقاله با توسل به
قواعد نفی سبیل ودفع ضرر محتمل نتیجه گرفته می شود که نه تنها ممانعت از تولید محصول تراریخته حرام بوده بلکه تولید
داخلی آن برمسلمین واجب است.
درپژوهش های مشاهده شده ،معموالٌ مزایا ی محصوالت تراریخته قطعی در نظر گرفته شده و مضررات آن به شکل احتمال
فرض می شود در صورتی که براساس تحقیقات و آزمایشات جدید مضررات بعضی از این محصوالت ثابت شده و از طرفی بعضی
از ویژگی هایی که مزیّت محسوب می شد زیر سوال رفته است .بنابراین حکم مسئله فقهی عوض می شود
 .1فواید ومضرّات محصوالت تراریخته .
فواید و مضرّات محصوالت تراریخته به طور خالصه شامل موارد زیر می شود.
 .1-1مزایا و فواید محصوالت تراریخته
مزایای محصوالت تراریخته در سیزده قسمت زیر به شکل خالصه آورده شده است.
 .1-1-1تولید محصوالت مقاوم در برابر تنش های زیستی
طبق برآوردهای انجام شده آفات ،تقریبا یک سوّم از محصوالت زراعی را ساالنه از بین می برند .انواع ویروس ها ،باکتری ها و
قارچ های بیماری زا و آفت حشرات ،از مهمترین تنش های زیستی برای گیا هان می باشند.
 .1-1-1-1مقاوم سازی در مقابل ویروس ها
اگر پروتئین های کپسید یک ویروس نظیر موزائیک توتون قبل از آلودگی وارد گیاه شوند ،توسط مکانیزم هایی ناشناخته
باعث ایجاد مقاومت نسبت به آن ویروس میشود(.باقری ، 1391،ص)147
 .1-1-1-2مقاوم سازی در مقابل قارچ ها
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برخی از گیاهان مانند یونجه و نخود فرنگی در مقابله با آلودگی قارچ ها ترکیباتی در خود تولید می کنند مانند پروتئینی به
نام دیفنسین که دارای خاصیّت ضد قارچی است.با انتقال این ژن به سایرگیاهان می توان آنها را نسبت به بعضی قارچ ها
مقاوم نمود( .شریفی سیرچی،1389 ،ص)23
 .1-1-1-3مقاوم سازی در مقابل باکتری ها
آلودگی باکتریایی در گیاهان سبب ایجاد لکّه هایی بر روی برگ یا میوه شده و در نهایت باعث ایجاد پوسیدگی های نرم،
زرد شدن ،پژمردگی ،توقف رشد ،تومور (غدّه) یا زخم می شود .یک خانواده از آنزیم ها تحت عنوان لیزوزایم سبب تخریب
آنزیمی دیواره سلّولی باکتریها می شوند (.باقری،1391 ،ص)153
 .1-1-1-4مقاوم سازی در مقابل آفات
مقاوم سازی در برابر آفت حشرات در گیاهان تراریخته به وسیله سموم باکتریایی ازجمله سم 1 BTاست .پروتئین های سم
 BTکه توسط خود گیاه تولید می شود ،باعث تخریب معده حشرات شده و آنها از بین می برد.
 .1-1-1-5مقاوم سازی در مقابل علف کش ها
علف های هرز در به دست آوردن مواد غذایی ،نور ،فضا وآب با گیاه زراعی رقابت می کنند .با مقاوم کردن گیاه زراعی به علف
کش از روش تراریخته ،الگوی مصرف سموم علف کش تغییر کرده و اسپری علف کش بر روی گیاه زراعی از مرحله
ظهور تا گل دهی انجام می شود(.باقری ،1391 ،ص)157
 .1-1-2تولید محصوالت مقاوم دربرابر تنش های غیر زیستی
تنش های غیر زیستی شامل سرما ،شوری وخشکی می باشد .استفاده از روش های مهندسی ژنتیک یکی از روش های مقابله با
این تنش ها است.
 .1-1-2-1مقاوم سازی گیاهان در مقابل سرما
به منظور افزایش مقاومت در برابر سرما ،ژن های به دست آمده از ماهی که تولید پروتئین های ضد یخ را تنظیم می کنند
در ژنوم گیاهان وارد می شود .موقعی که پروتئین ضد یخ به داخل برگ سیب زمینی ،کلزا و آرابید وارد می شود ،دمای انجماد
این گیاهان به شدّت نسبت به گیاهان اولیّه کاهش می یابد (.باقری ، 1391،ص)288
 .1-1-2-2مقاوم سازی گیاهان درمقابل خشکی وشوری
تنش های خشکی و شوری موجب کمبود آب سلّولی و کاهش محصول کشاورزی و حتّی نابودی آن می شود .شکل دیگر
تنش آبی برای گیاهان ،شوری بیش از حدّ آب است که در مناطق نیمه خشک رایج است .مهندسی ژنتیک بدنبال سازگاری
بین گیاه و این شرایط است.

1

. Bacillus Thuringiensis.
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 .1-1-3فناوری تراریخته درخدمت اصالح کیفیّت محصوالت
یکی از اهداف اساسی اصالح گیاهان ،بهبود کیفیّت مواد ساخته شده توسط آنها ،یعنی پروتئین ها ،چربی ها ،ویتامینها
و سایر موادّی که تعیین کننده ارزش غذایی آنها است ،می باشد.
 .1-1-4ماندگاری بیشتر محصوالت
با تغییر در ساختار ژنی این محصوالت ،بدون نیاز به مادّه اضافه ای محصوالت ،مدّت زمان بیشتری ،با کیفیّت باقی می مانند.
 .1-1-5جنگل زدایی کمتر
با افزایش جمعیّت دنیا  ،نیاز به تخریب جنگل ها بیشتر می شود ،امّا اگر بتوان محصوالتی مقاوم به کم آبی یا مقاوم به
زمین های شوره زار تولید کرد ،بسیاری از بیابان های لم یزرع را می توان به زیر کشت برد.
 .1-1-6کاهش گرم شدن زمین
در صورت دستکاری ژنتیکی گیاهان ،آن ها می توانند دی اکسید کربن بیشتری مصرف کرده و اکسیژن بیشتری را به اتمسفر
برسانند که پدیده گلخانه ای را کاهش می دهد و باعث کاهش گرم شدن زمین می شود.
 .1-1-7کاهش قیمت غذا
باکاهش آفات زیستی و غیر زیستی ،میزان ضایعات کاهش یافته و موجب فراوانی و در نتیجه کاهش قیمت محصول می گردد
 .1-1-8تولید محصوالت جدید
با دستکاری ژنتیکی ،می توان محصوالتی به دست آورد که دارای خواص مطلوب چند محصول باشند .
 .1-1-9حفظ محیط زیست
به دلیل کاهش استفاده از سموم  ،تولید محصول تراریخته موجب از بین رفتن جانداران غیر هدف نمی شود.
 .1-1-10تقویت امنیّت غذایی ،پایداری تولید با وجود تغییرآب و هوا
برای جلوگیری از کاهش محصول دراثر تغییرات اقلیمی آب و هوا می توان با تولید محصوالت سازگار با شرایط جدید
امنیّت غذایی را تامین کرد.
 .1-1-11کاهش بیماری سرطان ناشی از کاهش مصرف کود شیمیایی
 .1-1-12تولید موادّ غذایی با خواص دارویی
در تغییر ژنتیکی گیاهان و حیوانات می توان باعث شد محصول مصرفی اعم از گوشت و شیر و  ......دارای خواص داروئی
بوده واز طریق غذا بتوانیم با بعضی بیماری ها مقابله نمائیم.
 .1-1-13اهمیّت اقتصادی
تولی د کنندگان محصوالت تراریخته با کاهش هزینه ها در مبارزه با آفات و به دست آوردن محصولی با کیفیّت وکمیّت
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بیشتر ،سود بیشتری به دست می آورند .مصرف کنندگان نیز با خرید محصول ارزان تر در این سود شریک می شوند.
 .1-2نقدها و نگرانی ها ازواردات و تولید محصوالت تراریخته
علیرغم تمامی مزایایی که برای تولید محصوالت کشاورزی و غذا با منابع تراریخته برشمرده شد ،با توجّه به تاثیرات
متعدّد و گسترده ای که این دستکاری ها می تواند بر سالمت افراد ،محیط زیست ،امنیّت و  .....ایجاد کند و همچنین نوظهور
بودن این فن آوری و ناشناخته بودن اثرات طوالنی مدت آن ،این محصوالت ازسوی برخی مجامع علمی و متخصصین مورد نقد
واقع شده است .در ادامه به تعدادی از مهمترین نقد هایی که به این فناوری وارد شده می پردازیم.
 .1-2-1آسیب به محیط زیست
آسیب به محیط زیست شامل سه قسمت زیر می شود.
 .1-2-1-1ایجاد مقاومت به علف کش ها و آفت کش ها
در دراز مدت به دلیل مقاوم شدن علف های هرز و آفات در مزارع کشت گیاهان تراریخته ،استفاده ازعلف کش و آفت کش به
شکل چشمگیری در این مزارع افزایش مییابد .
 .1-2-1-2تخریب و آلودگی ذخایر ژنتیکی
چنانچه گیاهان تراریخته در مزرعه ای حفاظت نشده کشت گردند ،به علّت درآمیختگی ژن آنها با نمونه های بومی ،ذخایر
ژنتیکی ای که در طی هزاران سال ایجاد شده نابود می شود.
 .1-2-1-3تاثیر منفی در حیات وحش و نابودی بعضی گونه های زیستی
تولید انبوه محصوالت ترا ریخته موجب اختالل در اکو سیستم حیات وحش شده و با نابودی برخی از انواع جانوران بطور
مستقیم و یا با قطع چرخه حیات برخی دیگر ،و از بین بردن غذای آنها ،به شکل غیر مستقیم موجب نابودی آنها می گردد.
 .1-2-2آسیب به سالمت جامعه
آسیب به سالمت جامعه در سه قسمت زیر بیان می شود.
 1-2-2-1واکنش آلرژیک
دستکاری ژنتیکی باعث ایجاد پروتئینهایی در گیاه یا جانور جدید میشود که ممکن است برای بدن انسان به عنوان عامل
بیگانه شناسایی شده و منجر به ایجاد واکنش آلرژیک شود .
 .1-2-2-2کاهش کارایی آنتی بیوتیک ها
گیاهان تراریخته به خاطر اضافه شدن کد ژنتیکی یک آنتیبیوتیک خاص به پیکره (دی -ان -ای )2آنها ،در برابر یک سری
از باکتریها از خود مقاومت نشان میدهند .از طرفی ما این نوع گیاهان بهینه یافته را مصرف میکنیم و مارکرهای آنتیبیوتیک
مورد نظر نیز در سلّولهای بدن ما حضور پیدا میکنند .به همین خاطر مصرف خارجی آنتی بیوتیک میتواند پاسخ کمتری
2

. deoxyribonucleic acid (DNA).
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برای درمان به همراه داشته باشد .چرا که سیستم ایمنیمان به خاطر وجود مارکرها ،نسبت به آنتیبیوتیک مورد نظر عادت
پیدا کرده است (.خردمندی)1397 ،
 .1-2-2-3ایجاد بعضی بیماری ها وسرطان ها
بدن انسان و موجودات زنده دارای هزاران میلیون از ا نواع باکتری های مفید هستند که بدون آنها ما نمی توانیم زنده باشیم.
تحقیقات نشان داده است که علف کش گالیفوسایت و سایر سموم و کودهای شیمیایی و سایر ترکیبات و مواد شیمیایی
سمّی می تواند بر روی عملکرد میکروب های خوب بدن ما اثر مضر داشته باشد و در سالمتی ما اختالل ایجاد کنند.
 .1-2-3آسیب به اقتصاد
اثر تراریخته دراقتصاد در دو حوزه الگوی مصرف و صادرات مورد توجّه قرار می گیرد.
 .1-2-3-1تهدید الگوی مصرف و وابستگی به چند قلم کاالی استراتژیک
با اشاعه محصوالت دستکاری شده ژنتیکی  ،نمونه های بومی و ذخایر ژنتیکی کشور با گذشت زمان حذف خواهند شد و
لذا وابستگی به محصوالت تراریخته (خصوصا محصوالت استراتژیک ) و شرکت های تولید کننده این محصوالت افزایش خواهد
یافت.
 .1-2-3-2تاثیر بر صادرات محصوالت کشاورزی
قطعاً خبرکشت محصوالت تراریخته در ایران ،منجربه حسّاسیّت بازارهای جهانی و متقاضی محصوالت کشاورزی ایرانی خواهد
شد و فرصت های پیش روی صادرات بخش کشاورزی را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.
 .1-2-4نگرانی در حوزه امنیّتی
با توجّه به قابلیت استفاده از محصوالت تراریخته به عنوان سالح به سه نمونه از تهدیدات امنیّتی این محصوالت اشاره می شود.
 .1-2-4-1انحصار بذر وسلطه غذ ا
قدرتهای سلطه گر با سوء استفاده از تکنیک مهندسی ژنتیک و با ایجاد بذرهایی که قابلیّت فقط یکبار کشت را دارند،
منجر به انحصار بذر به عنوان منبع اصلی تولیدات کشاورزی شدهاند ،و از طرفی با استفاده از قانون مالکیت فکری (پتنت)
به نوعی آزادی کشاورز را در تهیه بذر خود مصرفی سلب می کنند.
 .1-2-4-2انحصار سم
با تولید سموم مخصوص علف کش برای گیاهان تراریخته ،عالوه بر انحصار بذر ،انحصار سمّ نیز در دست شرکت های چند
ملیّتی می باشد.
 .1-2-4-3جنگ بیولوژیکی
جنگ بیولوژیکی را می توان استفاده عامدانه از میکرو ارگانیسم ها و سموم که عموماً منشأ آنها میکروبی ،گیاهی یا حیوانی
است ،برای بیماری و مرگ در انسان ها ،احشام و محصوالت زراعی تعریف کرد .با توجه به این که قابلّیت استفاده از فن آوری
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ژنتیک به عنوان سالح وجود دارد و همچنین فقدان التزام کشورهای استعمارگر و سلطهگر به اصول الهی ،اخالقی و انسانی،
عقل سلیم بر پیش بینی تمهیدات الزم برای مقابله با جنگهای بیولوژیک حکم میکند.
 .2نقد نظرات متخصصین
با نگاهی به نظرات متخصصین این حوزه ،مشاهده می شود که نظر واحدی درزمینه فواید ومضرّات این محصوالت وجود
ندارد.گروهی از متخصصن این حوزه با برشمردن مزایای زیادی در حوزه اقتصادی ،پزشکی ،سیاسی ،و .....هر گونه ضرر و زیان
این محصوالت را انکار کرده  ،وتولید و مصرف این محصوالت را تبلیغ می کنند .درمقابل گروهی دیگر از متخصصین وجود
بسیاری از مزایای مطرح شده را انکار کرده و هشدار می دهند تولید و مصرف این محصوالت موجب زیان های جبران ناپذیری
برای انسان ومحیط زیست خواهد شد.
گروه اوّل بیان می دارند هرچند تولید این محصوالت در داخل کشور صورت نمی گیرد ولی حدود بیست سال است که
واردات این محصوالت وجود دارد و مردم بدون اطال ع از این محصوالت استفاده می کنند .اگراین محصوالت ضرری داشت ،باید
دراین مدّت مشخص می شد در صورتی که هیچ گزارشی مبنی برایجاد مشکل مشاهده نشده است و همین دلیل بی ضرر بودن
این محصوالت است.
گروه دوّم با زیر سوال بردن مطلب فوق ،افزایش تعداد سرطان ها و ناباروری ها و بعضی بیماری های دیگردر سال های
اخیررا در اثر استفاده از این محصوالت می دانند .و با بیان این که هیچ تحقیق مستقلی در این سال ها در رابطه با اثر این
محصوالت بر سالمت فرد و جامعه انجام نگرفته ،نبود گزارش مبنی بر ایجاد مشکل توسط این محصوالت را دلیل سالمت آن
نمی دانند.
گروه اوّل برای اثبات مدعای خود بیان می دارند ،تحقیقات بسیاری درکشورهای دیگر برروی سالمت این محصوالت صورت
گرفته و مراجع رسمی بین المللی ،سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و غیره ،بی ضرر بودن این
محصوالت را تایید کرده ،و برآن اصرار می ورزند.
در مقابل گروه دوّم بیان می دارند ،جهان امروز زیر مجموعه اقتصاد سرمایه داری است یعنی در دنیا شما حق ندارید هر
نظریّه را منتشر کنید و هر نظریّهای از شما شنیده نمیشود ،بلکه این نظام سرمایهداری است که به علم میگوید که چه چیزی
درست است و چه چیزی درست نیست ،از کدام نظریّه حمایت شود و کدام نشود علیرغم اینکه سرمایهداری لگام علم را به
دست گرفته و تعیین میکند که حتّی کدام نظریّه درست یا غلط است یا کدام دانشمند باید شناخته شود و کدام نشود .چیزی
حدود  70سال است که سازمان  CIAبخشی به نام بخش علمی دارد که وظیفه این بایکوت کردن دانشمندان ،ترور دانشمندان
و به دست گرفتن نهضت ترجمه ،انتشارکتابها در عالم و ساماندهی جریانهای علمی و مکاتب فکری است( .ارجمند)1396 ،
از سوی دیگرمعیار سالمت یک ماده غذایی از نگاه علوم مادّی ،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 .در صورتی که ازدید یک انسان مذهبی ،این چهارچوب فکری که در آن استانداردهای مربوط به ایمنی معنوی درتولید
و مصرف غذا مهیّا نشده ،سالمت انسان را مورد تهدید قرار می گیرد .مثال اگر سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد سالمت
گوشت خوک را تایید فرمودند ،آیا هیچ انسان مومنی حاضر به پذیرش این موضوع است؟
گروه اوّل با الهام از تاریخ وذکر این نکته که در گذشته حُکام و پادشاهان برای مجالسی که می خواستند غذای جدیدی
میل کنند با خودشان پیش مرگ می بردند تا قبل از آنها این پیش مرگ ها غذا را بخورند تا اگر پیش مرگ آسیب ندید،
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پادشاه هم از آن بخورد ،بیان می دارند اگر واقعا محصوالت تراریخته در نتیجه توطئه استعمارگران در در دسترس مردم قرار
گرفته باشند خود این استعمارگران نباید این محصوالت را مصرف کنند .این در حالی است که به سادگی و با بررسی محصوالت
غذایی عرضه شده در این کشورها می بینیم که محصوالت تراریخته در دسترس عموم مردم قرار دارند.
گروه دوّم بیان می دارند بعضی از سموم هستند که زیان آن ها در دراز مدّت معلوم می شود و باید مدّتی بگذرد تا آثار فساد
آن دیده شود .امروزه نیز برخی ها در مورد تراریخته این بحث را مطرح می کنند و احتمال می دهند ،اگر این در بدن انسان
جمع بشود و یا در محیط زیست انباشته شود بعد از گذشت زمانی معین ،ضرر خود را نشان خواهد داد .ازطرف دیگر تعدادی
ازکشورهای پیشرفته که امکان تولید این محصوالت را نیز دارند ،تولید ومصرف این محصوالت را درکشور خود ممنوع کرده اند
و با مشاهده واقعیّت های جهان معاصر مشاهده می شود که تولید کنندگان اصلی این محصوالت ،شرکت های بزرگ سرمایه
داری هستند که فقط به سود خود می اندیشند .بنا به اظهار دکترعلی کرمی:
« اگر محصوالت تراریخته مشکلی دارد ،مگر آمریکاییها دیوانهاند که این محصوالت را مصرف میکنند ،واقعیّت این است که
اصالً برای شرکت های سرمایه داری آمریکایی ،جان مردم مهم نیست! چون اینجا دو تجارت شیرین وجود دارد :غذای آلوده
منجر به بیماری میشود؛ و از آن سو ،بیمار نیازمند دارو و درمان است ،صنعت دارویی و پزشکی هم یک صنعت هزاران میلیارد
دالری است! سرمایهداری یعنی همین؛ مالک پول است؛ از این راههای کثیف پول درمیآورند؛ البته در اروپا اوضاع کمی فرق
دارد » ( .کرمی)1396 ،
از طرفی باید بررسی کرد مصرف کننده اصلی این محصوالت کدام گروه از مردم یا کدام کشورها هستند .آیا در کشورهایی
که برچسب تراریخته بر روی محصوالت نصب می شود ،گروه های برخوردار ،حاضر به خرید این گونه محصوالت هستند یا این
که بخاطر قیمت پائین تر گروه های فقیر وکشورهای جهان سوم مصرف کننده اصلی این محصوالت اند.
گروه اوّل با مسلم گرفتن خشک سالی درآینده وافزایش جمعیّت وعدم امنیّت غذایی در آینده ،تنها راه نجات ازاین وضعیت را
تولید محصوالت تراریخته تبلیغ می کنند.
گروه دیگر اوالً تنها راه افزایش کمّی وکیفی محصوالت را تراریخته کردن آن نمی دانند و ثانیاً با توجّه به سیاست های اعمال
شده در سالهای اخیر هشدار خطرکاهش جمعّیت را اعالن می دارند.
هرچند پیش گویی خشک سالی درآینده بطوری که موجب قحطی شود نیزغیر دقیق و غیر قابل اثبات است.
همین اختالفات در بین متخصصین این علم نشان می دهد که ادعای هیچ یک از دو طرف قطعی نیست .بنابراین در ارتباط
با تولید محصوالت تراریخته ،هرچند به وجود ضرر قطعی نرسیده ایم امّا احتمال بروز اثرات سوء در دراز مدّت همچنان
باقیست.
 .3بررسی فقهی تولید تراریخته
برای بررسی حکم تولید محصوالت تراریخته در دو قسمت به ادله ومستندات فقهی عدم جواز وادلّه جواز تولید پرداخته
می شود.
 .3-1قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در عدم جواز تولید
احکام شرعى تابع و منبعث از یک سلسله مصالح و مفاسد واقعى است .همه اوامر شرعى ناشى از مصالح الزم االستیفاء
هستند و همه نواه ى شرعى از یک مفسده واجب االحترازى نشأت گرفتهاند .به بیان دیگرواقعی بودن مصالح و مفاسد احکام
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الهی به این معنی است که شخصی چه بداند و چه نداند و به حکم حرام عمل کند ،تاثیر وضعی دارد یا اینکه چه بداند و چه
نداند و عمل حالل و واجبی را انجام بدهد در دنیای او و دیگران مصالح عینی دارد .در بسیاری از موارد پی بردن به تمام مصالح
یا مفاسد یک حکم امکان پذیر نیست هر چند که آگاهی به برخی از مصالح یا مفاسد ممکن است .حکمت ها و مصلحت ها و
مفسده هاى احکام به گونهاى است که اگر عقل انسانى از آنها آگاهى یابد ،همان حکمى را مىکند که شرع مقدس کرده است.
در مسائل مستحدثه ،مانند ژنتیک ،فقیه معموال در موضوع دخالت نمی کند و برای کشف ماهیّت موضوع به کارشناسان
و متخصصین همان فن ارجاع می دهد مانند حکم حرمت ماهی اُزون برون که به اعتبارظن حاصل از علوم تجربی ،بعد ازاظهار
نظر کارشناسان مبنی بر فلس داشتن این ماهی ،تغییر یافت .محصوالت تراریخته نیز از مواردی است که باید به عرف خاص
مراجعه کنیم نه عرف عام ،عرف خاص یعنی همان خواص متخصص این مباحث( .غرویان)1396 ،
امّا با وجود اختالف بین متخصصین این علم ،مشخص می شود که ادعای هیچ یک از موافقین ومخالفین درسود و زیان
تراریخته قطعی نیست .بنابراین در ارتباط با تراریخته ،هرچند به وجود ضرر قطعی نرسیده ایم امّا احتمال بروز اثرات سوء در

ل ما
دراز مدّت همچنان باقیست .لذا به حکم عقل ،انسان باید در صدد دفع ضرر محتمل باشد و با ضمیمه کردن قاعده «،کُ ُّ
حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَ َم بِهِ الشَّرْع » به این قاعده می توان از حکم عقل به حکم شرع نیز دسترسی پیدا کرد واز وقوع ضرر و زیان
محتمل ،ممانعت نمود.
 .3-1-1تعریف قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
قاعده دفع ضرر محتمل ،از قواعد عقلی است که مضمون آن حکم عقل به دفع ضرر محتمل و یا 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( .جزایری 1415 ،ق ،ص)206
در بحث احتیاط نیز یکی از ادلّ ه 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.
 .3-1-2مفهوم کلمات قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
در فرهنگ عمید کلمه ضرر مقابل نفع و به معنای گزند ،نقصان ،زیان و تنگی و بدحالی به کار رفته است .راغب اصفهانی
هم درمفردات ،ضرر را به سوء حال اعم از سوء حال نفس به سبب قلّت علم و فضل یا سوء حال بدن به سبب فقدان عضوی از
اعضاء یا به سبب قلّت مال و آبرو تفسیر نموده است.
در رابطه منطقی بین منفعت و ضرر ،اگرضرر را صرفاً به عدم منفعت معنا کنیم ،رابطه ضرر و منفعت ،عدم و ملکه خواهد
بود .اما چنانچه ضرر را یک مفهوم مستقل بدانیم وآن را ضدّ منفعت معنا کنیم در این صورت رابطه منفعت وضرر ،تضاد خواهد
بود و ضرر هم امر وجودی به حساب خواهد آمد .برخی از فقها منفعت و ضرر را به شکل عدم و ملکه تفسیر کرده اند و اظهار
داشته اند ،ضرر یک مفهوم عدمی است و ماهیّتی جز عدم منفعت ندارد ،لذا تقابل این دو به شکل عدم و ملکه است نه تضاد و
تخالف  ،ولیکن به نظر می رسد ضرر هم یک مفهوم وجودی باشد که درنقطه مقابل منفعت قرار دارد و تقابلش با منفعت تقابل
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ال
تضاد است ،نه عدم و ملکه ،چه اینکه دربعضی موارد عملی انجام می شود بدون این که منفعت و ضرری حاصل شده باشد .مث ً
اگر شخصی مالی را خرید و فروش نماید و سود و زیانی عایدش نگردد ،نمی گویند ضرر کرده است( .لطفی ،1391 ،ص)208
کلمه دفع درفرهنگ عمید راندن ازخود ،دورکردن ،ردکردن و پس زدن معنی شده و در واقع درقاعده فوق به معنی
پیشگیری و مانع شدن ازایجاد چیزی که مقتضی برای ایجاد آن وجود دارد می باشد .اگرمنظور از ضرر ،اُخروی باشد چهار
احتمال برای کلمه وجوب دراین قاعده وجود دارد.
 .3-1-2-1وجوب غیری:
یعنی یک چیز دیگری وجوب نفسی داشته باشد که بگوییم این چیز نسبت به او وجوب غیری دارد .مثالً نماز وجوب نفسی و
وضو وجوب غیری مقدمی دارد.
 .3-1-2-2وجوب نفسی:
عقل می گوید دفع ضرر محتمل به ما هو محتمل واجب است .در وجوب نفسی ،دیگر کاری نداریم که تکلیفی هست یا نیست.
عقل می گوید همین که احتمال تکلیف دادی می خواهد درواقع تکلیف باشد یا نباشد ،دفع این ضرر و دفع این احتمال عقوبت
اُخروی واجب است.
 .3-1-2-3وجوب طریقی:
وجوب طریقی احتمال ضرر ایجاد می کند .در حالی که قاعده ضرر محتمل می گوید احتمال عقاب وجود دارد و عقل دفع
این احتمال را واجب می داند.
 .3-1-2-4وجوب ارشادی:
وجوب ارشادی یعنی وجوب در قاعده ،وجوب عقلی ا ست که شارع نیز آن راتایید می کند یعنی عقالً واجب ا ست و شارع نیز
آن را تایید می کند .مرحوم نائینی و مرحوم خوئی هر دو نظرشان بر وجوب ارشادی است( .ناظمی پول ،دشتی ،1394 ،ص)23
منظور ازکلمه محتمل :در برخی از کتب اصولی از قاعده دفع ضرر محتمل ،به قاعده دفع ضرر مظنون یاد شده که این نکته
بیانگر این است که منظور از کلمه محتمل درقاعده ،ظن می باشد یعنی درجایی که گفته می شود دفع ضرر محتمل واجب
است منظور این است که جلوگیری کردن از ضرری الزم و واجب است که احتمال قوی بدهیم اگر پیشگیری نشود واقع
خواهدشد .چنانچه در موضوعی ،ذهن انسان به طور مساوی بین دو طرف قرار بگیرد و تردید داشته باشد از این حالت تعبیر به
شک می شود ،قطعاً شکّ نمی تواند مورد نظر در قاعده مزبور باشد زیرا شکّ به هیچ وجه نظر به واقع نداشته و هیچ گونه
کاشفیّتی از واقع ندارد و مورد توجّه عقال قرارنمی گیرد .در خصوص ظنّ که احتمال قوی تر از شک می باشد هر چند اصل،
عدم حجیّت می باشد و گفته می شود :ظنّ ذات ًا حجّت و معتبر نیست ولی قابلیّت آن را دارد که حجّت شناخته شود ،چون
فرض این است که ظنّ ،تاب و توان آن را ندارد که دقیقاً و به طور کامل واقع را نشان دهد ولی از آن جا که ناظر به واقع است
و احتمالی راجح و قوی می باشد قابلیّت آن را دارد که شارع احتمال خالف آن را نادیده بگیرد وآن را بجای قطع و یقین فرض
کرده و معتبر بداند .البته این مسئله ای است که باید اثبات گردد و به طور قطع و یقین معلوم شود که شرع در موردی ،ظن را
حجّت شناخته است ،درغیر این صورت ،اصل عدم حجیّت آن است( .لطفی ،ص)210
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 .3-1-3مستندات قاعده
مهم ترین مستند قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ،حکم عقل است زیرا عقل بین ضرر معلوم و ضرر مظنون در دفع کردن،
فرقی نمی گذارد و اگرکسی بدون دلیل ازدفع ضرر خودداری کند مورد مذمّت عقال واقع می شود .از طرفی اگر دفع ضرر
محتمل عقالً واجب نباشد ترک آن جایز می شود که در این صورت ترجیح بال مرجح حاصل می شود که این نیز عقالً قبیح
است( .مجاهد طباطبا ئئ 1261 ،ق ،ص)478
 .3-1-4قاعده دفع ضرر محتمل در قرآن
آیه کریمه  52سوره مبارکه فصلت خطاب به پیامبر کرده ومی فرماید:
شقَاقٍ َبعِیدٍ ؛ ( سوره فصلت ،آیه  ) 52به آنها بگو به
ن ُهوَ فِی ِ
م بِ ِه َمنْ أَضَلُّ مِمَّ ْ
م َکفَرْتُ ْ
ن عِنْدِ اللَّهِ ثُ َّ
« قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کَانَ ِم ْ
من خبر دهید اگراین قرآن از سوی خداوند یگانه یکتا می باشد و (حساب و جزا و بهشت و دوزخی در کار باشد) و شما به آن
کافر شوید چه کسی گمراه تر خواهد بود از آن کسی که در مخالفت شدیدی قرار دارد».
درحقیقت این آخرین کالم خداوند با کافران لجوج و متعصب است که به آنها گفته می شود اگر شما حقانیّت قران ،توحید
و معاد را قبول ندارید ،مسلماً دلیلی نیز برنفی آن ندارید ،بنابراین این احتمال باقی است که دعوت قران و موضوع معاد و قیامت
واقعیّت داشته باشد .در این صورت شما چه سرنوشت تاریک و خطرناکی خواهید داشت.
 .3-1-5اقسام ضرر درقاعده وجوب دفع ضرر محتمل
برای کلمه ضرر در قاعده وجوب دفع ضررمحتمل دو معنی قابل تصوّر است.
 .3-1-5-1اخروی:
برخی مانند مرحوم فاضل لنکرانی موضوع قاعده دفع ضررمحتمل را ضرر اخروی و برخی مطلق ضرر قلمداد کرده اند .به
گفته ایشان :منظور از ضرر در قاعده دفع ضرر محتمل ،ضرر اخروی است که همان عقوبت محتمل میباشد؛ یعنی عقل
حکم میکند که دفع ضرر اخروی احتمالی واجب است؛ امّ ا در مورد ضرر دنیوی چه بسا عقل چنین حکمی نداشته باشد.
(لنکرانی ، 1380 ،ص)342
عدّه ای گفته اند دفع ضرر یقینی هم واجب نیست مانند عمل جراحی که برای معالجه بکار می رود تا چه رسد به دفع
ضررا حتمالی ا ّما این سخن درستی نیست چون ضرری که در مقابل آن منفعت بزرگی باشد یا ضرری که برای دفع ضرر
بزرگتر تحمّل می شود اصالً ضرر نامیده نمی شود مانند قطع دست برای جلوگیری ا ز سرطان »(دفع ا فسد به فاسد) (زراعت،
مجد سرائی ، 1385 ،ص)615
 .3-1-5-2دنیوی:
برخی مراد از کلمه ضرر در قاعده را خسارات و ضررهای دنیوی می دانند نه عقاب اخروی .مرحوم مظفّردر کتاب اصول
فقه ،موضوع قاعده دفع ضرر احتمالی را ضرردنیوی می داند و برای اثبات نظر خود ،به کالم شیخ انصاری(ره) درمبحث شبهه
موضوعیّه تحریمیّه اشاره می کند که صراحتاٌ گفته اند که دفع ضرر احتمالی دنیوی واجب است .ایشان می فرمایند:
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« انصاف آن ا ست که عقل دفع ضرر مشکوک را الزم می داند همانگونه که دفع ضرر یقینی را الزم می داند( .قیاس اولویّت)
کما این که ا گر تحقیق کنیم می یابیم که ا گر مایعی باشد که احتمال سمّی بودن آن برود و این احتمال با عدم ا حتمال
سمّی بودن مساوی باشد باید از آن دوری کنیم» .
ال به آن توجّه نمی کنند از موضوع قاعده خارج هستند مانند این که انسانی احتمال
البته ضررهای کم و احتماالً ضعیف که عق ً
ضعیف بدهد که اگر وضو بگیرد مریض می شود.
ل عَلی شَایِعٍ فِی جِنسِه و المُقَیّدُ مَا اُخرِجَ مِن شِیاع؛
با عنایت به اطالق کلمه ضرر و تعریف مشهور مطلق « المُطلقُ مَا دَ َّ
(آخوند خراسانی ، 1372 ،ص )376مطلق کلمهای است که داللت کند بر معنایی که دارای افرادی باشد مانند کلمات آب،
انسان ،بیع ،جرم و کیفرو مقیّد ،آن است که از مطلق بیرون آورده شده باشد ».
این که قیدی به کلمه ضرر در قاعده وارد نشده تا آن را از اطالق خارج کند لذا می توان گفت کلمه ضرر در قاعده (بنابر اعتقاد
به ضرر دنیوی نه اخروی) اعم ا ست از ضرر مالی ،بدنی ،شرافتی و غیره .
در صورتی میتوان از این قاعده در حرمت استفاده از محصوالت تراریخته استفاده کرد که مفهوم ضرر در قاعده مذکور شامل
ضررهای دنیوی نیز بشود.
عقل یک دلیل مستقل و هم رتبه با قرآن و روایات است و اگر عقالی عالم بر دفع یک ضرر مقطوع حکم کردند قطع ًا نزد
شرع معتبر است و تخطّی از آن جایز نیست ،لذا کالم آقای فاضل محل تأمّل است .بحث ما با کسانی که قاعده دفع ضرر را
مختصّ به ضرر اخروی میدانند،کبروی و با کسانی که در قاعده مذکور قائل به اطالق آن هستند ،صغروی است لذا با این دسته
بحث میکنیم که آیا محصوالت تراریخته ضرر دارد یا نه؟ (غرویان)1396 ،
در بحث اصالح ژنتیک این نکته که ضرر محتمل وجود دارد ،قابل انکار نیست .ممکن است در جایی احتمال ضعیف باشد
ولی محتمل قوی باشد لذا در هنگام سنجش باید حاصلضرب احتمال و محتمل را به درصد با همین حاصلضرب در طرف
دیگر مقایسه کنیم تا به یک نتیجه عقالنی برسیم ،آنوقت ارزش احتمال در اینجا مشخص میشود که هر کدام ارزشش بیشتر
ال باید آنطرف را برگزینید( .غرویان)1396،
بود شما عق ً
 .3-1-6وجوب جستجو در شبهات حکمیّه وموضوعیّه
هرگاه درخصوص تکلیف واقعی از حیث حرمت یا وجوب ،شک داشته باشیم اعم از این که این شک در شبهات حکمیّه باشد
یا در شبهات موضوعیّه و ادلّه اجتهادی کتاب و سنّت و اجماع و عقل را بررسی نمائیم و دلیل معتبر بر وجود تکلیف واقعی
الزامی بدست نیاوریم ،در این جا در مقام عمل و به جهت خروج از حالت شک و تردید و از باب حکم ظاهری می گوئیم ،اصل
بربرائت از تکلیف است .اجرای اصل برائت در شبهات بدویّه منوط به فحص و جستجو از دلیل برای اثبات تکلیف و مایوس شدن
ازدسترسی به دلیل است زیرا موضوع برائت عقلی ،عدم بیان است و تحقیق این امر به جستجوی همه جانبه نیازمند است .به
دلیل وجوب دفع ضرر محتمل ،در غیر این صورت نمی توان به اجرای اصل برائت مبادرت ورزید چرا که درآن صورت اگر
با مخالفت واقع شود ،عقل مواخذه او را قبیح نمی داند( .لطفی،1391 ،ص)213
 .3-1-7وجوب احتیاط درشبهات مقرون به علم اجمالی
چنانچه شک و تردید ،درخصوص حکم یا موضوعی همراه با یک علم اجمالی باشد یعنی به وجود تکلیفی (حرمت یا وجوب)
علم داشته باشیم ولیکن در متعلّق تکلیف شک داشته باشیم و یا اینکه به اصل تکلیف الزامی علم داشته ولی در نوع تکلیف
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(وجوب یاحرمت) شک و تردید داشته باشیم دراینجا شبهه را شبهه ی مقرون به علم اجمالی می گویند .درشبهات مقرون به
علم اجمالی ،موضوع موافقت و مخالفت قطعیّه و موافقت احتمالیّه مطرح است .مثالً می دانیم یکی از دو ظرف مایع درمقابل ما
خمر است ولی نمی دانیم کدام یک خمر وکدام یک آب است؟ اگر شخص ،هردو ظرف مشکوک به شراب بودن را ترک کند
موافقت قطعیّه شارع را تحصیل کرده است و اگر هر دو را مرتکب شود ،مرتکب مخالفت قطعیّه شارع و قانون گذار شده است.
درمثال دیگر ما می دانیم در روز جمعه ،نمازی بر ما واجب است ولی ندانیم نماز جمعه است یا نماز ظهر؟ اگردر این حالت
یکی از دو نماز را بجای آوریم موافقت احتمالیّه شارع را بدست آورده ایم.
مجرای غالبی اصل احتیاط ،شبهات مقرون به علم اجمالی است و مجرای اقلّی آن ،شبهات بدوی است وآن هنگامی است
که تکلیف مشکوک مهم و غیر قابل مسامحه باشد .مبنای احتیاط عقلی ،قاعده دفع ضرر محتمل می باشد .این قاعده به شکل
موضوع و محمول بیان می شود به این ترتیب که موضوع آن احتمال ضرر در آن وجود دارد اعم از این که انجام فعل باشد یا
ترک فعل ،و محمول آن ،لزوم اجتناب از آن است( .لطفی،1391 ،ص)214
 .3-1-8استفاده از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در محصوالت تراریخته
با بررسی کتابها ،مقاالت و مستندات متعددی که درموافقت ومخالفت محصوالت تراریخته نوشته شده ،بدست می آید که
نسبت به سالمت و بی ضرر بودن محصوالت تراریخته دربین دانشمندان این رشته تردید جدّی وجود دارد و هیچ یک از
موافقین و مخالفین ،عالرغم ادعا های خود قادر به اثبات نظر خود نیستند .دراین میان بسیاری از مدیران وتصمیم گیران
جامعه به دلیل عدم اطالع ازواقعیّت و ماهیّت این محصوالت و تنها با تکیّه بر ارقام و اعدادی که در فواید و عملکرد این
محصوالت به دستشان می رسد و منبع معتبری نیز برای آن ذکر نمی گردد از آن دفاع کرده و یا با آن مخالفت می کنند .به
طوری که گاهی سیاست دولت های مختلف درون نظام دراین رابطه باهم متضاد می شود.
چنانچه بیان شده بیوتکنولوژی  32شاخه دارد که یکی از شاخههایش مهندسی ژنتیک است و یکی از شاخههای مهندسی
ژنتیک موضوع تراریخته است ،لذا بیوتکنولوژی مساوی با تراریخته کردن محصوالت نیست همچنان که علم و فناوری هم
مساوی با بیوتکنولوژی نیست( .ارجمند) 1396 ،
مهندسی ژنتیک مجموعه ای از فنون و روش ها جهت استفاده در عرصه های مختلف است .با دانش نمی توان مقابله کرد و
آن را بد دانست بلکه استفاده نامناسب از آن می تواند به بدی منجر شود و عامل خطر شود .این فقط برای مهندسی ژنتیک
نیست همه علوم فیزیک ،شیمی ،رایانه و غیره می تواند مورد سوء استفاده واقع شوند .پس این که مهندسی ژنتیک را دانشی
غیر ایمن و مضرّ برای سالمت بشر و جامعه بدانیم اشتباه است .مهندسی ژنتیک فی نفسه دانش خطرناک و مضرّی نیست
بلکه باید دید از این علم و فنون در چه جهت و چه منظوری استفاده می شود.
برای حفظ سالمت انسان و درمان بیماران؟ حفظ محیط زیست و امنیّت غذایی جامعه؟ مبارزه با فقر وگرسنگی و یا ضد آن؟
همه علوم خط قرمزهایی دارند که نباید از آن عبور کرد و آن همان مرز اخالق ،حقوق و سالمت انسان ،جامعه و محیط
زیست کره زمین است .تفکیک بین کاربردهای مفید مهندسی ژنتیک و کاربردهای احتمالی آسیب رسان آن برعهده گروهی از
متخصصان ازحوزه های مختلف زیست فن آوری ،متخصصین ژنتیک جمعیّت ،اکولوژی ،محیط زیست ،ایمنی و امنیّت زیستی،
اخالق وحقوق فن آوری ،فقیهان و اقتصاد دانان می باشد چرا که مسائل اجتماعی ،علمی و سیاسی نوعاً تک بعدی نیستند
واین گونه مسائل راباید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد.
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اگر هدف حفظ سالمت جامعه و محیط زیست و تداوم زندگی سالم و باکرامت برای همگان باشد باید به طور جدّی این
محصوالت مورد ارزیابی قرارگرفته و تا زمانی که سالمت هرمحصولی کامالً احراز نشده  ،جانب احتیاط را حفظ نمود و ازتجاری
سازی آن بنا بر حکم عقلی وجوب دفع ضرر محتمل جلوگیری گردد .برای این منظور وجود مراکز نظارتی مستقل که براساس
موازین و مقررات زیستی  ،ارزیابی های علمی و استاندارد را انجام دهند تا بی خطر بودن تک تک این محصوالت را تایید کنند
الزامی است.
 .3-2لزوم حفظ محیط زیست و آیه افساد در حرث ونسل
توسعه تمدّن صنعتی و ماشینی آثار اجتناب ناپذیری به بار آورده و بیش از همه سالمت محیط زیست را در معرض تهدید
قرار داده اس ت .ساخت کارخانه های صنعتی ،نیروگاه ها ،صنایع پاالیشگاهی وپتروشیمی ،ایجاد جاده ها و سد ها و  ...هرچند
که موجب آسایش انسان شده و استفاده هر چه بیشتر ازمنابع خدادادی را برای بشر به همراه داشته ولی در کنار آن مشکالتی
را نیز برای محیط زیست و حیات انسان و سایر جا نداران ایجاد کرده است .به طوری که همه ساله شاهد انقراض بعضی از
گونه های گیاهی و جانوری هستیم .مقادیر قابل توجّهی از جنگل ها در اثرایجاد جادّه وراه آهن نابود می شود .مراتع در اثر
چرای بی رویه دام و خشک سالی ازبین می رود .تاالب ها و دریاچه ها در اثر تغییر مسیل رودخانه ها و حفر چاههای غیر
مجاز رو به خشکی می رود .ورود فاضالب های صنعتی و سایر آالینده ها به ذخایرآب سطحی و زیرزمینی موجب آلودگی
محیط زیست وتهدید جدّی حیات انسان و سایر جانوران می شود .استفاده از سموم و روند فزاینده مصرف سوخت های فسیلی
تاثیرات مخربی روی خاک و هوا بر جای گذاشته وموجب بیماری های گوناگون شده است.
باتوجّه به این که همه اوامر و نواهی الهی در جهت صالح دنیا وآخرت انسان نازل شده ،هرگز انتظار نمی رود دین در برا بر
پدیده محیط زیست که ارتباط تنگاتنگی با حیات انسان دارد موضع سکوت و بی تفاوتی اتخاذ نماید.
دهها روایت با مضامین عالی در اسالم و در متون دینی ما دربارهی زمین و محیط زیست وجود دارد؛ آیاتی که به
فراورده های روی زمین ،که همه آن متعلّق به بشریّت و مسخّر اوست ،اشاره می کند .مطالعه و بررسی در قرآن کریم نشانگر
آن است ک ه محیط زیست و عناصر آن مورد عنایت ویژه کتاب الهی می باشد  .در قرآن بارها به مقوله تسخیر طبیعت و منابع
آن  ،احیای طبیعت ،دریاها و خشکی ها ،کوه ها ،هوا و باد ،درختان ،رودها ،جانوران ،زمین وآسمان پرداخته شده است.
بنابر اهمّیتی که محیط زیست درزندگی دارد ،انسان باید در قبال طبیعت احساس مسئولیّت کند .اسالم و ادیان الهی
خواستهاند تعادل میان انسان و طبیعت را حفظ کنند .عدم حفظ این تعادل ناشی از عواملی است که عمدهاش خودخواهیهای
انسان ،قدرتطلبی و قلدری بعضی از انسانها است .وقتی این تعادل حفظ نشد آن وقت بحران محیط زیست پیش میآید؛ واین
بحران به همهی بشرآسیب می رساند.
 .3-2-1مستندات حفظ محیط زیست
جهت حفظ محیط زیست واستفاده مدبّرانه از آن می توان به مستندات عقل و قرآن اشاره نمود.
 .3-2-1-1عقل
از جمله مستندات حفظ محیط زیست ،حکم عقل است .مقصود از حکم عقل در موضوع محیط زیست بخشی از مدرکات
عقل عملی است که در کتب اصولی متاخر مورد عنایت واقع شده و بر قاعده کالمی حسن و قبح عقلی که نزد عدلیّه به
رسمیّت شناخته شده و نیز قاعده مالزمه میان حکم عقل و حکم شرع استوار گشته است( .مظفر ، 1386 ،ص )200
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هرگونه اقدام انسانی که موجب برهم خوردن توازن وتعادل محیط زیست شود ودرزندگی انسان اخالل ایجاد نماید و موجب
هال کت نوع بشر گردد ،قبیح است و در مقابل تالش آدمی در جهت حفظ و صیانت محیط زیست و احیای آن که به تقویت
توازن و تعادل عناصر آن می انجامد موجب حفظ نظام و بقای نوع و مصداق عمل نیکو است.
باید توجّه داشت که حکم عقل در مقوله محیط زیست از جمله احکام مبتنی بر حسن و قبح اقتضایی است وعلّت تامّه برای
حسن و قبح نیست ،یعنی عناوین الزامات مربوط به محیط زیست ،قطعی ،همیشگی و استثنا ناپذیر نیست؛ زیرا در شرایط
تزاحم با مصلحت برتر ،مصلحت سالمت محیط زیست مغلوب می شود .آیاتی از قبیل:
« مَا قَطَعْ ُتمْ ِمنْ لِینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ؛ (سوره حشر ،آیه  )5هرنخلی را قطع کردید یا بر
ریشه هایش وانهادید ،همه به خواست خدا بود تا فاسقان راخوارگرداند».
اقدام پیامبر(ص) به قطع درختان نخل و تحریق آن ها در جریان بنی نضیر و بعضی از دستورها ی دینی در باب شرایط
جهاد مشروع که با مساله صیانت از محیط زیست تعارض دارد در همین راستا تبیین می شود .اگر احیا و اصالح محیط زیست
علت تامّه برای حسن و تخریب و هدم آن علّت تامّه قبح بود هرگز استثناء در آن راه نمی یافت ،زیرا که احکام عقلی محض،
تخصیص پذیرنیست( .عظیمی ،1391 ،ص)57
 .3-2-1-2قران کریم
در قران کریم خصوصیاتی برای الدالخصام ،یعنی لجوج ترین ،سرسخت ترین و خبیث ترین دشمنان ذکر شده که یکی از
خصوصیات چنین است:
ب الْفَسَادَ؛ (سوره بقره ،آیه  )205ا ّما
« وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا یُحِ ُّ
هنگامی که والیت و سلطه پیدا کنند با تمام قدرت درگسترش فساد در زمین می کوشند و مال و جان مردم را از بین می برند
درحالیکه خدا فسادرا دوست نمی دارد».
روایت شده که این آیه در شان منافقی به نام اخنس بن شریق ثقفی نازل شده است .وی در مدینه نزد پیامبر به اسالم
تظاهر کرد و چون بیرون آمد به کشتزار گروهی از مسلمانان گذر نمود ،آنجا را آتش زد و چارپایی را پی کرد (واحدی
نیشابوری1419 ،ق  ،ص  )66علّامه طباطبایی در تفسیر این آیه کریمه ،قوام نوع انسان را به دو مقوله تغذیه و تولید مثل
وابسته دانسته است .او سپس به ا ّتکای تغذیه آدمی به حیوان و گیاه و اهمیّت حفاظت گیاه از طریق حرث و تربیت نبات اشاره
می کند و بر این باور می گردد که افساد در زمین از طریق اهالک حرث و نسل انجام می شود( .طباطبائی،1382 ،ج،2
ص)143
 .3-2-1-2-1معانی کلمات آیه
تولّى :به معنى اعراض ،دوست اخذ کردن و سرپرستى می آید ،گویا در آیه معنى اخیر مراد است .کلمه «تولّى» را دو نوع
مى توان معنا نمود :یکى به معناى به قدرت و حکومت رسیدن که در ترجمه آمده است .ودیگربه معناى اعراض کردن است که
در این صورت معناى آیه چنین مىشود :هرگاه از حقّ و هدایت الهى اعراض نمود و از نزد تو بیرون رفت ،به سراغ فتنه و فساد
مىرود.
اَلَد :لَدد :خصومت شدیدَ .لد :کسی که شدید الخصومة است .اَلَد آنکه خصومتش شدیدتر است .الخصام :خصام جمع خصم و نیز
به معنی خصومت آید ،مراد از آن در آیه جمع خصم است .حرث :زراعت .کشت.
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النسل :انسانها .نسل در اصل به معنى انفصال است ،فرزند را نسل گویند که از انسان منفصل مى شود( .قرشی ،ج ،1ص)273
ا ز ظاهر این عبارت بر مى آید که مى خواهد جمله قبلى یعنى فساد در زمین را بیان کند ،و بفرماید فساد و افسادش به این
است که حرث و نسل را نابود کند ،و اگر نابود کردن حرث و نسل را بیان فساد قرار داده براى این است که قوام نوع انسانى در
بقاى حیاتش به غذا و تولید مثل است اگر غذا نخورد مى میرد ،و اگر تولید مثل نکند نسلش قطع مى شود ،و انسان در تامین
غذایش به حرث یعنى زراعت نیازمند است چون غذاى او یا حیوانى است و یا نباتى  ،و حیوان هم در زندگى و نموش به نبات
نیازمند است پس حرث که همان نبات باشد اصل در زندگى بشراست ،و بدین جهت فساد در زمین را با اهالک حرث و نسل
بیان کرد ،پس معناى این آیه این شد که او از راه نابود کردن حرث و نسل در زمین فساد مى انگیزد ،و در نابودى انسان
مى کوشد( .طباطبائی، 1382 ،ج،2ص)143
در آیه  41سوره روم ایجاد فساد در روی زمین حاصل اعمال ناشایست مردم معرفی شده آنجا که می فرماید:
جعُونَ؛ (سوره روم ،آیه )30
م یَرْ ِ
ض الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُ ْ
«ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ َو الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أَیْدِی النّاسِ لِیُذِیقَ ُهمْ بَعْ َ
به خاطر کارهایى که مردم انجام دادهاند ،فساد در خشکى و دریا آشکار شده است ،تا (خداوند) کیفر بعضى اعمالشان را به آنان
بچشاند ،شاید به سوى حقّ بازگردند».
در آیه 30سورهى شورى مىخوانیم:
م ِمنْ ُمصِیبَةٍ فَبِما َکسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَ ْعفُوا عَنْ کَثِی ٍر؛ ( سوره شوری ،آیه  )30هر مصیبتى به شما رسد به خاطر
« ما أَصابَکُ ْ
عملکرد شماست ،ولى بدانید که خداوند به خاطر رحمت و لطفش از بسیارى گناهانتان مىگذرد» برخى سختىها و تلخىهاى
دنیوى ،گوشهاى از کیفر گناهان انسان است.
 .3-2-1-2-2پیام های آیه
 .1شرک ،سبب فساد و تباهى در زمین است « .عَمَّا یُشْرِکُونَ -ظَهَرَ الْفَسادُ »
 .2اعمال انسان ،در طبیعت اثر مىگذارد .اعمال نارواى انسان ،مانع از سودبخشى آب و خاک و عامل بروز پدیدههاى ناگوار
است« .ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ َو الْ َبحْرِ بِما َکسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ»
 .3فساد محیط زیست ،به خاطر عملکرد انسان است .ظَهَرَ الْفَسادُ  ...بِما کَسَبَتْ ...
 .4همهى کیفرها به قیامت واگذار نمىشود ،بلکه بعضى کیفرها در همین دنیا تحقّق مىیابد.
«لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَّذِی»
 .5آنجا که هدف هشدار و اصالح است ،گاهى اندکى تنبیه کافى است« .لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَّذِی َعمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ»
 .6هدف از چشاندن کیفر بعضى گناهان ،توبه و بازگشت است« .لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ» باید از بالها درس گرفت( .قرائتی ،ص)182
 .3-2-2ارتباط آیه حفظ محیط زیست وتولید محصوالت تراریخته
در فصل دوّم قسمت نقدها و نگرانی هایی تولید و تکثیر محصوالت تراریخته ،بیان شد یکی از نگرانی های جدّی در تولید
این محصوالت ،آسیب رسیدن به محیط زیست و سالمت انسانها است با توجّه به این که در مهندسی ژنتیک تاثیرات بلند مدت
ال روشن نیست در صورتی که قبل از احراز سالمت تک تک این محصوالت اقدام به تجاری
انتقال ژن بین گونه های مختلف کام ٌ
سازی و قرار دادن قوت غالب مردم از این محصوالت گردد ،امکان ضرر های غیر قابل جبران برای انسان و محیط زیست قابل
پیش بینی است .لذا به حکم عقل و توجّه به آیه شریفه  41سوره روم ،حفظ احتیاط ضروری به نظر می رسد .همچنین با توجّه

175

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،22اردیبهشت 1400

به امکان جنگ بیولوژیک در نبرد های مدرن امروز و قابلیّت استفاده از این تکنولوژی به عنوان جنگ افزار کشتار جمعی
خاموش ،به واسطه ایجاد بیماری یا ناباروری درجمعیّت هدف و تباه کردن حرث و نسل ،واردات هرگونه محصول تراریخته قبل
از اطمینان و احراز سالمت آن ،معقول و مشروع به نظر نمی رسد.
 .3-3اصل اباحه در جوازتولید محصوالت تراریخته
ازجمله قواعد فقهی که جهت جواز تولید محصوالت تراریخته به آن استناد می شود قاعده اصالت اباحه است .براساس این
تحلیل درصورت شک درحرمت یا حلیّت موضوعی ،اصل برحلیّت و اباحه آن است مگراین که دلیلی برحرمت آن اقامه گردد .به
عبارت دیگر این دیدگاه بیان می دارد براساس شرع ،اصل اولیّه حاکم بر اشیاء حلیّت می باشد وآن چه نیازمند دلیل و اثبات
است حکم حرمت و نامشروع بودن است.
قبل از بررسی این مسئله باید اصل جواز تصرّف در طبیعت را مورد بررسی قرار داد.که آیا بشر مجاز به تصرّف در طبیعت
است ؟ و اگرمجاز است این جواز محدود است یا مطلق؟ در صورت محدود بودن حد و مرز آن کجاست؟
در این رابطه دو رویکرد وجود دارد .گروهی ازعلمای اسالم بیان می دارند که:
خدای متعال چون موجد و خالق است لذا مالک هم هست و این یک اصل عقلی است که « مَن اَوجَدَ شیء مَلَکَ و مَلَک
التصرُّفَ فیه» ،هر کسی که یک شیئی را ایجاد کند اختیار تصرّف در آن را دارد .جواز تصرّف متوقف بر مالکیّت است .یعنی تا
کسی شئی را تملک نکند ،تصرف او جایز نیست .مالکیّت هم سبب میخواهد؛ پس هرگاه سبب مالکیّت محرز نباشد یا عدم
مالکیّت محرز باشد ، ،در اینجا قاعده حرمت تصرّف جاری است بنابراین اصالت الحرمة حاکم میشود.
اگر هم ما قائل به اصالة االباحة شویم ،اصالة االباحة خروج از این اصل اوّلی است .اصل عدم تصرّف است .این اصل مبتنی بر دو
قاعده است.
دلیل عقلی دالّ بر اصالة الحرمة این است که اساس ًا در هر شیئی تصرّف جایز نیست مگر اینکه یا خود مالک باشد یا از مالک
آن شیء اجازه تصرّف داشته باشد و مالکیّت هم سبب میخواهد و در هر چیزی که سبب مالکیّت انسان نسبت به آن شیء
محرض نیست( حال یا مالکیّت باالصالة یا مالکیّت باإلجازة ) اینجا اصل عدم تصرّف در آن است  .این یک قاعده عقلی است.
قاعده دیگر مبتنی بر اصل شرعی مالکیّت عام و مطلقه خدای متعال است .از ادلّه شرعیه استفاده میکنیم که «وَ لِلَّهِ ما فِی
السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ؛ (سوره نساء ،آیه ) 126هر چه در آسمان و زمین است همه ملک خداست » این آیه داللت دارد که
خداوند مالک است.
چون خدای متعال مالک همه چیز ازجمله أنفُس بشر و مخلوقات و اعراض و اموال آنهاست وقتی مالک أنفُس آنهاست پس
مالک هر چیزی که از عوارض نَفس آنها هم هست ،خواهد بود .بنابراین تا از سوی خدا اجازه تصّرف داده نشود ،اصل ،حرمة
التصرّف است( .اراکی)1399 ،
از طرف دیگر مشهور در میان فقهای امامیّه این است که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است.
(انصاری1414،ق  ،ص )287در زیرتعدادی از مستندات شرعی امامیه شامل آیات و احادیث منقول از ائمه جهت استناد به
اصالت اباحه آورده شده اقست.
 « .1هُ َو الَّذی خَلَق لَکُم ما فی االْرْض جَمیع ًا؛ (سوره بقره ،آیه  )29او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما
خلق کرد»
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 « .2یا اَیُّهَا النّاس کُلوا ِممّا فِی االْرْض حَالالً طَیَّباً؛ ( سوره بقره ،آیه  ) 168ای مردم از آنچه در زمین است ،حالل و پاکیزه
را تناول کنید».
 .3قُل ال اَجِدُ فی ما اُوحِیَ اِلَی مُحَرَّماً عَلی طاعِم یَطْ َعمُه ِاالّ اَن یَکُون مَیَته اَو دَماً مَسْفُوح ًا َاوْ َلحْم خِنْزیر؛ (سوره انعام،
آیه ) 145بگو ای پیامبردر احکامی که به من وحی شده است ،من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد ،نمی یابم ،جز
آنکه میته (حیوان مرده) باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک».
از امام صادق(علیهالسالم) نیز نقل شده که« :کُل شَیء مُطْلَق حَتّی یَرِد فیه نَهْی؛ (حر عاملی1387 ،ق ،ص ) 127همه اشیاء
مباح اند مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشند».
عقل اوّلین دلیل اصالت جواز تصّرف در طبیعت است .تقریر دلیل عقلی به این شکل است که هرگونه محدودیّت یا
ممنوعیّت که عقل بر امری داشته باشد به جهت مالزمه ای است که میان آن امر و یک قبح و یا فسادی پیدا کرده است .امّا
مفهوم تصرّف در طبیعت فی حد نفسه ـ نه اینکه مالزمات خارجی در کنار آن بیاید ـ مالزم با هیچ قبح یا فسادی نیست .اگر
قبح یا فسادی از آن حاصل شود ناشی از الصاق خارجی تصرّ ف به یک سری امور دیگر است .وقتی عقل در خود عنوان تصرّف
در طبیعت قبح و فسادی پیدا نمیکند جواز آن اصل خواهد بود و ممنوعیّت یا محدودیّ ت یا ایجاد مانع نیازمند دلیل خواهد
بود .امّا دلیل اینکه چرا عقل در خود تصرّف در طبیعت قبح و فسادی پیدا نمیکند ،این است که تصرّف در طبیعت را موافق با
فطرت و طبیعت انسان میبیند.
خلقت انسان اینگونه است که هم توانایی تصرّف در طبیعت را دارد و هم اینکه گرایشهای قوی غریزی در انسان برای
تصرّف در طبیعت قرار داده شده است .عقل در مانع تراشی کلّی بر سر راه این غرایز قبح و فساد را میبیند .بنابراین اصالت را
به جواز میدهد و ممنوعیت یا محدودیت را نیازمند دلیل میبیند( .حسنی) 1395 ،
 .3-3-1اباحه درلغت:
لغت عربی اباحه در فرهنگ لغت عمید به معنای -1مباح کردن؛ حالل دانستن؛ جایز شمردن؛ روا دانستن-2.مشترک
دانستن اموال و امالک .و در تهذیب اللغه اِباحه از ریشه بَوح و بُوْوح به معنی اجازه دادن می باشد.
 .3-3-2تعریف اصل اباحه درفقه:
اباحه در معانی مخیّر ساختن مکلّف بین انجام دادن کاری و ترک آن ،صحّت و مشروعیّت چیزی ،حکم عقل به عدم قبح
کاری ،معذور بودن در انجام دادن آن و مأذون بودن و استحقاق تصرّف داشتن به کار رفته است( .سایت ویکی فقه،1399 ،
ذیل واژه اباحه)
اصل اباحه ،مقابل اصالت حظر بوده و به معنای حکم اوّلی عقل به جواز تصرّف در اشیا با قطع نظر از وجود شرع و حکم
شارع نسبت به آنها میباشد( .جزایری1415 ،ق ،ص)400
 .3-3-3مباح در اصطالح فقهی:
مباح یکی از احکام پنج گانه است و برای اشاره به فعلی به کار میرود که انجام و ترک آن از نظر فقهی یکسان است و
پاداش و کیفری و مدح و ذمّى درباره آن بیان نشده باشد ( .شاهرودی ،1398 ،ص )204به بیان دیگر ،مباح فعلی است که هیچ
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یک از احکام واجب ،حرام ،مستحب یا مکروه درباره آن وارد نشده باشد و در نتیجه ،فرد مکلّف در انجام دادن یا ترک آن فعل
ال مخیّر است؛ مانند فعل خوردن یا خوابیدن که در شرایط عادی ،حکمی ندارد و فرد میتواند به آنچه میخواهد عمل کند.
کام ً
با توجّه به تعریف باال ،اباحه در عبادات مصداق ندارد ( .مکّی عاملی ،بی تا ،ص )31و تمام افعالی که به عبادت مربوط میشوند
ذیل یکی از چهار حکم واجب و مستحب و حرام و مکروه قرار میگیرند.
 .3-3-4ارتباط اصل اباحه با مسئله مهندسی ژنتیك:
در خصوص ارتباط اصل اباحه و مسائلی از قبیل تولید محصوالت تراریخته و مهندسی ژنتیک  ،شبهات و مسائلی وجود
دارد که باید به آنها پاسخ گفت ازقبیل:
 .1اصالت جواز تصرّف نسبت به نحوهی تصرّف ساکت است  .عُقال آزادی عمل در نحوه تصرّف را نمیپذیرند و سیرهی شارع هم
این نیست؛ یعنی جواز تصرّف فقط در اصل تصرّف است نه در نحوهی تصرّف .تصرّف اعم از تصرّف به انتفاع و تصرّف به تغییر
است؛ به عنوان مثال ما در خانه خود تصرّف میکنیم ،میتوانیم آن را تغییر دهیم ،باز خانهای داریم که مستأجر هستیم و در
آن تصرّف میکنیم و نمیتوانیم آن را تغییر بدهیم .اگر تصرّف مالکانه باشد یک نوع است ،واگر تصرّف غیر مالکانه باشد یک نوع
دیگر است؟ نکتهی دیگر این است که حتّی اگر تصرّف مالکانه باشد باز هم آنجا مثل تصرّف در بدن خود نمیتوان در تمام
موارد تصرّف کرد؛ برای مثال تصرّف بی رویه در مال اسراف است .بنابراین باید معلوم شود ما چه نوع تصرّفی میخواهیم داشته
باشیم.
 .2با توجّه به آیه« هُوَ الَّذی خَلَق لَکُم ما فی االْرْض جَمیعاً» ،کلمه «لکم» را می توانیم به معنای انتفاع ،اباحه و یا مالکیت
در نظربگیریم .ولی هر معنا را بگیریم باید برای آن منفعت محرز شود .و باید دید آیا تصرّف در چرخه و امر حیات ،مصداقی از
«لکم» است یا نیست؟
 .3در آیه فوق باید توجّه کرد که مراد از «کُم» کیست؟ آیا جامعهی معین است یا جامعهی غیر معین؟ آیا منظور همهی
بشریّت است؟ آیا حوزه «کُم» را باید وسیع بگیریم و نسلها را به حساب آوریم ؟
 .4با توجّه به آیه« خَلَقَ َلکُم مَا ِفی االَرضِ جَمیعا؛ ( سوره بقره ،آیه  ) 29او خدایی است که همه موجودات زمین را برای
شما خلق کرد»یا «سخَّرَ َلکُم» باید دید منظور تغییر در طبیعت به صورت مرسوم همیشگی و حداقلی است یا اینکه دخالت در
حیات به نحوی که نظام طبیعت را دگرگون کند و نظام جانداران را جا به جا کند ،جایز است؟ آیا «ما» در «ما فی االرض» بعد
از این که ما آن را تغییر دادیم صدق میکند؟ یا اساس ًا نسبت به این امور انصراف دارد؟
 .5آیا « خَلَقَ لَکُم» خودانسان را در بر میگیرد و ما مجازیم انسان را تغییر دهیم و تسخیر کنیم ؟ چون همین انسان جزئی از
«ما» در ما فی االرض است .حتّی اگر یک جزئی از انسان را به نفع کلّ بدن تغییر دهیم و این ادلّه را تمام بدانیم هر چیزی به
عنوان جزء بدن که نگاه کنیم «ما فِی االَرض» است.
 . 6اگر تصرّف به تغییر باشد عقل و آیات و روایات بین امور مهم و امور غیر مهم فرق میگذارند .در اموری که خیلی مهم است
اصل بر جواز نیست ،اصل بر احتیاط است ،اصل بر پرسش است؛ اگر مسأله جدّی در بین باشد حتّی اگر احتمال آن کم باشد،
عقال طور دیگری برخورد میکنند .بنابراین در کنار تبیین اصل جواز تصرّف ضرورت دارد از گونهی تصرّف و معیارهای مهم
بودن و غیر مهم بودن مسئله سخن گفته شود.
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 .7از آن جایی که بین اصل تص ّرف و کیفیّت و گسترهی تصرّف مالزمه است .اگرما قائل شوم به اینکه تصرّف جایز است امّا
کیفیّت و گستره معلوم نیست یعنی عمالٌ نمیتوانم تصرّف کنیم .مهمترین یافتهی این آیات اصل جواز تصرّف در طبیعت و
ایجاد فضای پرسش است نه باز گذاشتن دست برای هر تصرّفی.
با توجّه به اینکه بعضی تصرّفات انجام شده توسط انسان ،آسیب های جبران ناپذیری را به طبیعت ،محیط زیست و بشریّت
وارد آورده و به این موضوع در بعضی آیات قران نیز اشاره شده ،ازجمله « ظَهَرَ الفِساد فِی البَ ِّر َو البَحر بِما کِسِبِت اَیدِی
النّاس (سوره روم ،آیه ) 30به خاطر کارهایى که مردم انجام دادهاند ،فساد در خشکى و دریا آشکار شده است» .ازمجموعه
مطالب فوق چنین برداشت می شود که موضوع بحث جواز تصرّف یا عدم آن نیست .بلکه بحث بر سرنحوه وگستره تصرّف است.
چیزی که مسلّم است تصرّف درطبیعت فقط با رضایت مالک حقیقی جهان یعنی خداوند متعال مشروع است  .با همین
استدالل موضوع وگستره و طریق تصرّف نیز محدود به آن چه او امر کرده و به آن راضی است می شود.
با توجّه به این که معنی تصرّف درهمه جا یکسان نیست ،برای فهمیدن رضایت خداوند در هرموضوعی باید هر عنوان رابه
صورت جزئی باتوجّه به آیات و روایات و عقل مورد بررسی قرار داد و در صورت عدم ایجاد فساد ،بسط قسط و عدل به تصرّف
درمخلوقات خدا اقدام کرد.

نتیجه گیری
با توجه به دو قاعده فقهی اباحه ودفع ضرر محتمل و آیه حفظ نفس هرچند جواز تولید این محصوالت داده شده ولی هرگز این
جواز بصورت مطلق نبوده و با قیودی ازقبیل احراز سالمت قبل از تولید تجاری ،عدم ایجاد فساد در طبیعت و به طورکلی انجام
هرتغییری درجهت رضایت خالق و مالک واقعی جهان ،محدود می شود.
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