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 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 2فارغ التحصیل سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیه ریحانة النبی اراک
 3دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده
با توجّه به واردات بدون نظارت محصوالت تراریخته به داخل کشور و نگرانی های مطرح شده از سوی برخی دانشمندان حوزه
زیست فن آوری ،مطبوعات و اقشار مختلف مردم ن سبت به تاثیرات نامطلوب این محصوالت بر سالمت انسان و محیط زیست،
بررسی مستندات فقهی و تبیین حکم فقهی واردات این محصوالت ،اهمیّت ویژه ای دارد .در پژوهش حاضر ،پس از بررسی
سایتها ،مقاالت ،و مجلّات مختلف مشخص گردید که عمده نگرانی ها در بحث واردات محصوالت تراریخته مربوط به مسائل
امنیتی ،تسلط کفّار بر مسلمین و شبه تدلیس در اثرعدم نظارت و برچسب گذاری این محصوالت می شود .بنابراین در این
مقاله از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی سه نگرانی فوق پرداخته شد و در استناد به ادلّه عدم جواز ،به قواعد فقهی حفظ
نفس ،قاعده نفی سبیل و قاعده تدلیس  ،ودر استناد به ادلّه جواز واردات به قاعده عسر و حرج پرداخته شد .یافته ها حاکی از
آن است که با توجّه به مستندات عدم جواز واردات و همچنین تنوع محصوالت تراریخته ،تا سالمت هر یک از این محصوالت
احراز نشده واردات آن ممنوع بوده و فقط در صورت شرایط عسر و حرج واردات آن مجاز می گردد.
واژههای کلیدی :تراریخته ،فن آوری تغییر ژنتیک ،زیست فناوری.
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مقدمه
تا پیش از انقالب صنعتی در غرب و ورود محصوالت آنها به ایران ،مردم نیازهای مصرفیشان را در داخل کشور تأمین و
متناسب با توان تولیدی خود ،مصرف می کردند .از اواخر دوره قاجاریه که پای محصوالت خارجی به ایران باز شد ،فرهنگ
مصرف نیز متحوّل گردید .این دگرگونی در مصرف گرچه در آغاز محدود به کاالهای خاص و اقشار بخصوصی از مردم ایران بود،
امّا با گذشت زمان و در پی تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در کشور ،هم واردات فزونی یافت و هم دامنه مصرف ،عموم
مردم را در بر گرفت .یکی از محصوالتی که ادعا می شود حدود بیست سال بدون نظارت و برچسب گذاری وارد کشور شده،
محصوالت تراریخته است .دراین محصوالت با استفاده ازفن آوری تغییر ژنتیک ،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.
از این فن آوری درجهت افزایش کمیّت وکیفیّت محصوالت و همچنین بدست آوردن محصوالتی با خواص وخصوصیاتی جدید
استفاده می شود .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 .با بررسی تعدادی از مقاالت و تحقیقات انجام شده درمستندات فقهی این گونه محصوالت ،مشاهده گردید
بیشتراین تحقیقات در بُعد تولید محصوالت تراریخته بوده وبه ندرت به بحث واردات پرداخته شده ،در پژوهش حاضر با ورود به
بُعد فقهی واردات محصوالت تراریخته ،مستندات عدم جواز یا جواز مطلق یا مشروط واردات این گونه محصوالت ،مورد بررسی
قرار می گیرد.

 .1نگرانی های واردات محصوالت تراریخته
ازجمله نگرانی های مطرح شده در واردات این محصوالت به موارد زیر می توان اشاره نمود:

 .1-1نگرانی درحوزه امنیتی
در جنگ ها معموالً دشمنانی که مقیّد به اصول اخالقی نیستند سعی می کنند برای از پا درآوردن حریفانشان ،از درون به
آن ها رخنه کرده و با تضعیف آن ها از طریق آلودگی موّاد غذایی  ،رواج انواع و اقسام بیماریها و تبلیغ برای کاهش جمعیّتی
که درآینده نیروی کار و بازوی توانمند اقتصادی و تولیدی هستند ،به هدف خود برسد .از این روی محصوالت تراریخته می
تواند به عنوان یک تکنیک جهت کنترل زاد و ولد ،در راستای پیاده سازی پروژه ایجاد نژاد برتر و انهدام سایر نژادها عمل
نماید ،به عنوان مثال می توان تصوّر کرد با نصب ژن عقیمی بر روی گندم نسلی از یک کشور را گرفتار مشکالت ناباروری
نمود.

 .1-2تسلط کفّاربرمسلمین از طریق انحصار بذر و سم
براساس توصیه استراتژیستهایی همچون هنری کیسینجر به سیاست مداران آمریکا که بیان داشته بود:
« برای سلطه برملتها غذا و داروی آنها را دراختیار بگیرید» امروزه عالوه بر سلطه خبری ،سیاسی  ،نفت ،انرژی و دارو و
 ....سلطه غذا نیز توسط شرکت های همسو با اهداف کشورهایی چون آمریکا در حال وقوع است .لذا 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
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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 و ابتدا تولیدات کشاورزی کشورها را با نظام سلطه کنترل می کنند و سپس کشورها را مجبور به
تهیّه بذر از آن شرکت ها می نمایند( .کرمی.)1395 ،

 .1-3شبه تدلیس
تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد ،یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد ،و
به سبب آن کارها ،کاالی مورد معامله یا شخص طرف عقد ،فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و
با اغوای طرف دیگر عقد ،وی به انعقاد آن برانگیخته شود( .نجفی ،بی تا  ،ص )845بر این اساس ،تدلیس عالوه بر پوشاندن
ل غیرموجود را نیز دربر میگیرد.
عیب ،اظهار کما ِ
جهت بررسی نگرانی های فوق ،با استفاده از مستندات فقهی واردات محصوالت تراریخته به سه قاعده فقهی و در دو قسمت
ادلّه عدم جواز و جواز واردات در ذیل اشاره می شود.

 .2مستندات عدم جواز واردات محصوالت تراریخته
مستندات عدم جواز واردات محصوالت تراریخته شامل سه قاعده فقهی وجوب حفظ نفس ،قاعده نفی سبیل و قاعده تدلیس
می شود.

 .2-1قاعده وجوب حفظ نفس
حیات از بزرگ ترین نعمت های خدا است که ب ه انسان عطا نموده تا انسان درپناه شکر این نعمت بتواند به مقام قرب الهی
برسد.یکی از مظاهر شکراین نعمت صیانت ازنفس و ممانعت ازبه خطر افتادن آن درمهلکه های مادّی ومعنوی است.
حفظ نفس از اقسام مصالح ضروری است که مورد اهتمام شارع قرار گرفته و اساس بسیاری از قانون گذاریهای وی بوده
است ،چرا که انسان موجودی است که مورد تکریم خداوند میباشد و خداوند او را بر دیگر آفریده هایش برتری بخشیده و
خلیفه خود در روی زمین قرار داده و حق حیات را برای او محترم شمرده است.
ازبررسی متون فقهی بدست می آید که بسیاری از احکام در ارتباط با انجام یا ترک فعلی است که به حفظ جان ،مال و
آبروی انسان مربوط می شود .هرچند که از قاعده ای به نام حفظ نفس صحبتی به میان نیامده است ولی در بسیاری از ابواب
فقهی مانند قصاص ،امر به معروف ونهی از منکر ،دیّات و  ....اثرآن جاری و حاکم است .حمایت از جان انسان وشرافت او (به
ویژه فرد مسلمان) ازاولویّت برخوردار بوده و ازاصول اولیّه ای است که بنای عقال نیز آن را تایید می کند .میل به بقا در انسان،
ذاتی و فطری است .فقها در بسیاری از مواضع فقهی خود هرجا که انجام احکام اولیّه برای حفظ جان یا سالمت و حتّی آبرو و
اموال مسلمین خطری داشته به شرط آن که موجب ضرر و زیان به دیگری و جامعه نشود حکم به احکام ثانویّه داده اند.

 .2-1-1نفس در لغت
درفرهنگ عمید واژه نفس به معنای جان ،خون ،تن ،جسد ،حقیقت هر چیز که نفوس و انفس جمع آن است .به کار رفته
است.
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 .2-1-2نفس در اصطالح:
نفس در اصطالح دارای معانی متعدّدی است :گاهی از آن به «کمال اول برای جسم طبیعی آلی» تعبیر

میشود( .ابن

سینا ،1395 ،ص )22برخی آن را تناسب اخالط و اعضاء می دانند ،برخی آن را عبارت از صفت حیات و بعضی دیگر آن را
جوهری که در اجسام تصرّف میکند ،دانستهاند و به معنای جان و روح نیز بهکار رفته است( .طریحی ، 1375 ،ج ،4ص)114

 .2-1-3معنای حفظ
حفظ در فرهنگ عمید به معنای نگه داری کردن ،نگهبانی کردن وجلوگیری ازنابود شدن چیزی به کار رفته است.

 .2-1-4مستندات وجوب حفظ نفس
مستندات وجوب حفظ نفس از نظر اسالم ،قرآن کریم ،روایات ،عقل و اجماع است.

 .2-1-4-1حفظ نفس درآیات قرآن
خداوند در قرآن کریم آیات روشنی درباره حرام بودن قتل انسان بیگناه بیان نموده است،
وقتی قتل و اضرار به نفس حرام شد ،حفظ آن واجب میشود .به چند نمونه از آیات درذیل اشاره می شود.
آیه اوّل « :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ َترَاضٍ مِنْکُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
م رَحِیمًا؛ ( سوره نساء ،آیه  ) 29اى کسانى که ایمان آوردهاید! اموال یکدیگر را در میان خود به
ن بِکُ ْ
ن اللَّ َه کَا َ
أَنْفُسَکُمْ إِ َّ
باطل نخورید ،مگر اینکه تجارتى با رضایت یکدیگر باشد .و خود (و یکدیگر) را نکشید ،همانا خداوند نسبت به شما همواره
مهربان بوده است».
علّامه طباطبایی در تفسیر المیزان با عنایت به کلمه اَنفُسِکُم و جمله پیشین در همین آیه ،هم حرمت خودکشی و هم
حرمت قتل نفس و کشتن غیر را استفاده نموده است .ایشان همچنین با تمسّک به عمومیّت آیه ،حرمت به خطر انداختن خود
را نیز استفاده کرده اند.
وَ ال تَقتُلوا اَنفُسِکُم  ...ظاهر این جمله نهی از این است که کسی خود را بکشد  ،و لیکن وقتی در نظر بگیریم که پهلوی جمله
 :ال تَاکُلوا اَموالِکُم بَیَنکُم قرار گرفته که ظاهر آن این است که همه مؤمنین را یک واحد فرض کرده که آن واحد دارای مالی
است  ،که باید آن را از غیر طریق باطل بخورد  ،ای بسا که اشاره به این معنا از آن استفاده شود و حتّی داللت کند بر این که
مراد از کلمه ( أنفس ) تمامی افراد جامعه دینی باشد  ،و مانند جمله قبل همه مؤمنین را فرد واحدی فرض کرده باشد  ،به
طوری که جان هر فردی جان سایر افراد است  ،در نتیجه در مثل چنین مجتمعی نفس و جان یک فرد هم جان خود او است ،
و هم جان سایر افراد  ،پس چه خودش را بکشد و چه غیر را  ،خودش را کشته  ،و به این عنایت جمله  :وَ ال تَقتُلوا اَنفُسِکُم ،
جملهای است مطلق هم شامل انتحار میشود  -که به معنای خودکشی است  -و هم شامل قتل نفس و کشتن غیر.
هلل کانَ ِبکُم َرحیما استفاده کرد که مراد از این قتل نفس که از آن نهی کرده
و ای بسا بتوان از ذیل آیه که میفرماید  :اِنَّ ا َ
معنایی است عمومی تر بطوری که هم شامل کشتن غیر شود  ،و هم شامل انتحار  ،و هم شامل به خطر انداختن خویش گردد ،
و خالصه کاری کند که منجر به کشته شدنش گردد  ،برای اینکه در ذیل آیه نهی نامبرده را به رحمت خدا تعلیل کرده و
فرموده این کار را مکنید زیرا خدا به شما مهربان است  ،و برای کسی پوشیده نیست که چنین تعلیلی با مطلق بودن معنا
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سازگارتر است  ،و بنا بر این تعلیل  ،آیه شریفه معنایی وسیع پیدا میکند  ،و همین سازگاری  ،خود مؤیّد آن است که بگوئیم :
جمله  :انَّ اهلل کان بِکُم رَحیما تعلیلی است برای جمله  :وَ ال تَقتُلوا اَنفُسَکُم به تنهایی( .طباطبائی ،1384 ،ص)499
آیه دوّمَ « :و ال ُتلقوا بِایدی ُکم اِلی التَهلُکة؛ (سوره بقره ،آیه  ) 195خود را به دست خود ،به هالکت نیفکنید» این آیهای است
که به منظور اثبات احتیاط شرعی به آن استناد شده است به این بیان که حکم به ترخیص و انجام فعل در چیزهایی که
احتمال حرمت آنها داده میشود ( محتمل الحرمه) هر چند دلیل معتبری بر حرمت آنها اقامه نشده  -از مصادیق " به هالکت
انداختن نفس " بوده و حرام است ،بنابراین چارهای جز احتیاط در مشتبهات نیست( .سایت ویکی فقه،1399 ،ذیل واژه آیه
تهلکه)
س
س أَوْ فَسَادٍ فِی األَرْضِ فَکَ َأ َّنمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَ َمنْ أَحْیَاهَا فَکَأَ َّنمَا أَحْیَا النَّا َ
آیه سوّم« :مَن قَتَلَ نَ ْفسًا بِغَیْ ِر نَفْ ٍ
جَمِیعًا؛ (سوره مائده ،آیه )32هرکس ،انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد ،چنان است
که گویى همه ی انسانها را کشته ،و هر کس ،انسانى را از مرگ رهایى بخشد ،چنان است که گویى همه ی مردم را زنده کرده
است» .یعنی به خاطر حرمت شدیدی که خون انسان دارد ،خداوند متعال ریختن خون یک انسان را مانند ریختن خون تمام
انسانها اعالم فرموده تا انسانهای گمراه به عمق موضوع پی برده و در به قتل و کشتار انسان دیگر اقدام نکند.

 .2-1-4-2حفظ نفس درروایات
عَن ابی عبداهلل (علیهالسّالم) قال « :مَن اَعانَ عَلی مُومِنٍ ِبشَطرِ کَلِمهٍ لقی اهللَ عزَّوجلّ و بینَ عینیهِ مکتوبٌ آیسٌ من
رَحمَهِ اهلل؛ (حرعاملی1387 ،ق ،ص ) 304امام صادق (علیهالسّالم) فرمود :کسی که بر ضد مؤمنی با کلمهای اقدام و کمک
کند روز قیامت در حالی خدا را مالقات می کند که بر پیشانی و میان دو چشمش نوشته شده :او از رحمت خدا مایوس و ناامید
است».
م یُحَ ِّرمْ اِالّ ما
ال وَ الشُرْبا ِاالّ لِما فی ِه الْمَنْ َفعَةُ َو الصَّالحُ وَ لَ ْ
م یُبِحْ اَکْ ً
ک وَ تَعالی لَ ْ
حضرت رضا(ع) فرمود « :إِنَّ اللّه َ تَبارَ َ
کلُّ نافِعٍ مُقَوٍّ لِلْجِسْمِ فیهِ قُوَّةٌ لِلْ َبدَنِ فَهُوَ حَاللٌ؛ (نوری ،ج ،16ص ) 333خداوند حرام نکرد
فیهِ الضَّرَرُ وَ التَّلَفُ وَ الْفَسادُ ،فَ ُ
مگر چیزهایی را که ضرر دارد و موجب تلف یا فاسد شدن میگردد ،پس چیزهایی را که مؤثر در تقویت بدن است ،حالل کرد و
هر چیزی را که مضرّ به بدن است و نیروی جسمی را کاهش میدهد و یا باعث مرگ میشود ،حرام فرموده است».
با توجّه به این روایات و روایات مشابه فقها به وجوب حفظ نفس فتوا داده و اقدام به هرگونه کاری که سالمتی را به خطر
بیندازد را حرام دانسته اند .حتی امور واجبی مانند وضو و غسل در صورت ضرر تبدیل به تیمم شده و اگر روزه ضرر داشته
باشد ،حکم به عدم روزه داری داده شده.

 .2-1-4-3حفظ نفس از نظر عقل
اثبات حفظ نفس باتمسّک به دلیل عقلی ،متوقف بردو مقدمه است:
مقدمه اوّل  :عقل ،دفع ضرر از نفس را واجب می داند .مقصود از ضرر در این حکم عقلی ،یاضرر دنیوی است که همان نقص در
جان ،بدن وآبرو است ویا مصالح ومفاسد اُخروی.
مقدمه دوّم :با توجّه به پذیرش قاعده مالزمه عقل وشرع یعنی «کلَّما حَکَمَ بِه العَقل حَکَمَ بِه الشَرع» آسیب رساندن به جان از
مصادیق ظلم است .ظلم به لحاظ عقلی قبیح وممن وع است .بنابراین طبق قاعده مالزمه ضرر رساندن به بدن شرع ًا قبیح وممنوع
است.
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 .2-1-4-4حفظ نفس از نظر اجماع
با توجّه به آیات و روایات روشنی که در مورد لزوم حفظ نفس وجود دارد و همچنین حکم عقل که داللت بر این قاعده دارد.
فقهای عظام حفاظت ازجان در برابر حواد ث مضرّ را الزم می دانند و در این رابطه بین آنها اجماع وجود دارد .مرحوم نراقی
میفرماید :اجماع منعقد است که حفظ نفس بر تمام واجبات مقدم است( .نراقی1417 ،ق  ،ص)31

 .2-1-5ارتباط حفظ نفس وواردات وتوزیع محصوالت تراریخته
یکی از نگرانی های واردات محصوالت ت راریخته ،بُعد مسائل امنیّتی این محصوالت است .از آن جایی که استفاده ازاین فن
آوری به عنوان سالح بیولوژیک رد نشده و همچنین شبهاتی که درسالمتی و عدم ضرر بلند مدّت ،دراستفاده از محصوالت
تراریخته وجود دارد و از طرفی ایجاد تعدادی ازبیماری ها و ناباروری ها به این محصوالت نسبت داده می شود ،معقوالنه است
که از واردات این محصوالت جلوگیری شده و در بعد تولید نیز تا زمانی که اطمینان الزم در سالمت این محصوالت بوجود
نیامده ازتجاری سازی و توزیع آن جلوگیری شود.

 .2-2قاعده نفی سبیل
قواعد و قوانین وضع شده خداوند متعال ب رای تنظیم روابط و مناسبات مادّی و فرهنگی مسلمانان ،دقیق ،معیّنکننده حدود
و ثغور و مصونیّت بخش است؛ از جمله این قواعد « ،قاعده نفی سبیل» است .قاعده نفی سبیل ،از قواعد ثانویّه فقهی است که
هرگونه تسلّط کافر بر مسلمان را ممنوع میکند؛ یعنی هرگونه ارتباط بین مسلمانان و کافران که موجب نفوذ و سلطه کافران بر
مسلمانان گردد ،به حکم این قاعده بیاعتبار خواهد بود .قاعده نفی سبیل از مستندات الزم االجرا در حفظ و صیانت عزّت و
سیادت مؤمنان و مسلمانان و نفی هرگونه سلطه مادّی و فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و امنیّتی بیگانگان است .این قاعده
فقهی در جوامع اسالمی ،تنها در پاره ای از مسائل و مناسبات فردی ،در هیئت احکام خانوادگی ،مانند ارث و گاه در امر قضا،
مالحظه و مرعی داشته میشود؛ امّا در مناسبات کالن سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی جامعه مسلمانان و شیعیان ،به
دلیل غلبه و سلطه روشنفکران غربگرا بر امور اجتماعی ،سیاسی به حاشیه رانده شده و از این مسیر ،مجاری نفوذ و سلطه
بیگانگان بر مقدورات و مقدّرات مسلمانان و شیعیان باز و کفّار و منافقان بر امورات مستضعفان مؤمن ،مبسوطالید میشوند.
(شفیعی سروستانی) 1398 ،

 .2-2-1مفاد قاعده نفی سبیل:
منظور از قاعده نفی سبیل این است که خداوند متعال درتشریع اسالمی ،حکمی را که اجرای آن موجب تسلّط و نفوذ
کافران برآحاد مسلمانان گردد ،جعل نفرموده است،
براساس این قاعده ،راه هر نوع نفوذ و سلطه کفّار بر جوامع اسالمی در حوزههای مختلف سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و
فرهنگی باید مسدود شود .این قاعده بیانگر دو جنبه ایجابی و سلبی است که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر
مقدّ رات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان و جنبه ایجابی آن بیانگر وظیفه دینی مسلمانان در حفظ استقالل سیاسی و
از بین بردن زمینههای وابستگی است ( .زارعی ،1393،ص)169
این تقریراز مفاد قاعده به نکات ذیل اشاره دارد:
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 . 1مفاد قاعده نفی هرگونه ارتباط مسلمانان باکفّار نیست؛ آن چه مفاد این قاعده است نفی ارتباط تسلّط مدار کفّاربا مسلمانان
است.
 .2مفاد قاعده تنها حکم تکلیفی(حرمت) یا حکم وضعی(بطالن و فساد)نیست؛ بلکه هر دو جهت مورد نظرقانون گذار درجعل
این قانون بوده است .بنابراین انجام آنچه موجب تسلّط کفّار بر مسلمانان می گردد ،نه تنها مبغوض و مورد نهی شارع و انجام
آن موجب عقاب است (حکم تکلیفی) بلکه اگر درمثل ،معامله یا انتخاب و انتصاب صورت پذیرد ،باطل بوده وشارع مقدّس آن را
به رسمیّت نمی شناسد(حکم وضعی).
 . 3آن چه مفاد قاعده و تلقّی فقها ازآن است ،نفی سلطه (نفوذ) کفّار برامّت اسالمی یا بر فرد مسلمان است؛ بنابراین هر گاه
انجام عملی موجب سلطه فرد کافر برفرد مسلمان گردد این عمل ممنوع خواهد بود ،هرچند موجب تسلّط بر امّت اسالم به
عنوان یک مجموعه و جامعه نباشد( .علیدوست ، 1383،ص)233

 .2-2-2مستندات قاعده نفی سبیل
قاعده نفی سبیل به هریک از ادلّه چهار گانه (قرآن ،حدیث ،عقل و اجماع) قابل استناد است ،امّا مقبول ترین وگویا ترین
سند ،قرآن است ،به گونه ای که واژه های به کار رفته در قاعده از واژه های قرآنی آن انتخاب گردیده است.

 .2-2-2-1نفی سبیل درقرآن
از جمله آیاتی که بیشتر فقها در موارد مختلف به آن استدالل کرده اند ،آیه ذیل است:
ن اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ َنکُنْ َمعَکُمْ وَإِنْ کَانَ لِلْکَافِرِینَ َنصِیبٌ قَالُوا أَلَمْ َنسْتَحْوِ ْذ
ن کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِ َ
کمْ فَإِ ْ
«الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِ ُ
عَلَیْکُمْ وَنَمْ َنعْکُمْ مِن الْمُ ْؤمِنِینَ فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَ ِة وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ (سوره
نساء ،آیه  )141همان منافقان که در انتظار فرصتند تا اگر فتحی از ناحیه خدا نصیب شما شود خود را از شما دانسته،
میگویند :مگر ما با شما نبودیم و اگر نصیب کافران شود به آنان میگویند :مگر نبود که ما رهنمودهای خود را به شما
قبوالندیم و نمیگذاشتیم به دین مؤمنین بگروید ،ولی خدا در قیامت بین شما حکم خواهد کرد و خدا تا ابد اجازه نداده که
کافران کمترین تسلّطی بر مؤمنان داشته باشند».
در میان ادلّه لفظی ،این آیه اهمیّ ت بیشتری دارد ،زیرا الفاظ قاعده از آن گرفته شده است .لذا فقها از منظرهای گوناگون به
آن پرداخته اند .پس مستفاد از آیه این است که اراده تکوینی و تشریعی الهی بر این تحقق گرفته است که راه نفوذ و سلطه
کافران بر مسلمانان ،در هر شکل و مصداقی اعم از خارجی و تکوینی و یا معنوی و فرهنگی و اعتباری ،مسدود شود.

 .2-2-2-1-1معنای جعل:
جعل در لغت به معنای قرار دادن ( .قرشی ، 1387،ص )38و وضع کردن است .در اینکه مراد از جعل در آیه شریفه
چیست ،دو نظریه وجود دارد.
در نظریه اوّل ،مراد ،جعل تشریعی است؛ به این معنا که خداوند متعال در عالم تشریع ،حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران
بر مؤمنان باشد ،وضع نکرده است ( .بجنوردی ، 1377،ص)188
درنظریه دوّم ،عالوه بر جعل تشریعی ،جعل تکوینی نیز مراد است؛ یعنی در عالم تکوین نیز خداوند سبحان برای کفّار ،غلبهای
بر مؤمنان قرار نداده است؛ بلکه همیشه مؤمنان تفوّق و غلبه دارند( .امام خمینی1421 ،ق ،ص)27
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 .2-2-2-1-2معنای مومنان وکافران:
مومنان کلیه فرَق و مذاهب اسالمی (به جز آنها که محکوم به ارتدادند) را شامل میشود( .زنجانی ،1391 ،ص )27در
مقابل ،کافران کسانی هستند که به دینی غیر از اسالم ایمان داشته باشند و یا با وجود قبول اسالم  ،ضروری دین اسالم را انکار
کنند.

 .2-2-2-1-3مفهوم سبیل:
برای سبیل در کتب لغت ،معانی متعددی از جمله ،راه ،غلبه و تسلّط ،حجّت  ،عتاب و عذاب و  ...ذکر شده است( .طریحی،
 ،1375ص )391البته «راه «و «طریق»معنای اصلی است ( .زبیدی1414 ،ق  ،ص )325و در قرآن کریم نیز در بیشتر مواردی
که سبیل به کار رفته ،به نحوی معنای راه در آن وجود دارد.
گاهی مراد از آن ،راه هدایت است؛ مانند آیه شریف« :فَقَدْ ضَلَّ سَوأَ السَّبِیلِ؛ (سوره بقره ،آیه  )108بیشک راه راست را گم
ن السَّبِیلِ؛ (سوره بقره ،آیه  )177مسکینان و در راه
کرده است» .گاهی مراد ،راه معمولی است؛ مانند «وَالْمَساکِینَ َو ابْ َ
ماندگان » .گاهی نیز منظور از آن راه ضاللت است .همچنین گاهی در مفهوم تعدی و تجاوز به کار رفته که در واقع ،مراد راه
تجاوز است؛ (قرشی ،1387 ،ص )223مانند« :فَما جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَیهِمْ سَبِیلًا؛ (سوره نساء ،آیه)90خدا برای شما راهی بر
علیه آنها نگشوده است » .

 .2-2-2-2نفی سبیل درروایات
روایات فراوانی داللت دارد که اسالم و مسلمان از کافران برترند .این حدیث نبوی مشهور از آن جمله است « :الْإِسْلَامُ یَعْلُو
ن ؛ ( ابن بابویه قمی1404،ق  ،ص )344اسالم دین برتر است
ن َو لَا َیرِثُو َ
وَ لَا یُعْلَى عَلَیْ ِه َو الْکُفَّا ُر بِمَنْزِلَ ِة الْمَوْتَى لَا یَحْجُبُو َ
و چیزی بر آن برتری نمی گیرد و کافران همانند بردگانند که نه مانع ارث می شوند و نه ارث می برند».
از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود « :إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِیلًا ؛ (
طوسی ، 1365،ص )179خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده ،اما این اختیار را به او نداده است که ذلیل باشد .مگر
نشنیده ای که خدای تعالی می فرماید :و عزت از آن خداست».

 .2-2-2-3نفی سبیل ازنظرعقل
بدیهی است که در اسالم دستوری که موجب ذلّ ت و خواری مسلمانان باشد مردود و باطل است .زیرا پذیرش قوانینی که
موجب سر شکستگی و خواری مسلمانان شود ،با آموزه های اسالم ناسازگار خواهد بود و سر از تناقض در می آورد .بنابراین ،به
حکم عقل ،نه تنها در اسالم احکامی که سل طه و برتری غیر مسلمان را بر مسلمان در پی دارد وجود ندارد ،بلکه بر اساس
دستورهای اسالم باید با هرگونه سلطه و حاکمیّت کافران و بیگانگان ،به ویژه آمریکا و صهیونیسم ،مبارزه شود .هرگونه همکاری
م َو
و هماهنگی نیز که به حاکمیّت و تسلّط کافران کمک کند ،مصداق بارز تعاون بر اثم است و به حکم «ال تَعاوَنوا عَلَی الِاث ِ
العُدوان» حرام خواهد بود ( .سایت ویکی اهل البیت ،ذیل واژه قاعده نفی سبیل)

 .2-2-2-4نفی سبیل در اجماع
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اجماع ،اتّفاق نظر فقها بر حکم شرعى است .اجماع هر چند در ردیف دالیل چهارگانه شمرده شده است ،لیکن دلیل
مستقلى نیست؛ بلکه قول معصوم ــ علیه السّالم ــ حجّت است و اجماع در صورتى حجّت است که کاشف قطعى از قول
معصوم باشد .از این رو ،طرح آن در فقه در کنار کتاب و سنّت ،جنبه صورى و ظاهرى دارد.
همه علما در طول تاریخ فقه بر این مطلب اتفاق نظر دارند که هیچ حکمی که موجب تسلّط کفّار بر مسلمانان میشود
توسط خداوند جعل نشده است .البته با توجّه به ادلّه آیه و روایت این باب ،احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و جلوی
استناد به آن را میگیرد( .بجنوردی ، 1377،ص)191

 .2-2-3نقش زمان و مکان درتغییر مصداق قاعده نفی سبیل
بدون تردید مفهوم سبیل با این که مفهومی ثابت است ،امّا در تحقق وعینیّت یافتن (مصداق) ،متغیّر و تابع شرایط زمانی و
مکانی است .این مفهوم به اقتضای الیه دار و پیچیده بودنش به شدّت تحت تاثیر شرایط و
ظرفیّیت ها است .چه بسا آن چه در گذشته مصداق سبیل بوده ،در دوران معاصر نباشد وبالعکس( .بجنوردی ، 1377،ص)247

 .2-2-4رابطه قاعده نفی سبیل با دیگر احکام
درارتباط این قاعده با سایر ادلّه واحکام اولّی دونظریه وجود دارد.
 . 1اندیشه ای که این قاعده را با سایر ادلّه و احکام اولّی در یک رتبه می داند ،از این رو به تعارض احتمالی این قاعده با سایر
ادلّه و احکام قائل است.
 . 2اندیشه ای که قائل به حکومت قاعده نفی سبیل برادلّه و احکام اوّلی است؛ از این رو هرگز نوبت به تعارض مستقرّ نمی رسد
و دلیل نفی سبیل همیشه مقدم خواهد بود.
در دانش فقه مقررگردیده که هرگاه یک دلیل ،دلیل د یگر را تفسیر نماید و موجب توسیع و تضییق آن گردد ،بر آن حاکم
خواهد بود و دراین جا این ضابطه وجود دارد؛ زیرا دلیل نفی سبیل مفسّر امثال« اَحلَّ اهلل البَیع» یا «اَلنّاس مُسَلِّطونَ عَلی
اَموالِهِم» است ،برای آنها چهار چوب می سازد و موجب تضییق آنها می گردد .به تعبیر دیگر مرجع در فهم تعارض ادلّه ،جمع
و تنظیم و تنسیق آنها عرف عام است .ازآنجا که عرف عام تعارض بین مثل « اَحلَّ اهلل البَیع» یا «اَلنّاس مُسَلِّطونَ علی
اَموالِهِم» یا «لَن یَجعَلَ اهلل لِلکافِرینَ عَلی المُومنینَ سَبیال»

نمی بیند ،دو دلیل اوّل را با کمک دلیل سوّم تفسیر می

کند و می گوید :بیعی را خداوند حالل کرده که موجب سلطه کفّار بر مسلمانان نگردد یا مردم بر اموال خود مسلّط اند تا وقتی
که موجب تسلّط کفّاربر مسلمانان نشود( .بجنوردی ، 1377،ص)249

 .2-2-5ارتباط قاعده نفی سبیل ومحصوالت تراریخته
از جمله نگرانی های واردات محصوالت تراریخته ،یکی تهدید الگوی مصرف و وابستگی به چند قلم کاالی استراتژیک و
دیگری انحصار بذر و سم و سلطه غذا است .کشورهای استکباری برای تسلّط بر جهان و غارت منابع سایر کشورها ازطرفی با
تولید بذر محصوالت تراریخته عقیم شده با قابلیّت فقط یک بار کشت و از طرف دیگر با تالش جهت نابودی ذخایر ژنتیکی
بومی سایر کشورها و وابسته نمودن کشاورزی و غذای مردم به خود سعی درتغییر الگوی مصرف و سبک زندگی دیگران دارند.
تا به این روش باکنترل غذای مردم همه جهان را وادار به تبعیّت از خود نمایند .ب ر اساس قاعده نفی سبیل هرگونه تجارتی که
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موجبات تسلّط کفّار بر جامعه اسالمی را فراهم آورد ،ممنوع بوده و مسلمین موظف اند زمینه های نفوذ و تسلّط فکری و
اقتصادی بیگانگان را مسدود نمایند.

 .2-3شبه تدلیس در فروش محصوالت تراریخته
یکی از ادلّه عدم جواز توزیع محصوالت تراریخته شبه تدلیس است که در ذیل بررسی می شود.

 .2-3-1تدلیس در لغت
تدلیس ،از ریشه دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی ،در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است( .ازهری1421،ق
 ،ص )362نخستین لغویان ،تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن» دانسته اند.

 .2-3-2معنای اصطالحی تدلیس در فقه و حقوق
معنای اصطالحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ،ولی از جهتی گسترده تر از آن است .در این
متون ،تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد ،یا این کارها با آگاهی او صورت
گیرد ،و به سبب آن کارها ،کاالی مورد معامله یا شخص طرف عقد ،فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده
شود و با اغوای طرف دیگر عقد ،وی به انعقاد آن برانگیخته شود( .نجفی ،بی تا ،ص )845بر این اساس ،تدلیس عالوه بر
پوشاندن عیب ،اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر میگیرد( .حر عاملی1387 ،ق ،ص)1107

 .2-3-3دو شرط در تحقق خیار تدلیس
برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی الزم است :انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد( .امامی،1340،
ص )514کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را به ترتیب تدلیس فعلی و تدلیس
قولی مینامند.
همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده در باره عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد ،می تواند تدلیس را
تحقق بخشد ( .نجفی ،بی تا ،ص )845برای تحقق تدلیس سوء نیّت و قصد عمد الزم است و صرف توصیف غیر واقعی تدلیس
محسوب نمیشود .سکوت عمدی در جایی که عرف بیان عیب را الزم میداند نیز تدلیس به شمار میآید.

 .2-3-4تدلیس از دیدگاه فقها
از دیدگاه فقها ،تدلیس عالوه بر آنکه دارای حرمت تکلیفی است ،در معامالت با حصول شرایطی ،برای تدلیس شونده حق
فسخ یا اصطالح ًا خیار تدلیس به وجود میآورد .بیشتر منابع فقهی امامی ،بویژه منابع متقدم ،خیارتدلیس را در شمار اقسام
خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معامالت ،آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاة یا
تصریه مطرح کرده اند( .علّامه حلی1418 ،ق ،ص)203

 .2-3-4حکم تدلیس
تدلیس به همه گونههای آن حرام است و موجب ثبوت خیار میشود( .نجفی ،بی تا ،ص)264
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 .2-3-5شبه تدلیس و محصوالت تراریخته
محصوالت غذایی و کشاورزی تراریخته در آزمایشگاه به دست نیامده بلکه همانند سایر محصوالت در طبیعت به
دست می آیند ولی با فرآیند خاصی که قبال در آزمایشگاه طی شده  ،پس اصل اطالق محصول غیرطبیعی برا ین گونه
محصوالت محل تامّل است .چون نمی توانیم بگوییم هرچه که انسان به نوعی در تولید و ایجاد آن دخالت دارد غیر طبیعی
است بلکه این تابع نوع دخالت و تصّرف انسان و محل تکوّن و پیدایش آن محصول است .صرف نظر از این مسئله که
این محصوالت طبیعی هستند یا خیر ،به هر حال ا ین مسئله قابل انکار نیست که نوع آن ها با هم فرق دارد و ممکن است
اگر کسی بداند مثالً این برنج تراریخته است آن را نخرد .بر این اساس باید به خریدار اعالم شود تا مسئله تدلیس پیش نیاید.
در قوانین و مقررات بین المللی و داخلی پیش بینی شده که باید بر روی محصوالت تراریخته برچسب بزنند .اگر
این قانون رعایت شود مشکلی نخواهد بود .تدلیس در صورتی محقّق می شود که ا ز این الزام سرپیچی شود که در این
فرض آثار و عواقب آن هم در فقه و هم در قانون پیش بینی شده است( .نورمفیدی ،1395 ،ص)31

 .3ادلّه جواز واردات و توزیع محصوالت تراریخته
دراین گفتارجواز واردات وتوزیع محصوالت تراریخته با توجّه به قاعده عسر وحرج مورد بررسی قرار می گیرد.

 .3-1قاعده نفی عسر و حرج
رابطه انسان با کارها اعم از انجام و یا ترک ،از سه حال خارج نیست .1 .کارهایی که به آسانی قابل انجام است؛ مانند
خوردن ،آشامیدن و صحبت کردن . 2 .کارهایی که انسان قادر به انجام آنها نیست؛ مانند پرواز کردن بدون وسیله .3 .کارها و
اعمالی که انسان با مشقّت تمام قادر به انجام دادن آن است؛ نظیر در حال بیماری روزه گرفتن.
تعلّق امر و نهی و تکلیف الهی به قسم اوّ ل محال نبوده و از نظر عقل قبیح نخواهد بود؛ زیرا احکام تکلیفی به آن قسم از
اعمال تعلّق گرفته است .بر خالف قسم دوّم که تکلیف به آنها قبح عقلی دارد؛ زیرا عقالی عالم تکلیف به غیر مقدور نخواهند
ف اللَّهُ نَفْساً ِإالَّ وُسْعَها؛ ( سوره بقره ،آیه
کرد .پس خداوندی که حکیم است به یقین چنین دستوری نخواهد داشت« .ال یُکَلِّ ُ
 )286خدا هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او »« .ال ُیکَلِّفُ اللَّهُ َنفْس ًا إِالَّ ما آتاها؛ ( سوره طالق ،آیه )7خدا هیچ
کس را جز به مقدار آنچه توانایی داده تکلیف نمیکند» .ا ّما در باره قسم سوّ م ،یعنی تکلیف و اجبار به اعمالی که دارای عسر و
حرج و مشقّت باشد ،آنچه از ادّله در این مورد استفاده می شود ،منتفی بودن چنین تکلیفی است .و قاعده «نفی عسر و حرج»
نیز در چنین موردی است( .مشکینی ،1374 ،ص)212

 .3-1-1معنای عسر در لغت
واژه «عُسر» متضاد «یسر» است و در معناى صعب ،تنگ ،دشوار ،بدخو ،مشکل ،سخت و سخت شدن روزگار به کار مى رود.
(راغب اصفهانی ،ذیل واژه عسر) این واژه در قرآن کریم ،به همین معنا است ،چنان که خداوند فرموده است« :فَإِنَّ مَعَ الْعُسْ ِر
س ٍر یُسْراً؛ ( سوره طالق ،آیه )7
د عُ ْ
ل اللّ ُه بَعْ َ
یُسْراً؛ (سوره شرح ،آیه  ) 5پس با هر سختی البته آسانی هست » .یا «سَیَجْعَ ُ
خدا به زودی بع ِد هر سختی آسانی قرار دهد » بدین ترتیب ،معناى عسر عبارت از صعوبت ،مشقّت و شدّت است که در فارسى
از آن به دشوارى و سختى تعبیر مىشود .همچنین این واژه درمقابل «یسر» به معنای آسانی و راحتی ،به کار می رود.
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 .3-1-2معنای حرج درلغت:
«حرج» نیز در لغت به معناى ضیق ،تنگى ،تنگنا ،گناه و حرام است .گفتهاند حرج در اصل به معناى اجتماع و
انبوهى شىء است ،به گونه اى که موجب حصول تصوّر ضیق و تنگى میان آن اشیا شود ( .راغب اصفهانی1416 ،ق ،ص)112
برخی نیز حرج را به معنی تنگترین تنگنا و «اضیق الضیق» دانستهاند( .طبرسی ،1380،ص)157

 .3-1-3معنای اصطالحی عسروحرج
در اسالم هیچ حکم حرجی که موجب مضیقه و در تنگنا افتادن مکلّفان باشد ،تشریع نشده است .این قواعد تکلیف احکام
اوّلیّهای را که سبب پدید آمدن مشقّتی غیر قابل تحمّل میگردد ،برمیدارند یا آن حکم را تعدیل میکنند .البته نه هر سختی و
تنگی حرج است ،بلکه سختی شدید مراد است؛ زیرا اگر هر سختی وضعیتی عسر و حرج باشد ،الزم میآید ،همه تکالیف
حرجی باشند؛ چون تکلیف از جهت تکلیف بودن مشقّت و سختی همراه دارد.

 .3-1-4حرج در قرآن
در قرآن نیز واژه حرج به معنای ضیق ،تنگی ،سختی و گناه به کار رفته است؛ چنان که خداوند میفرماید:
م مِنْ حَ َرجٍ وَلَکِنْ ُیرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ ؛ ( سوره مائده ،آیه  )6خدا نمیخواهد هیچ گونه سختی
ک ْ
« ...مَا ُیرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْ ُ
برای شما قرار دهد ،و لیکن میخواهد تا شما را پاکیزه گرداند » .در جای دیگری از قرآن نیز آمده است« :فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ
یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَا ِم َومَنْ ُیرِدْ أَنْ یُضِلَّ ُه یَجْعَلْ صَدْرَ ُه ضَیِّقًا حَرَجًا کَأَ َّنمَا یَصَّعَّدُ فِی السَّمَاءِ ؛ ( سوره انعام ،آیه
 ) 125پ س هر که را خدا هدایت او خواهد قلبش را برای پذیرش اسالم باز و روشن گرداند و هر که را خواهد گمراه نماید (به
حال گمراهی واگذارد) دل او را از پذیرفتن ایمان تنگ و سخت گرداند که گویی میخواهد از زمین بر فراز آسمان رود » و یا:
م فِی الدِّینِ مِنْ حَ َرجٍ ؛ ( سوره حج ،آیه )78در مقام تکلیف بر شما مشقّت و رنج ننهاده » .که حرج در
« ...وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُ ْ
هر دو آیه ،به معنی تنگنا و سختی است.
در پارهای آیات نیز حرج به معنی گناه به کار رفته است؛ چنان که خداوند فرموده است:
« لَیْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَ َرجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْ َرجِ حَرَجٌ ؛ ( سوره فتح ،آیه ) 17برای شخص نابینا و لنگ و مریض (در تخلّف از
ج فِیمَا َفرَضَ اللَّهُ لَهُ ؛ (سوره احزاب ،آیه ) 38پیغمبر را در
ن حَرَ ٍ
ن عَلَى النَّبِیِّ مِ ْ
جنگ) حرج و گناهی نیست» .و یا « مَا کَا َ
حکمی که خدا برای او مقرّر فرموده گناهی نیست ».

 .3-1-5عسر در قرآن
سرِیُسْرًا ؛ پس (بدان که به
این واژه در قرآن کریم ،به همین معنی است؛ چنان که خداوند فرموده استَ « :فإِنَّ مَعَ الْعُ ْ
ل اللَّ ُه بَ ْعدَ عُسْ ٍر ُیسْرًا ؛ (سوره طالق ،آیه ) 7خدا به زودی بعد هر
لطف خدا) با هر سختی البته آسانی هست» یا « سَیَجْعَ ُ
سختی آسانی قرار دهد »

 .3-1-6مفاد قاعده عسر وحرج
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ادیان الهی خصوصآ اسالم ،آنچه را که عقالء نیکو میپندارند نهی نمیکند و آنچه را که عقال ناپسند میپندارند ،امر نمیکند
و این یک اصل مسلّم است که بر مبنای حسن و قبح عقلی افعال است یعنی قبل از تشریع افعال دارای ارزشهای ذاتی هستند
و شریعت همواره آنچه را که بر حسب ذات نیکو میباشد امر مینماید و آنچه را که بر حسب ذات ناپسند میباشد نهی میکند.
درنتیجه قوانین الهی همگی در مسیر فطرت هستند ،لذا بر این اساس ،محال است که شریعت حکمی را تشریع نماید که
موجب حرج و استیصال برای جامعه باشد .و وقتی شارع میگوید که حکم حرجی در اسالم تشریع نشده است این مطلب بیانگر
این واقعیت است که تمامی احکامی که در لوح محفوظ تشریع شدهاند ،غیر حرجی میباشند و هر جا که بر اثر عوارض خارجی،
حکم یا قانونی رنگ حرج به خود بگیرد ،آن حکم از صفحه تشریع مرفوع است .بنابراین قاعده الحرج عمومات و اطالق ادّله
اوّلیّه را به عدم حرجی بودن تخصیص میزند( .موسوی)1399 ،

 .3-1-7مستندات قاعده عسر وحرج
مستندات قاعده عسر وحرج شامل قرآن ،روایات وعقل می شود.

 .3-1-7-1کتاب:
به تعدادی از آیات و روایات ،برای اثبات این قاعده استدالل شده است:
م مِنْ حَرَج؛ ( سوره مائده ،آیه  )6خداوند اراده قرار دادن سختی را بر شما ننموده است».
« .1ما یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُ ْ
م الْعُسْر؛ ( سوره بقرة ،آیه )158خداوند بر شما آسانی را اراده کرده است و سختی
م الْیُسْ َر وَال ُیرِیدُ بِکُ ُ
د اللّ ُه بِکُ ُ
« .2یُرِی ُ
رابرای شما اراده نکرده است»
کم فِی الدّین مِن حَرَج؛ (سوره حج ،آیه  )78در دین برای شما حرجی قرار داده نشده است» .بدین ترتیب
« .3وَما جَعَل عَلی ُ
که با توجّه به سیاق آیه و آیه ما قبل که مؤمنان را به رکوع و سجود و پرستش خدا و جهاد در راه خدا ملزم میکند معلوم
میشود که منظور نفی حرج در کل دین میباشد و منحصر در جهاد نمیباشد و با توجّه به کلمة « ما جَعَل» معلوم می شود که
خداوند احکام حرجی را از مؤمنان برداشته است نه موضوعات حرجی را .چون که لفظ « ما جعل» ظهور در این دارد که
خداوند چنین احکامی را جعل نفرموده است ،نه اینکه حکم جعل شده و موضوعات حرجی برداشته شده است .

 .3-1-7-2قاعده عسر وحرج درروایات
ن
م ِم ْ
جعَلَ عَلَیْکُ ْ
د اللَّهُ لِیَ ْ
دربعضی روایات برای نفی حکم حرجی در اسالم  ،امام معصوم(ع) به سخن خداوند مانند« :مَا یُرِی ُ
حَرَجٍ ؛ (سوره مائده ،آیه  ) 6خدا نمیخواهد هیچ گونه سختی برای شما قرار دهد » استشهاد نموده است.
دردسته دیگری از روایات به آیات قرآن اشاره نشده ولی مضمون روایت می تواند دلیل بر قاعده عسر وحرج با شد .مانند:
ن
شیْ ءٍ أُمِ َر النَّاسُ بِ ِه فَهُمْ َیسَعُونَ لَهُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ لَا یَسَعُو َ
م وَ کُلُّ َ
روایت حمزهء بن طیّار« وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا بِدُونِ سَعَتِهِ ْ
لَهُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ وَ لَکِنَّ النَّاسَ لَا خَیْرَ فِیهِمْ ؛ (کلینی ،1388 ،ص )164مردم به کمتر از طاقتشان مأمورند و نسبت به
هر چه مأمورند توانائى دارند و هر چه از طاقتشان خارج است از عهده ایشان ساقط است ولى در مردم خیرى نیست ».
مطابق این حدیث هر آن چه انسانها به آن امر شده اند نسبت به آن وسعت وگشایش دارند ودر توان آنها است وهر آن چه
نسبت به آن ها در وسعت وگشایش نیستند ،از آن ها برداشته شده است .قسمت اخیراین حدیث گویای قاعده مورد بحث است.
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 .3-1-7-3عقل و بنای عقال:
در اثبات قاعده نفی عسر و حرج به دلیل عقلی ،به طور کلّی به دو دلیل تمسک شده است :یکی مبنای عقال و دیگری لطف
می باشد .درمبنای عقال بیان می شود که تکلیف به هر چیزی که موجب مشقّت باشد عقالٌ محال است چرا که انگیزه تکالیف،
اطاعت و انقیاد است و این هدف با تکلیف به «امر غیر قابل تحمّل» نقض میشود ( .محقق داماد1406 ،ق ،ص)189
دراثبات قاعده از طریق لطف بیان می شود ازنظر عقلی مکلّف کردن مردم به امور سخت و حرجی محال و ممتنع نیست
بلکه در شرایع گذشته وجود داشته است .براساس آیه  256سوره بقره که می فرماید « :رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا کَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا؛ ( بقره ،آیه  )256بار پروردگارا ،تکلیف گران و طاقت فرسا که بر پیشینیان ما نهادهای بر ما
مگذار» .به وجود تکالیف سخت وهمراه با ضیق وتنگنا بر امت های گذشته اشاره دارد .مراد از اصر کار شاق وسخت است.
عقل مکلّف کردن انسانها رابه امور خارج از طاقت وتوان انسان محال و ممتنع می داند ولی مفروض ما این است که مورد
قاعده نفی عسر وحرج نفی امور حرجی و سخت است نه نفی امور خارج از طاقت وتوان انسان  .به هر حال برای نفی تکالیف
حرجی دلیل عقلی در میان نیست بلکه خدای تعالی از روی لطف وکرم و امتنان احکام حرجی را از دین اسال م برداشته است.

 .3-1-8برخی ازخصوصیات و ویژگیهای قاعده نفی عسروحرج
 .1عسر وحرج جنبه شخصی دارد نه جنبه نوعی وکلّی ،به این معنا که در یک موقعیّت خاص ممکن است انجام تکلیفی
مانند روزه گرفتن برای اغلب مردم بسیار دشوار وتوأم با عسر وحرج باشد امّا برای عدّه قلیلی به سبب حائز بودن شرایط خاص،
چندان مشکل نباشد ویا بالعکس در موقعیّ تی انجام کاری برای اغلب مردم آسان و برای آنها شخص ًا عسر وحرج وجود دارد و از
عهده کسانی که قادر به انجام آن هستند ساقط نیست.
 .2نفی تکلیف به وسیله عسر وحرج موقتی و محدود است ،یعنی تکلیف به اندازه ای که برای رفع حالت عسر و حرج الزم
است ،و تا زمانی که عسر وحرج وجود دارد ،از عهده مکلّف ساقط است و به محض رفع عسر وحرج ،چنانچه امکان انجام تکلیف
باقی باشد ،باید آن را انجام دهد.
 .3قاعده نفی عسرو حرج درغیر مورد تکلیف ماالیطاق ،قاعده ای امتنانی است؛ به این معنا که نفی عسر و حرج ازباب
لطفی است که خداوند تعالی بربندگان خود روا داشته است .بنابراین درصورتی تکلیف به سبب عسرو حرج ساقط می شود که
سقوط آن لطف بربندگان محسوب شود .به همین سبب آنجا که تحمّل سختی و مشقّت الزمه حفظ حیات فرد یا جامعه است،
و یا برای تهذیب نفس وکسب کماالت ضرورت داشته باشد ،رفع آن با امتنان توأم نیست ،درنتیجه تکلیف توأم با چنین مشقّتی
به موجب قاعده نفس عسرو حرج ساقط نمی شود.
برخالف عقیده برخی ازفقهاء امتنانی بودن قاعده با عقلی بودن آن منافات ندارد زیرا در غیر مورد تکلیف خارج از طاقت ،که
حکم عقل در مورد منفی بودن آن قطعی است ،درسایرموارد ،حکم عقل درمورد قبح تحمیل عسروحرج مشروط به آن است که
تحمّل مشقّت و سختی ،هیچ فایده ای برای تحمّل کننده آن به همراه نداشته باشد ،درحالی که باتوجّه به حکیم بودن شارع
ومبتنی بودن احکام شرع برمصالح ومفاسد ،وجود تکلیف بیهوده درشرع غیرممکن است .یکی ازنتایج مهم امتنانی بودن قاعد
نفس عسروحرج آن است که هرگاه سقوط تکلیف به موجب این قاعده مستلزم ایجاد عسرو حرج یا ضرر برای دیگری باشد،
قاعده مذکور بی اثر می گردد( .موسوی)1399 ،

 .3-1-9قلمرو قاعده نفی عسر و حرج:
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با دقّت در آیات و روایات مستند قاعده به نظر می رسد ،این قاعده صرفاً در احکام وجوبیه کاربرد داشته و صرف وجود
سختی و مشقّت ،مجوز ارتکاب حرام نمی باشد .بررسی مصادیق برشمرده شده همچون قصر نماز مسافر ،جواز اجتناب از وضو و
دست کشیدن بر روی پوست در صورت زخم شدن عضو ،عدم تکلیف مسافر و بیمار به روزه داری در ماه رمضان و  ...نیز بر
صحت این ادعا حکایت دارد.
ممکن است کسی به تجویز خوردن گوشت حرام در بیابان اشاره و دلیل آن را این قاعده برشمرد ،لیکن این استدالل
صحیح نبوده ،زیرا دلیل آن قاعده رفع قلم به دلیل وجود اضطرار است و این قاعده شامل هر دو دسته احکام وجوبی و تحریمی
می گردد .الزم به ذکر است قاعده نفی عسرو حرج شامل احکام وضعی که الزام ایجاد

می کند نیز می شود و فقهاء دلیل و

مبنای برخی خیارات همچون تأخیر ثمن و غبن را این قاعده می دانند( .اعجازی ،صفار ،1397 ،ص)182

 .3-1-10ارتباط قاعده نفی عسر وحرج وواردات وتوزیع محصوالت تراریخته
از آنجا که خداوند متعال ،حکیم و عالم مطلق است ،همة احکام الهی نیز که از ناحیة او صادر شده اند ،دارای مصلحت
هستند و هیچ حکمی از احکام الهی ،بدون حکمت نیست.
خداوند متعال درآیه 173بقره براى روشن ساختن غذاهاى حرام و ممنوع و قطع کردن هرگونه بهانه چنین مىفرماید:
م الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ َفمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ ال عادٍ فَال إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ
« إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُ ُ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ؛ ( بقره ،آیه  )173همانا خداوند مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که (هنگام ذبح) نام غیر خدا بر آن
برده شده ،حرام کرده است( ،ولى) آن کس که ناچار شد (به خوردن اینها) در صورتى که زیاده طلبى نکند و از حدّ احتیاج
نگذراند ،گناهى بر او نیست ،همانا خداوند بخشنده و مهربان است».
بر اساس آیات فوق نکات زیر را می توان برداشت نمود.
 .1کسى که براى حفظ جان خود هیچ غذایى نداشته باشد ،مىتواند به خاطر اضطرار از غذاى حرام استفاده کند ،مشروط بر
اینکه از روى سرکشى و نافرمانى و ستمگرى نباشد .یعنى فقط به همان مقدارى مصرف کند که خود را
از مرگ برهاند ،نه اینکه خواهان لذّت باشد .این اجازه به خاطر لطف و مهربانى خداوند است.
 .2اسالم به مسئله غذا و تغذیه ،توجّه کامل داشته و بارها در مورد غذاهاى مضرّ و حرام هشدار داده است.
 .3قاعدهى اضطرار ،اختصاص به خوردنىها ندارد و در هر مسئلهاى پیش آید ،قانون را تخفیف مىدهد.
 .4تحریمها ،تنها به دست خداست نه دیگران.
 .5اضطرارى حکم را تغییر مى دهد که به انسان تحمیل شده باشد ،نه آنکه انسان خود را مضطرّ کند .کلمه «اضطُرّ» مجهول
آمده است ،نه معلوم.
 .6اسالم ،دین جامعى است که در هیچ مرحله بنبست ندارد .هر تکلیفى به هنگام اضطرار ،قابل رفع است.
 .7قانونگزاران باید شرایط ویژه را به هنگام وضع قانون در نظر بگیرند( .قرائتی) ،
با فرض ممنوع بودن واردات و مصرف محصوالت ت راریخته براساس قاعده فقهی دفع ضرر محتمل و قاعده حفظ نفس ،با
توجّه به آیه فوق درشرایط اضطرارمانند خشک سالی وتحریم و قحطی و ...و باتوسّل به قاعده نفی عسر وحرج ،مشکل غذای
جامعه را می توان با واردات و مصرف این محصوالت به طور موقّت حل کرد .زیرا در جایی که شرایط اضطرار موجب حالل
شدن حرام قطعی می شود ،استفاده از غذایی که احتمال ضرر وزیان در آن وجود دارد ،اگربه آن دسترسی وجود داشته باشد
معقول تر است.

84

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،23خرداد 1400

نتیجه
دراین پژوهش جهت بررسی نگرانی ها درحوزه امنیت و سلطه کفّاربرمسلمین ،به ادلّه فقهی قاعده حفظ نفس و قاعده نفی
سب یل جهت عدم جواز واردات وتوزیع این محصوالت پرداخته شد و در شرایط اضطرار به قاعده عسر وحرج در جوازواردات
وتوزیع محصوالت تراریخته استناد گردید .برای دست یابی به حکم فقهی واردات محصوالت تراریخته به دو نکته باید توجّه
داشت.
-1عارض شدن عناوین ثانوی سبب دگرگونی در حکم فقهی می شود .از عناوین ثانویه مشهور در فقه شیعه عبارتند از :حفظ
نظام ،مصلحت نظام ،اضطرار ،ضرر ،عسر و حرج ،اکراه ،مقدمیّت ،تقیه ،نذر ،عهد ،قسم ،اطاعت از والدین ،اشتراط چیزی در
ضمن عقد الزم ،اهمّ و مهم؛ در این میان برخی از عناوین ثانویه مشهور ،ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند و نمی توان آنها را
مستقل از یکدیگر دانست .الزم به یادآوری است حکم اولیه؛ حکمی است که بر افعال خداوند به لحاظ عناوین اولی آنها بار می
شود؛ مثل وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب .و حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار ،اکراه و دیگر
عناوین عارضی بار می شود ،مانند جواز افطار در ماه رمضان برای فرد مریض .
 -2در نظر گرفتن عنصر زمان ومکان :بنابراین هرچند براساس بعضی از قواعد فقهی مانند حفظ نفس ،نفی سبیل و تدلیس
واردات محصوالت تراریخته غیر مجاز شمرده می شود ولی براساس قواعدی دیگری مانند عسر وحرج  ،واردات و مصرف آن
تخصیص خورده و درشرایط خاص مجاز می گردد.
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