
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ttp

://
jo

ur
na

ls
.tu

m
s.

ac
.ir

/ 
on

 W
ed

ne
sd

ay
, J

un
e 

26
, 2

01
3

  ١٣٩٢، فروردين ١ي  ي ششم، شماره ، دورهپزشكيو تاريخ  اخالقايراني مجله 
 

  
  

  ختهیمصرف محصوالت ترار ي درباره )عهیش( یاسالم يها دیدگاه یبررس
  ١*ف الهياري فردنج

  
 
  

  پژوهشي ي مقاله
 چكيده

، ...سـت و يط زي، محـ ي، پزشـک يمختلـف صـنعت، کشـاورز    هاي بخشخود در  يع کاربردهايوس ي گستره دليل به فناوري زيست
  . فا خواهد کرديجهان ا يکشورها ي ندهيم آيدر ترس ياست که نقش مهم يبرتر يفناور

 ٧٠مسـتلزم افـزايش    ٢٠٥٠ميليـارد نفـري جمعيـت جهـان در سـال       ١/٩بيني کرده است که تأمين امنيت غذاي  سازمان فائو پيش
ـ  ي مؤسسـه . اسـت ر کشورهاي در حال توسعه درصدي توليد غذا د ١٠٠درصدي توليد غذا در جهان و افزايش  ارزيـابي   يالمللـ نيب

تواند راه حلي کليدي براي رشد روزافزون تقاضا بـراي غـذا    مي فناوري زيستاست،  کردهگيري از بيوتکنولوژي کشاورزي اعالم  بهره
د مواد يش توليمنجر به افزا همربوط ياخالق و يمنيا يهاجنبه يت تماميبا رعا فناوري زيستهدفمند از  يبردارلذا بهره. در جهان باشد

ـ ن و مقـررات، تول ين قـوان ي، تـدو يسـاز  ن خود مرهون فرهنـگ يا البته. قابل توجه خواهد شد يورو بهره ييغذا  يسـاز  يو تجـار د ي
  .مصرف جامعه است يو اصالح الگو يکيژنت ي ختهيمحصوالت ترار

ک ما را بـه مسـائل اخـالق    يژنت يخته حاصل از مهندسيمصرف محصوالت ترار يات فقهيمراجع عظام و نظر يها ديدگاه يبررس
مختلـف مصـرف    يهـا عه جنبـه يق از مراجع عظام شـ ين تحقيدر ا. ح رهنمون خواهد کرديصح ي استفاده يو چگونگ همربوط يستيز

ـ شـان مصـرف ا  يا ي همـه . ک در قالب چهار پرسش اسـتفتاء شـده اسـت   يژنت يم محصوالت حاصل از مهندسيمستق ريم و غيمستق ن ي
ان از نـوع  ينـده، اطـالع مشـتر   يدر حـال و آ  ين اجازه را مشروط بر عدم ضرر رسانيا يبرخ ،چنين هماند، محصوالت را مجاز دانسته

و  يسـت ياخـالق ز  يهاشده، جنبه افتيدر يهان مقاله ضمن اعالم پاسخيدر ا. اندمحصوالت اعالم کرده يهماننيو ا يافتيمحصول در
  .شودين مييخته تبيمحصوالت ترار ي نهيمراجع عظام در زم يها ديدگاه يفقه

  ختهيمحصوالت ترار، )عهيش( يدگاه اسالميد، يستي، اخالق زفناوري زيست :يديواژگان کل
  
  
  

   

                                                
  فناوري زيستک و يژنت يمهندس يپژوهشگاه مل ،يمرب ١
  ،۴۴۵۸۰۴۷۱: تلفن ، فناوري زيستک و يژنت يمهندس يپژوهشگاه ملتهران، بزرگراه کرج، بلوار پژوهش،  :نشاني *

 Email: allahyar@nigeb.ac.ir  

www.SID.ir

mailto:allahyar@nigeb.ac.ir
www.SID.ir
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  ٦٩ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

  
  مقدمه 

بشر  ي ن دغدغهيتر ياز گذشته تاکنون، همواره غذا اصل
گوناگون درصدد حل  يهابقا بوده است و بشر از راه يبرا

ن ييتعبه الگو و  يابيدستت و يغذا و جمع ينامساو ي معادله
در  ،امروزه. لفه بوده استؤن دو ميا يتساو يبرا يميپارادا

مکررا  يالمللنيب يهاسازمان يمختلف رسم يها گزارش
. )١(شود ينده مطرح ميآ يهانسل يهشدار کمبود غذا برا

  يها نسل  نايقي  ابد،ي  ادامه ت يجمع رشد  يروند فعل  چه چنان
براساس . )٢،  ٣( رو خواهند شد هروب  با کمبود غذا  ندهيآ

ميليارد نفري  ١/٩تأمين امنيت غذاي  ١بيني سازمان فائو پيش
درصدي  ٧٠مستلزم افزايش  ٢٠٥٠جمعيت جهان در سال 

درصدي توليد غذا در  ١٠٠توليد غذا در جهان و افزايش 
از  يريمنظور جلوگلذا به. )١(کشورهاي در حال توسعه است 
، استفاده از ييت غذاين امنيمواجهه با چالش کمبود غذا و تام

هيجاد موجودات تراري، ا کيژنت  يمهندس  يها روش و  ٢خت
 يکشورهادر ها  آن و سطح کاشت شيافزا ٣ختهياهان تراريگ

خته ياهان تراريگ. )٣(افته است يمختلف جهان رشد و توسعه 
 يها روششده با استفاده از  اصالح يکيمواد ژنت يدارا

ر از يغ هب ،يخارج DNA ک، با ورود عمدتاًيژنت يمهندس
خته ياهان تراريگ. )٤( هستندي عيطب يبينوترک يها روش
و   آفات  به  دشوار، مقاومت يميط اقليد در شرايت توليقابل
توانند کاربرد  يمکه  آن اي )٥(را دارند  ياهيگ يهايماريب
  محصوالت  يو بازده  را محدود ساخته  ييايميو مواد ش  مومس
د يتول يورت و بهرهيفيت، کيت کميدهند و درنها  شيافزا را

خته در ياهان تراريگ يسازيتجار. )٦،  ٧( ش دهنديغذا را افزا
لذا توسعه . )٨(ش است يبا سرعت در حال افزا يسطح جهان

با  يفناورستيک و زيژنت يهدفمند از مهندس يبردارو بهره
در جهت  يو بهداشت ي، اخالقيمنيا يهاجنبه يت تماميرعا

 ياست که کشورها يکردينده رويآ يحل چالش کمبود غذا
                                                
1Food and Agriculture Organization (FAO) 
2 Genetically Modified Organisms (GMOs) 
3 Transgenic Plant 

ن خود مرهون يا البته .کنند ميمختلف جهان آن را دنبال 
 يشدن بسترها ن و مقررات، فراهمين قواني، تدويساز فرهنگ
ز يخته و نيمحصوالت ترار يسازيو تجارد يتول يالزم برا

ان نگرش ين ميدر ا .مصرف جامعه است ياصالح الگو
ت است و بر استفاده از ياهم يز دارايافراد ن يمذهب

  .گذاراستتأثير تراريخته ييمحصوالت غذا
   يستياخالق زاصول 

 ياز سو ۱۹۷۰بار در سال  نياول يبرا ٤يستياخالق ز
Van Rensselaer Potter شناس شناس و سرطان ستي، ز، 

نده با يآ يسو هب يپل يستيتحت عنوان اخالق ز يدر کتاب
حفظ و  يد برايضرورت چهارچوب جد ي درباره يمضمون

موضوعات اخالق . ست مطرح شديط زينگاهداشت مح
 يعلم يهاشيدر گرا يالديم ۱۹۶۰ ي در ابتدا در دهه يستيز
 يبرده شد، اما با گذشت زمان از سوکار به يپزشک ستيز

 ي مورد توجه قرار گرفت و گستره يگريدانشمندان مختلف د
شامل سه ساحت  يستياخالق ز. افتيکاربرد آن وسعت 

و  فناوري زيست ياخالق يها ، جنبهيطيمحستياخالق ز
و  ۷۰ ي در دهه فناوري زيستبا ظهور . است ياخالق پزشک
مهم  هاي از دغدغه يکير، ياخ يهاآن در دهه ي رشد و توسعه
در  يت مالحظات اخالقيرعا فناوري زيستدانشمندان 

مشتمل بر چهار  يستياصول اخالق ز. )۹(است  فناوري زيست
 - ٢ )استقالل( احترام به فرد -١: است که عبارتند از ياصل کل

اصل استقالل . )١٠( عدالت -٤ يرخواهيخ -٣ ان نرساندنيز
مهم است، چراکه متضمن احترام به افراد و  يک اصل اخالقي

احترام به فرد با ضرورت اطالع . ستها آن يم شخصيحر
. خته مورد توجه قرار گرفته استيترار تنوع محصوال يرسان

ر يناپذخدشه ياريو مع يار قويبس يان نرساندن اصلياصل ز
از  يبرخ. خته استيمحصوالت ترار يساز ها در پژوهش و ر

رند و يگيدر نظر م يرخواهيتر از خدانشمندان آن را مهم
ف ما ياز تکلتر  نزدن بزرگصدمه يف ما برايمعتقدند که تکل

                                                
4 Bioethics 

www.SID.ir

www.SID.ir
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  ي مصرف محصوالت تراريخته درباره) شيعه(هاي اسالمي  بررسي ديدگاه :ف الهياري فردنج  ٧٠
 

 
Website: http://ijme.tums.ac.ir 

است  ييدر جا ويژه بهرخواهانه، يکار خوب و خ ماانج يبرا
م يريگران در معرض خطر قرار گيا ديکه ممکن است خود ما 

از همه، کار تر  ن عنوان که مهميبا ا يرخواهياصل خ). ١١(
ز به دو مفهوم ياصل عدالت ن. شوديخوب انجام بده مطرح م

. هاستتيها، منافع و مسئولع برابر فرصتيا توزيانصاف  يکل
کسان با يرفتار : ر دارديز دو تفسيانصاف ن عنوان بهعدالت 

  . )١١(شخص از امکانات  ي عادالنه يا برخورداريمردم 
 از نگاه اسالم ختهيمحصوالت ترار

 يمذهب يها ديدگاهثر از أخته متيرش محصوالت تراريپذ
اسالم،  يان الهيدر اد ينيمحققان و مفسران د. افراد است

اجازه  ي نهيدر زم يمتفاوت يها ديدگاه يهود دارايت و يحيمس
از  يکياسالم . )١٢( هستندخته يمحصوالت ترار ياز فناور
ن رشد يترعيسر ياست که دارا ين مذاهب جهانيتر بزرگ
ت، يحيمختلف شامل مس يهاان و فرهنگيان اديدر م يتيجمع
 يتيمسلمانان با جمع. است... سم و يسم، بوديت، هندويهودي

درصد  ۲۵ا، حدود يکشور دن ۱۱۲ارد نفر در يليم ۶/۱بالغ بر 
دو  ين اسالم دارايد. )۱۳(شوند يرا شامل م يت جهانيجمع
 ياست که دارا يعه و سنين مذاهب شيبا عناو ياصل ي شاخه

در اسالم . ن هستنديو دکتر يخيتار يها ديدگاهتفاوت در 
 يست ناشيط زيو مح يمربوط به سالمت يهايرغم نگرانيعل

 يکيرات ژنتييتغ يکننده برا خته، قانون منعياز محصوالت ترار
استفاده از  ي نهيدر زم. )١٤(اهان و جانوران وجود ندارد يدر گ

توسط محققان و  يد مختلفيخته در اسالم عقايمحصوالت ترار
رش يپذ يبرا ياجماع واحدتاکنون  مفسران ابراز شده است و

سو در  کياگرچه از . )١٢(ن محصوالت اعالم نشده است يا
 (.M.U.I) ١يکشور اندونز يمجلس علما يالديم ٢٠٠٣سال 

). ١٢( کردخته موافقت يبا واردات و مصرف محصوالت ترار
ايامر ياسالم يه و غذايتغذ يشورا ،چنين هم  ٢ک

                                                
1 Majelis Ulama Indonesia 
2 Islamic Food and Nutrition Council of America 

(IFANCA) ،٣سنگاپور ياسالم يمذهب يشورا (MUIS)، 
 يدولت مالزو  ٤يمسلمانان عربستان سعود يجهان ي هياتحاد

خته را يبر حالل بودن محصوالت ترار ينظرات ابرازشده مبن
 ينيد يمحققان و علما يگر برخيد ياند، اما از سو رفتهيپذ

گوشت باعث  موجودات حرام DNAمعتقدند استفاده از 
مثال  عنوان بهشود،  مي از آن يناش ي ختهيترار يحرمت غذا

DNA اه يا باعث حرام شدن گياه سويخوک ابراز شده در گ
از  ياديد توجه داشت درصد زيالبته با. )۱۵(خته است يترار

اعتقاد  يبرخ ،چنين هم. گر مشابهنديکديا با يژنوم خوک و سو
خته دخالت در خلقت خدا بوده و ياهان تراريد گيتولدارند 
ن يعه در ايش يدگاه فقهايکه دجا  آن از). ١٢(ست يز نيجا
   .شدق انجام ين تحقينه معلوم نبود، ايزم

  خته يد محصوالت تراريتول يچالش کمبود غذا و روند جهان
 يالديم ٢٠١١براساس گزارش سازمان فائو که در سال 

دچار کمبود  يت جهانيهفتم از جمع کيمنتشر شد، حدود 
 يتر بيشزان يهستند و به م يين در سبد غذايو پروتئ يانرژ

 ييت غذايعدم امن. )١٦( هستندي زمغذيمتحمل کمبود مواد ر
رات ييکه موجد آن تغ )١٧(بشر است  ي ندهيآ يچالش جد
گسترده به  يها ت و مهاجرتيش جمعي، افزاييآب و هوا

 ١/٩معيت جهان بالغ بر ج،  ٢٠٥٠در سال . )١٨( ستشهرها
ازمند يت، نين جمعيميليارد نفر خواهد شد که تأمين غذاي ا

 ١٠٠درصدي توليد غذا در جهان و افزايش  ٧٠افزايش 
 ).١( استدرصدي توليد غذا در کشورهاي در حال توسعه 

گيري از بيوتکنولوژي  ارزيابي بهره ي گزارش مؤسسه
ي  فناوري زيستبيانگر آن است که  (ISAAA) ٥کشاورز

تواند راه حلي کليدي براي رشد روزافزون تقاضا براي غذا  مي
گيري از  ارزيابي بهره ي گزارش مؤسسه. در جهان باشد

                                                
3 Majlis Ugama Islam Singapura 
4 Muslim World League 
5 International Service for the Acquisition of Agri-
biotech Applications 

www.SID.ir

http://ijme.tums.ac.ir
www.SID.ir
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  ٧١ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

د يبيانگر آن است که تول (ISAAA)بيوتکنولوژي کشاورزي 
 يشيافزا يتاکنون با روند ١٩٩٦خته از سال ياهان تراريگ

سال  يآمارها ي دهرنين گزارش در برگيا. افته استيتوسعه 
 ي ختهيگذشته است و سطح زير کشت محصوالت ترار

 ٧/١٦ ،در حال حاضر). ١شکل(دهد يرا نشان م يکيژنت
ش يون هکتار در بيليم ١٦٠بالغ بر  يون کشاورز در مساحتيليم

 ،چنين هم. کنند ميد يخته را تولياهان تراريکشور جهان گ ٣٠از 
تا  ١٩٩٦ يها سال يسطح زير کشت محصوالت مذکور ط

ا درحال يافته ي توسعه يدر کشورها) چهارده سال( ٢٠١١
در حال . )١(بدون وقفه داشته است  يصعود يتوسعه رشد

اهان يمربوط به گ ياهير کشت گيدرصد مساحت ز ١٠ ،حاضر
ر يش از سايا، کلزا و پنبه بياهان ذرت، سويگ. خته استيترار
. اندافتهيجهان توسعه  يخته در کشورهاياهان تراريگ

ن يتر بيشن يل و آرژانتيکا، کانادا، برزيآمر يکشورها
 يهاسرعت رشد کشور. )۱( اندختهياهان تراريدکنندگان گيتول

افته ي توسعه ينسبت به کشورها ٢٠٠٣درحال توسعه از سال 
-ها و برنامهاستين احتماال مربوط به سيشده است و ا تر بيش

 يازهايبه رفع ن تر بيشتوجه  يها برال دولتين قبيا يها
جمله  ن ازينو يها و ابزارهايآنان و استفاده از فناور ييغذا

  . خته استياهان تراريمحصوالت و گ
  کارروش 

نفر از مراجع محترم تقليد که  ۱۴در اين تحقيق تعداد 
به منظور جمع آوري . شد، تعيين هستندمردم  ي مورد مراجعه

نظرات ايشان راجع به استفاده از محصوالت تراريخته در 
تي به شرح زير براي ايشان سؤاالمتن و  ۱۳۸۹شهريورماه سال 

  :شدارسال 
با عنايت به رشد روزافزون توليد و مصرف محصوالت  

ژنتيکي در کشورهاي مختلف، خواهشمند است  ي تغيير يافته
  :ت زير اعالم فرمايندسؤاالنظر معظم له را راجع به 

صورت  ژنتيکي به ي استفاده از محصوالت تغيير يافته -۱

هاي روغني، شير و سبزيجات، دانه( خوراکي
طور  که به )هاي آنفرآوردهمحصوالت لبني، گوشت و 
سلول واجد (ژنتيکي  ي يافته مستقيم از محصوالت تغيير

  شود، چه حکمي دارد؟استفاده مي) يافته هاي تغييرژن
ژنتيکي که  ي يافته استفاده از محصوالت موجودات تغيير -۲

طور غير مستقيم متاثر از تغييرات  افزايش محصول به
سبزيجات، (في ژنتيکي و در محلي جدا از بخش مصر

روغني، شير و محصوالت لبني، گوشت و  هاي دانه
عنوان مثال گياهي که با  به[است، ) هاي آنفرآورده

تر و بهتري دارد هاي مقاومها يا ريشهتغيير ژنتيکي برگ
  چه حکمي دارد؟ ] و محصول آن دانه است و مانند آن

هايي که از محصوالت دام... استفاده از گوشت يا شير و -٣
... ها وعلوفه و دانه(ژنتيکي گياهي  ي يافته تغيير
 ، چه حکمي دارد؟کنند ميمصرف ) ژنتيکي ي يافته تغيير

(  ژنتيکي غير خوراکي ي استفاده از گياهان تغيير يافته -۴
  چه حکمي دارد؟...) کتان، پنبه و

ي اساتيد ها ديدگاهت براي مراجع از سؤاالدر تنظيم 
در قالب مذاکرات تخصصي و نيز بررسي منابع  نظر صاحب

ها از ارسال، پيگيري و دريافت پاسخ .مربوطه استفاده شد
در موارد لزوم اطالعات  .طريق پست الکترونيک انجام شد

اگرچه مراجع تقليد در مورد . تخصصي به ايشان ارائه شد
اطالعات   فناوري مباحث تخصصي از جمله پزشکي و زيست

د، ليکن ايشان از نظرات مشاوران آگاه تخصصي جامعي ندارن
شده استفاده  استفتائات مطرح ي قبل از اعالم رأي درباره

وضوح در پيگيري دريافت پاسخ  هاين موضوع ب. کنند مي
  .مراجع محترم با اعالم دفاتر معظم لهم معلوم شد

  نتايج 
از مراجع محترم پاسخ خويش ) درصد ۹۳(نفر  ۱۴نفر از ميان  ۱۳
ارائه  ۱ي  شمارههاي دريافتي به شرح جدول پاسخ. کردندارسال  را
  .شود مي
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  )در حال توسعه و کل ي، کشورهايصنعت يک کشورهايبه تفک( )١( يکيخته ژنتياهان تراريسطح زير کشت گ - ١شکل
  

 )استفتائات يها پاسخ(ج ينتا -  ۱ي  جدول شماره

  خيتار  يافتيپاسخ در  )ب الفبايترت(مراجع نام  فيرد

   يگانيگلپا ييبطحا يت اهللا العظميآ  ۱

ک مطلب دارند يشه در يفوق که ر ي ت سه گانهسؤاالپاسخ  ،يکل طور به
ه شده ياز محصوالت حالل تهها  آن ي هين است که هر گاه مواد اوليا

 يما هو يو حت يرات شکلييتغ باشد و به مصرف برسد؛ بالمانع است و
  .کنديجاد نمياها  آن در مباح بودن يبا فرض مذکور؛ خلل

۱۵/۱/۹۰  

  ۱۳/۸/۸۹  .در تمام موارد مذکور بال مانع است  يشاهرود ينيحس يآيت اهللا العظم  ۲

  يرازيش ينيحس يت اهللا العظميآ  ۳
در  يا که اضرار بالغه است بر اين يجواز استفاده از محصوالت مذکور مبتن

  ۲۷/۷/۸۹  .حال يا آينده پيش نيايد

  ۲۸/۷/۸۹  .نفسه اشکال ندارد  يف  مذکور استفاده  يها صورت يدر تمام  يخامنه ا يت اهللا العظميآ  ۴

  يجنات يت اهللا العظميآ  ۵
د يک توليرات ژنتييکه با تغ يع، استفاده و خوردن محصوالتيد، توزيتول
نداشته باشند و اثرات مانند مواد  يانسان ضرر يسالمت يشوند، اگر برايم
  .ندارد يداشته باشند، اشکال يعيطب

٣٠/٨/٨٩  
  

 يستانيس يت اهللا العظميآ  ۶

ندارد؛ اما گوشت بايد اوال از  يمانع يگوشتي غير ياستفاده از مواد غذا
بر اساس  يرفته شده باشد و دوما بايد ذبح شرعگوشت حيوان حالل گ

ذابح مسلمان انجام شده باشد تا  دست بهموازين شرع مقدس اسالم 
  .وشت جايز باشدگخوردن آن 

۲/۸/۸۹  

  يگانيگلپا يصاف يت اهللا العظميآ  ۷
گذارد، لذا حکم اصل آن  ينم تأثيريدر حکم محصوالت  سؤالمفروض 
  ۹/۸/۸۹  .را دارد

  ۱۲/۸/۸۹ يد که دارايندارد مگر بدان يمانعها  آن در تمام موارد گفته شده استفاده از  يگرگان يعلو يت اهللا العظميآ  ۸
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  ٧٣ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

  .استضرر معتنابه به بدن 

  يت اهللا فاضل لنکرانيآ  ۹
در هر سه مورد اشکال ندارد وليکن در هنگام فروش بايد به خريدار 

شده  اطالع داده شود که اين محصوالت چگونه و از چه موادي توليد
  .ها طبيعي است است تا او خيال نکند که اين

۲۵/۸/۸۹  

  يمکارم شيراز يت اهللا العظميآ  ۱۰
ک ي چيبدن نداشته باشد، استفاده از ه يسالمت يبرا يکه ضرر يدر صورت

  ۲۴/۷/۸۹  .ندارد ياز موارد باال مانع

  يلياردب يموسو يت اهللا العظميآ  ۱۱
مصرف  يبرا يچه ضرر مهم و معتنابه چنانها  ن فراوردهياستفاده از ا

  ۱۴/۸/۸۹  .ندارد يکننده نداشته باشند، مانع

 يهمدان ينور يت اهللا العظميآ  ۱۲
سالمت  يکه ثابت شود برا نيز است مگر اين محصوالت جايد ايتول

  ۲۰/۹/۸۹  .داشته باشد يگريفاسد د يا تاليانسان مضر است 

  يد خراسانيوح يت اهللا العظميآ  ۱۳
انسان نداشته باشد استفاده  يبرا يچه ضرر مهم در مفروض سواالت چنان

  ۶/۸/۸۹  .داشته باشد استفاده حرام است يبالمانع است و اگر ضرر مهم

  
  بحث
   يستياخالق زاصول  يبررس -الف

: شاملاست که استوار  يبر چهار اصل کل يستياخالق ز
 يرخواهيخ -٣ ان نرساندنيز -٢ )استقالل( احترام به فرد -١
مشخص  يافتيدر يهاپاسخ يبا بررس. )١٠( هستند عدالت -٤

ا يواضح  صورت بهها ن پاسخياصول فوق در ا يشد که تمام
استفاده از  مراجع محترممستتر وجود دارند و از نظر 

 يهايفناور ي خته و بالتبع پژوهش و توسعهيمحصوالت ترار
ت ين جواز منوط به رعايکن ايمربوط به آن مجاز است، ل

  . است يو اخالق يمنيمختلف ا يهاجنبه
  م بر تفکر و دقت در غذايقرآن کر تأکيد -ب

ت و توجه به غذا يبه اهم يمختلف هاي بخشم در يقرآن کر
که داللت ها  آن از يکينمونه  عنوان بهاست که  کرده تأکيد
دارد  مي انيعبس ب ي سوره ٢٤  ي هيآ. شود مي دارد ذکر يروشن

ش يخو يد به غذايانسان با يعني طَعامه ينْظُرِ االِْنْسان إِليفَلْ
 يرازي مکارم شت اهللايآ ي ر نمونهيبر اساس تفس. بنگرد
اوست که جذب  يبه انسان غذا ياء خارجين اشيتر کينزد

شود، لذا قرآن بر تفکر و   ياز بافت و وجود او م يبدن و جزئ
ه منظور از ين آيدر ا. کرده است تأکيد يتوجه در مواد غذائ

تفکر، دقت  يست، بلکه نگاه به معنين يظاهر ينْظُرِ تماشايفَلْ

ات آن در وجود تأثير، اجزاء و ييغذان مواد يدر ساختمان ا
شود؛  مي استظهار  هيخالصه از آ طور بهل يذ يمعان. انسان است

شود؟ چگونه به  مي بيشود؟ چگونه ترک مي ديغذا چگونه تول
که  آن گريرسد؟ د مي شود و چگونه به فروش مي بازار عرضه

 يا حرام؟ بهداشتيا نجس؟ حالل است يا غذا پاک است يآ
و  ييايميد؟ شيا مفيمضر است  ؟ير بهداشتيا غياست 
 ينينخورده؟ با فرهنگ د و دست يعيطبيا  است يمصنوع

قرآن  ي هين آير ايبراساس تفس ،پس ؟ا ناسازگاريسازگار است 
د کرد و هر يد توليرا نبا ييم مشخص شد که هر غذايکر
  .کردع و مصرف يد به بازار عرضه و توزيرا نبا ييغذا
  ختهياز محصوالت ترار جواز استفاده -ج

توان گفت از نظر مراجع  ي ميافتيدر يها با توجه به پاسخ
 ،چنين هم ؛خته بالمانع استيعه استفاده از محصوالت تراريش
به . ک.ر(. ز مجاز شمرده شده استينها  آن عيد و توزيتول

قابل  ي نکته .)يو جنات يهمدان يات عظام نوريآهاي  پاسخ
 ياز سو ييها اطيمجوز با شروط و احتن ين است که ايتوجه ا

  .هستندر يشان همراه است که به شرح زيا
  عدم ضرر -١ -ج

خته را مشروط به ياکثر مراجع استفاده از محصوالت ترار
و دقت  يبررس يبرخ. اند اعالم کردهانسان  يعدم ضرر آن برا
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به . ک. ر. (اند کردهز مطرح ينده را نيعدم ضرر در آ و تر بيش
عبارت  ها بيگر يفاسد د يتال يبرخ) يرازيت اهللا شيپاسخ آ

 عنوان بهرا  ،ستيط زيمح يمثال آلودگ عنوان به، هيگر ضرر ثانويد
  )يهمدان يت اهللا نوريبه پاسخ آ. ک. ر. (اند شروط اعالن داشته

وجود دارد که  يمهم فقه ي خصوص عدم ضرر، قاعده در
قاعده  صورت بهالضرر  ي ا قاعدهيضرر  ينف ي قاعده عنوان به

ن قاعده بر اساس يا. رديگيحاکم در فقه مورد استناد قرار م
الضرر و  است) ص( اسالم يامبر گراميمتواتر از پ يتيروا

ث الضرر آن است که ضرر در يحد يمعنا. االسالم يالضرار ف
ت ضرر هم شامل يعدم مشروع. ت نداردياسالم مشروع

قانون  ياجرا ي و هم شامل مرحله يگذار قانوني  مرحله
در موارد ضرر که  آن الضرر، عالوه بر ي قاعده. )١٩( شود يم

ه ياول ي ادله ي رهيتواند دايم -يل ثانويدل عنوان به - يشخص
در  يکل يک خط مشياز  يحاک ،چنين همرا محدود سازد، 

 ي گر بر طبق قاعدهيد ،عبارت به. استه يع احکام اوليتشر
 ينف بر يمبتن يفيو تکل ياعم از وضع ياحکام اله الضرر اوالً

ن و يچنانچه شمول قوان اًيو ثانشده ضرر بر مردم وضع 
بر  يان بعضيموجب ز يدر موارد خاص يمقررات اجتماع

از , الضرر ي قـاعـده. ن مرتفع استيآن قوانشود گر يبعض د
اسالم از آن بحث  ياست كه از ديرباز فقها يهاي تراز و قاعده

از فقيهان، از جمله مال  ياخير، شمار يها سدهدر . اند كرده
 و ديگران رساله ي، شيخ انصاريا ، ميرفتاح مراغهياحمد نراق

ن قاعده به ياهميت ا .اند مستقل را بدان ويژه ساخته يكتابيا 
د و يکل عنوان بهاز آن  ياز متفكران اسالم ياست كه برخ يحد

  . )٢٠( اندكردهها و توسعه ياد اسالم با پيشرفت يرمز هماهنگ
محصوالت  يعيوجوب و ضرورت اثرات طب -٢ -ج
  )يهماننيا(خته يترار
رش يمراجع محترم در پذ ي شده از شروط مطرح يکي

 يعيمانند مواد طب يآثارها  آن خته آن است کهيمحصوالت ترار
دگاه ين ديا) يت اهللا جناتيبه پاسخ آ. ک. ر. (داشته باشند

دگاه مشروط کردن ياز دتر  رانهيو سخت گتر  محتاطانه يقدر

جا عالوه  نيدر ا ،گريعبارت د هب. استفاده به عدم ضرر است
خته يبر عدم ضرر، مشابهت اثرات استفاده از محصوالت ترار

ن موضوع در يا. مد نظر قرار گرفته است يعيبا محصوالت طب
خته مورد يمحصوالت ترار يقبل از رهاساز يعلم يهايابيارز

  . )٢٢، ٢١( استنظر و عمل 
  )محصوالت يگذار برچسب( يرسان و اطالع يآگاه - ٣ - ج
، اند کردهاز مراجع اعالم  يکه برخ يگرياز شروط د يکي
به پاسخ . ک. ر(کنندگان از نوع محصول است  مصرف يآگاه
. ار خود از آن استفاده کننديتا با اخت) يت اهللا فاضل لنکرانيآ
ت استقالل يبه فرد و رعان موضوع منطبق بر اصل احترام يا

در  ،امروزه .استمذکور  يستياز اصول اخالق ز يکياست که 
به  يبخش يآگاه  کننده مصرف ياز کشورها ياريبس

ل ين قبيکنندگان، جزء ضوابط و مقررات استفاده از ا مصرف
محصوالت  ١يگذارمحصوالت است و با عنوان برچسب

  .)٣(شود  مي خته اجرايترار
  يريگ جهينت

خته يرش محصوالت تراريپذدر افراد  يمذهب يها ديدگاه
ج ياستفاده از نتا يمهم برا ين موضوع چالشيا .ثر استؤم

اهان يا گيد موجودات يک و تولينتژ يقات مهندسيتحق
. کنندگان استفاده شوند د توسط مصرفيخته است که بايترار

 يکننده برا ، قانون منعهمربوط يهايرغم نگرانيدر اسالم عل
 ي نهيدر زم. اهان و جانوران وجود ندارديدر گ يکيرات ژنتييتغ

د يمحققان عقا ،خته در اسالمياستفاده از محصوالت ترار
رش يپذ يبرا ياجماع واحدکنون تاد و انتهشداابراز  يمختلف

  . ن محصوالت اعالم نشده استيا
اسالم مشخص شد از نظر ق ين تحقيج ايبراساس نتا

مراجع محترم استفاده از ، با توجه به نظرات )عهيمذهب ش(
و  يمنياکه  آن ، مشروط بهخته بالمانع استيمحصوالت ترار

. شودن يمأت يعيبا محصوالت طب يهماننيو ا يضرر يب
شده توسط  اعالم يها در پاسخ يستياصول اخالق ز ،چنين هم

                                                
1 Labelling 
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  ٧٥ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

ا مستتر مورد اشاره و توجه يواضح  صورت به مراجع محترم
خته و يشان استفاده از محصوالت ترارياز نظر ا. اندقرار گرفته

مربوط به آن مجاز  يها يفناور ي بالتبع پژوهش و توسعه
 يمنيمختلف ا يهات جنبهين جواز منوط به رعايکن اياست، ل
ن شروط ين ايمأت. ن شوديمأباشد که الزم است ت ي ميو اخالق

 نظر به. هستند مناسب يازمند ساختارها و سازوکارهاين
مناسب شامل سازمان حفاظت  يران ساختارهايرسد در ا مي
 يها ر دستگاهيست، سازمان حفظ نباتات و سايط زيمح
 يجاد هماهنگيوجود دارند که با ا يربط به حد کاف يذ يياجرا

 فناوري زيست ي ژهيو ستاد و يستيز يمنيا يمل يتوسط شورا
ب قانون يد است با توجه به تصويام. نقش دارند يفايا ييتوانا
ن قانون يا يياجراهاي  نامه نييدر آ يستيز يمنيا يمل

  .شودم يمناسب تنظ يسازوکارها
   يتشکر و قدردان

ک و يژنت يمهندس يله از مساعدت پژوهشگاه مليوسنيبد
نه و فرصت مناسب يدر جهت فراهم شدن زم فناوري زيست

  .شوديم ين مقاله قدردانيا ي ه و ارائهيته يبرا
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