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گفتوگویی با دکتر سلیمانی اردستانی | دو مقاله | یادداشت وارده

بخش سوم مصاحب ه با آيت اهلل العظمی محفوظی

بنیامیه تاریخ اسالم را
سیاه کرد

فقه تراریخته
موضوع شناسی تراریخته در گفتوگو با
دکتر بهزاد قرهیاضی
دکتر سمیرا کهک
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گزارشیازهمایشبینالملی
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سیدحسنخمینی:

حق اداى تکلیف ،برآمده از تکلیف است

هفتهنامهحریمامام
صاحبامتیاز:
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آستان مقدس امام خمینی
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آیت اهلل العظمی عباس محفوظی:

بنیامیهتاریخاسالمراسیاهکرد

حجتاالسالموالمسلمین
سیدمجتبینورمفیدی:
بایدبابفقهبیوتکنولوژیگشودهشود

دکتر بهزاد قرهیاضی:
هراس افکنی مانع پیشرفت تراریخته شده است

بسماهللالرحمنالرحیم
در یازده سال گذشته دومیلیارد هکتار از اراضی جهان زیر کشت محصوالت تراریخته رفته و نیز در 20سال گذشته بیش از 150میلیارد دالر برای کشاورزان سود داشته
است .پیشرفت این فناوری در جهان و نیز ضرورت آشنایی هرچه بیشتر با محصوالت تراریخته موجب شد تا حریم امام گفتوگوهایی با صاحب نظران مخالف و موافق
این موضوع ترتیب داده و آن را مورد توجه و بررسی قرار دهد.

خانم سمیرا کهک:
خوردنغذایتراریخته
هیچ تاثیری در ژنهای ما ندارد

دکترآزادعمرانی:
محصوالتارگانیکامتحانخودرا
سدادهاند
پ 

گفتوگویی با دکتر عبدالرحیم سلیمانی اردستانی؛
جایگاه زن در ادیان آسمانی و غیر آسمانی

دکتر محمد رضا زمانی:
جنجالهایاخیراعتبارعلمیدرستندارد

دکتر محمود توالیی:
خداوند طبیعت را ُم ّ
سخر انسان قرار داده

دکتر داوود حیات غیب:
اینمحصوالتبایددقیقا
شناساییوبرچسبگذاریشوند

دکترحسین عسگری:
مخالفتهایدانامحورباهرپدیدهای
موجبرشدآنمیشود

دکترسید علی اکبر بهجتنیا:
تا به حال خطری از گیاهان تراریخته
گزارش نشده است

دکتر مسعود شمس بخش:
موضوع تراریخته بحثی علمی است که
وارد مباحث سیاسی شده است

ششمینپروندهفرهنگیـ هنری
در این شماره به مناسبت بررسی نقش و جایگاه زن در ادیان آسمانی و غیرآسمانی مشهور مصاحبهای انجام
دادیم با جناب دکتر عبدالرحیم سلیمانیاردستانی و در ادامه به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش ،مقالهای
با عنوان عقل سالم در بدن سالم و به مناسبت روز جهانی عصایسفید مقالهای با عنوان روشندلی پایان راه
نیست را همراه کردیم با یادداشت واردهای به مناسبت روز تجلیل از اسراء و مفقودین با عنوان برسر آرمان
ماندن !

عقل سالم در بدن سالم
مقالهایازمیناخلیلیفرد
روشن دلی پایان راه نیست
مقالهایاز مهدیافشاریان
برسرآرمانماندن
یادداشتوارده

سرمقاله
سیدمحمودصادقی

فقه و مسئله احياي فکر ديني

 .1مسئله «احیای تفكردینی» و مباحث پیرامون آندر زمره مسائلدامنهداری
است که در یکی-دو قرن اخیر فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است .علت
شکل گیری و طرح این مباحث نیز ،تفطن به مسئله افول تمدن اسالمی پس از
عصر صفوی و در پی آن سر برآوردن تمدن مدرن غربی ،و نیز گسترش حوزه
نفوذ آن تادرون مرزهای جغرافیایی جوامع اسالمی عنوان شده است .این مسئله
اگرچهدر بازه زمانی یادشده ،عمریدرازیافته ،ودر این زمان نسبتاً طوالنی ،فراز
و نشیبهای بسیار و اوج و حضیض های فراوان را تجربه کرده؛ لیکن حدود و ثغور
آن همچنان ناپیدا و حوزه مباحث آن هنوز نامشخص است .گویی تهاجم برآمده
از تمدن رقیب ،متفکران مسلمان را در موضع انفعال نشانده است ،به گونه ای
که هنوز هم نتوانسته اند ،مرزهایی را برای آراء و نظرات خود مشخص کنند؛
برخی از ایشان ،علت افول تمدن ایرانی -اسالمی را در ضعف سیاسی حاکمان
آن عصر جست و جو کرده ،نظریه پردازیدر این حوزه را تنهادر عنصر سیاست
محدود می کنند و برخیدیگر ،وابستگی علمی به سنتدینی و مذهبی را علت
عقب ماندگی خوانده ،بازخوانی نگرش های سنتی و به روزآوری آن رادرمان این
درد می خوانند .عده ای نیز در حصار تحلیل های وابسته به یک دانش خاص
نمانده ،احیای تفکردینی رادر بازنگری همه جانبهدر شناختدو عنصر انسان
و جهان می گسترانند؛ در نظر ایشان متفکر دینی با محور دین ،درباره جهان
و انسان میاندیشد و از این رو همه علوم را با اندیشه دینی ارزیابی میكند؛ به
عبارت بهتر ،در نظر ایشان چون دین امری جامع و همه نگر است ،تفكر دینی
نیز باید با نگاهی همه نگر،درباره همه مسائل مرتبط با انسان و جهان بیندیشد.
به این بیان چوندین از سیاست فراغت نمی یابد ،تفكردینی نیز بایددر مسائل
علم سیاست ورود کند و به همین منوال چون بهسازیدنیای انسانیدر گستره
وظایفدین جای می گیرد ،تفكردینی بایددر تحوالتدانشی (علوم تجربی و
ریاضی) حضوری فعالداشته باشد.
روشناستکهحضورفکریدرتحوالتدانشیعلوممختلفبهمعنایفراگیری
این علوم نخواهد بود ،بلکه مسئله فراگیری این دانشها ،با توجه به نیاز جامعه
اسالمی تعین عینی یا کفایی خواهد یافت.
 .2اشاره کوتاه به این نکته نیز الزم است که در مناقشه پر هیاهوی حضور دین
در دنیای مدرن ،گروه کوچکی هم فارغ از همه این مباحثات ،اصل تغییر در
گفتماندینی را ناپسند می شمارند و هرگونه حرکتدر این مسیر را نفی می
کنند .ناگفته پیداست که این گروه اندک نمی تواند،در سیر سیل گون تحوالت
مانعی فراهم آورد و از این رو نیز نظرات ایشان هیچ گاه اعتنا نیافت.
باید به این نکته اذعان کرد که احیای فکر دینی ،بیش و پیش از هر چیز نیاز
انسان مسلمان است؛ فارغ از اینکه تقابلی میان تمدن مدرن غربی و تمدن
اسالمی روی داده باشد .شاید بتوان گفت که آنچه امام تحت عنوان همراهی
فقه با مقتضیات زمان و مکان مطرح کرده اند ،رویکرد دیگر یا عنوانی دیگر از
احیای فکردینی است.
.3دانشها تقسیمات متفاوتی می پذیرند.در یک رویکرد خاص می تواندانشها
را با توجه به «تناسب علوم» و نیز «ارزش آنها» بررسی و تقسیم کرد؛ به این
معنی علومدر یک ارزیابی و ارزشگذاری نسبت به هم ،به سهدسته تقسیم می
شوند:دسته نخست علومی هستند كهدر نسبت با علومدیگر ،پرفایده محسوب
میشوند؛ لیکن مسائل آن بر برهان استقرار نمی یابد و از این رو علی رغم فواید
بسیار ،از اتقان کافی بی بهره اند؛ علوم تجربی را باید در این گروه جای داد؛ در
مثل بشر بادانش كشاورزی،دامداری ،پزشكی یا زمین شناسی زندگی میكند،
لیکن این علوم با تکیه بر ظن و گمان راه می پیمایند و از یقین و جزم بی بهره
اند.
دستهدومدانشهایی است که از اتقان کافی برخوردارند؛ لیکن فواید آندر زیست
انسانی ملموس نبوده ،یا به اندازهدانش تجربی برای زندگی انسانی فایده ندارند؛
دانش ریاضی بر جزم و یقین استقرار دارد؛ لیکن نمی توان آثار آن را در زندگی
انسانی به صورت ملموس و بی واسطه (همچوندانشهای تجربی) مشاهده کرد.
دسته سوم هم دانش هایی است که افزون بر اتقان ،بهره های مادی و معنوی
آندر زندگی انسانی بسیار است .الهیات و فقهدر معنای عام آن از ایندسته اند.
شاید بتوان این دسته بندی را به گونه ای در روایت منقول از حضرت صادق آل
محمد (علیه السالم) مشاهده کردَ :
«ل یَ ْس َت ْغنِیأَه ُ
َع
ْل ُك ِّلبََل ٍد َع ْنثَ َلثَ ٍةیَ ْفز ُ
َ
َ
َ
ً
َ
إِلَْی ِه ْم فِی أَْم ِر ُدنَْیا ُه ْم َو ِ
ِم
ِیه َعال ٍ
آخ َرتِ ِه ْم َف ِإ ْن َع ِدُموا ذلِك كانُوا َه َمجا؛ فق ٍ
ِیببَ ِصی ٍر ثِ َقةٍ».
َو َر ٍ
اع َو َطب ٍ
ع َو أَمِی ٍر َخ ِّی ٍر ُم َط ٍ
 .4این نگاه جامع و همه نگر به دانش ،گستره نفوذ فکر دینی را در دانشهای
مختلف مشخص می سازد .نگرش مزبور همچنین پویایی و پایایی دانشهای
اسالمی را به همراه می آورد؛ به خصوص آنکه برخیدانشهای اسالمی چون فقه
(در معنای خاص آن) ،با حیات فردی و اجتماعی انسان پیوند وثیق و ناگسستنی
دارد ودر حقیقت برنامه حیاتی انسان مسلمان را ترسیم می کند.

پیام شهید
بخشیازوصیتنامهطلبهشهیداحمدرضایی
سالم پدران ،سالم مادران ،سالم خواهران و برادران!
امروزامپریالیسمآمریکامیخواهدازهرراهبهاسالم
ضربه وارد کند ،چه از لحاظ فرهنگی و چه صنعتی
و چه نظامی؛ ولی تو ای برادر دهقان ،آن یک دانه
گندمی که در زیر خاک میکنی ،بمب اتمی خواهد
شد و بر قلب جنایتکاران خواهد نشست .بدانید که
جهادشماکشتوزرعشمامیباشد.

حریم شما

سالم
لطفا مطالب نشریه را بصورت متنی در کانال تلگرام بگذارید فایل پی
دی اف تنها زیاد جالب نیست.
0912....049
باسالم  ،السالم علیک یا اباعبداهلل الحسین  ،السالم علیک یاابالفضل
العباس یاقمربنی هاشم *موالعلی(ع)  :امربه معروف ونهی ازمنکر
کنیدتااشراربرشمامسلطنشوند*
(گفتم ):ارباب معرفت ما تا همیشه حسین (ع) فاطمه (س) است،
زیراکه به گردعلم ساقی کربال سحرشدم.
0915....988
إمام راحل عظیم الشأنمان ،أمثال شهیدان رجائی و باهنر را سرمایه
کشور و نظام میدانستند .لطفا پرونده ای را به این دو بزرگوار اختصاص
دهید.
0919....895
با سالم و عرض ادب .اگر صفحات همگی مملو از متن و سیاهه نباشد،
و عکس در آن به اندازه کافی به کار برود ،بهتر است.
0935....235
لطفانشریهحریمامامبهشکلالکترونیکی،بهایمیلارسالشود.
شما می توانید نسخه الکترونیکی نشریه حریم امام را هر هفته
درکانالتلگرامینشریه،دریافتومطالعهنمایید.
0912....301
سالم علیکم .تنوع مطالب و موضوعات به روز ،به خوانندگان شما
خواهدافزود.
0919....562

شمامیتوانیدانتقادات،پیشنهاداتو
نظرات خود را پیرامون نشریه ،مسائل روز و...
به سامانه3000101012
و همچنین ایمیل harim.emam@yahoo.com:ارسال نمایید.
برای اشتراک نسخه الکترونیکی نشریه به کانال حریم امام بپیوندید:

@harim_emam
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در ادامه گفتگ و با فقیه اهل بیت عصمت و طهارت
حضرت آیت اهلل العظمی شیخ عباس محفوظی،
در این شماره ،ضمن بررسی شیوه های مختلف
معاویه و یزید در مقابله با اسالم و احکام دین ،به
تبیین مواضع امام حسن و امام حسین علیهما
السالم در آن دوران و دالئل زمینه ساز قیام
عاشوراپرداختند.

4

بخش سوم مصاحب ه به مناسبت ایام شهادت ساالر شهیدان حضرتاباعداهللالحسین

(علیهالسالم)

حضرت آیت اهلل العظمی عباس محفوظی:

بنیامیه تاریخ اسالم را سیاه کرد

 آیا میتوان برای خالفت بنیامیه
معیار دینی و انسانی قائل شد؟
بیتردید خالفت یا به تعبیر صحیحتر حکومت
معاویه ،مطابق معیارهای اسالمی و انسانی نبود.
خود معاویه بهطور صریح به مردم میگفتَ « :و
اهللِ إن ّی ما قاتَل ُت ُکم لِت َُّص ُلوا َو ال لِت َُصو ُموا َو ال ل ِ َتحِ ُّجوا
ون ذل َِک َو إِن َّما قاتَلت ُُکم
َو ال ل ِ ُت َز ّکوا ،إن َّ ُکم لَتَف َع ُل َ
یکم َو َقد أعطان َِی ا ُ
هلل ذل َِک َو أنتُم ل ُهَ
ِل تَأ ُّم َر َعلَ ُ
ون؛ به خدا سوگند من با شما نجنگیدم که
کا ِر ُه َ
نماز بخوانید ،روزه بگیرید ،که حج بهجای آورید و
یا زکات دهید که شما این کارها را خواهید کرد،
بلکه تنها انگیزۀ من برای جنگیدن با شما این
بود که بر شما حکومت کنم ،اگرچه شما آن را
خوش ندارید ».سپس باکمال وقاحت و بیپروایی
گفت« :أال َو ا َِّن ُک َّل شَ ی ٍء ا َ َ
لی
عط ُ
الح َس َن َ
یت َ
بن َع َّ
َین ال اَفی ب ِه؛ آگاه باشید که هر
ت َ
َحت َق َد َم َّی هات ِ
پیمانی را من به حسن بن علی دادهام زیر پایم
نهادم و به هیچیک از آنها وفا نخواهم کرد ».امام
حسن(ع) که به شهادت رسید و بهحکم الهی،
حضرت امام حسین(ع) منصب امامت را عهدهدار
شد ،پیمانشکنیهای معاویه بیشتر شد و درصدد
برآمد که اندیشههای پلید خود را به اجرا درآورد.
برای ترسیم اوضاعواحوال دوران
امام حسین(ع) و به دست دادن
زمینههای قیام آن حضرت ،شاید الزم
باشد که شخصیت غیراسالمی و متظاهرانۀ
معاویه و پسرش یزید ترسیم شود؛ از همین
رو ،لطف ًا به برخی جنبههای شخصیتی این

جرثومههایضدِ انسانیاشارهبفرمایید.
شاید ذکر همۀ رذایل اخالقی این دو شخص در
این مجال ممکن نباشد؛ اما میتوان به چند نمونه
از آنها اشاره کرد.
یکی از رذایل دینی و اخالقی معاویه شرابخوای
اوست .احمد بن حنبل در کتاب مسند خود از
لت أن ّا
عبداهلل بن بریده روایت کرده استَ « :دخَ ُ
ُ
َو أبی َعلی ُمعا ِویَ َة َفأجلَ َسنا َعلَی الفِراش ،ثُ َّم اتینا
ب َّ
ِالطعا ِم َفاَ َکلنا ثُ َّم اُتینا ب ِالشَّ رابِ َفشَ ِر َب ُمعا ِویَ ٌة ،ثُ َّم
نا َو َل أبی ثُ َّم َ
نذ َح َّر َم ُه َر ُ
قال :ما شَ ِرب ُت ُه ُم ُ
سول اهللِ؛
عبداهلل بن برید گوید من و پدرم نزد معاویه رفتیم
و او ما را روی فرش نشانید؛ سپس غذا برای ما
آوردند و پس از آن نیز معاویه شراب نوشید؛ آنگاه
به پدرم داد ،ولی پدرم گفت از زمانی که رسول
خدا آن را حرام کرده من ننوشیدهام ».روایات
دیگری نیز دراینباره آمده است که میتوانید
در کتاب الغدیر ،ج ،10ص 180به بعد آنها را
بخوانید.
از دیگر خصایل وی مسئلۀ رباخواری است .مالک
و نسایی و دیگران در کتابهای خود از طریق
باع
عطاء بن یسار روایت کردهاند« :ا َِّن ُمعا ِویَ َة َ
ب أو َو ِر ٍق ب ِأکث ََر مِن َوزنهاَ ،ف َ
قال ل َ ُه
سقایَ ٌة مِن َذ َه ٍ
ِعت َر ُس َ
ول اهلل صلی اهلل علیه و آله
الدرداءَ :سم ُ
أبُو َ
ِثل هذا ّإل مِث ً
ِثل؟ َف َ
قال ُمعا ِویَ ُة:
ال بِم ٍ
و سلم َعن م ِ
ما أری ب ِ ِه ب ِأساً! َف َ
الدرداءَ :من یُعذ ُِرنی
قال ل َ ُه أبُو َّ
ول اهللِ َو ُه َو یُخب ُِرنی
س
ر
ن
ع
مِن ُمعا ِویَة؟ اَن َا اُخب ُِره َ َ ُ ِ
َعن رأیِهِ؟ ال اُسا ِک ُن َ
نت ب ِها ،ثُ َّم ُق ِد َم أبُو
ِأرض ا َ َ
کب ٍ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َب
َّ
الدرداء َعلی ُع َم َر ِ
بن الخَ طابِ فذک َر ل ُه ذال ِک فکت َ
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ِثل َوزناً
ُع َم ُر إلی ُمعا ِویَ َة اَن ال تَبع ذل َِک ّإل مِث ً
ال بِم ٍ
زن؛ معاویه جامی طالیی یا نقرهای را به بیش از
ب ِ َو ٍ
وزن آن فروخته بود و ابو درداء (یکی از اصحاب
رسول خدا) به او گفت :من از رسول خدا شنیدم
که میفرمود در امثال اینگونه معامالت باید بدون
کموزیاد در برابر هم باشد و در صورت زیادتر،
ربا است .معاویه گفت :به نظر من در این معامله
اشکال و ایرادی نیست ».ابو درداء گفت« :کیست
که این عذر معاویه را به من بفهماند که من از
گفتار رسول خدا با او سخن میگویم و او از رأی
خود به من خبر میدهد؟ و بهاینترتیب من دیگر
در سرزمینی که تو [معاویه] در آن سکونت داری
ساکن نخواهم شد ».به دنبال این سخن ،ابو درداء
نزد عمر بن خطاب آمد و جریان را به او گزارش
داد و عمر برای معاویه نامه نوشت که دیگر چنین
معاملهایانجامندهد.
یکی از قضایایی که شخصیت پلید
و زشت معاویه را به خوبی عیان
میسازد داستان استلحاق زیاد بن عبید
است .چنانچه برای شما مقدور است ،این
داستان را برای ما نقل بفرمایید.
داستاناستلحاقزیادبنعبید-زیادبنابیهیازیاد
بن سمیه -به ابوسفیان که بهوسیلۀ معاویه انجام
شد ،یکی از وقیحترین حوادث تاریخ و رسواترین
برگهایی است که در پروندۀ سیاه معاویه دیده
میشود و یکی از روشنترین نمونههای مخالفت
او با احکام شریعت رسول خدا(ص) است .مردی
که زیاد در خانهاش متولد شد ،مردی است به نام

«عبید» غالم حارث بن کلده ثقفی ،طبیب معروف
زمان جاهلیت در طائف و مادرش زنی است به نام
میه» که او هم کنیزی بود از یکی از فرمانروایان
ُ
«س ّ
فارس که هنگام بیماری ،حارث بن کلده را برای
معالجه طلبید و حارث بن کلده او را معالجه کرد
میه ،کنیز خود را به او
او نیز به پاداش این کار ُس ّ
سمیه را به غالمش
بخشید .حارث بن کلده نیز ّ
عبید تزویج کرد و در خانۀ او بود و هنگامیکه
سمیه زنا
ابوسفیان ،پدر معاویه به طائف رفت با ّ
کرد و به گفتۀ خودش نطفۀ زیاد از این زنا بسته
شد و زیاد در خانۀ عبید متولد شد .ازآنجاکه زیاد
پس از به قدرت رسیدن معاویه در فارس حکومت
میکرد و به بیباکی و حیلهگری معروف بود،
معاویه درصدد برآمد تا او را به خود ملحق کند و
از کاردانی و بیتقوایی او در محکم کردن پایههای
حکومت اموی استفاده نماید .با اینکه قبل از آن
در نامههایی که به او مینوشت او را زیاد بن عبید
خطاب میکرد ،ناگهان تغییر عقیده داد و او را به
نام زیاد بن ابی سفیان ،مخاطب ساخت و نامهای
با همین نسب و القاب به او نوشت و او را به شام
دعوت کرد .نامه را بهوسیله مغیرة بن شعبه که
در نیرنگ بازی و حیلهگری همانند خود معاویه
بود ،برای زیاد فرستاد .چنانکه نویسندگان از اهل
تاریخ مانند یعقوبی در تاریخ خود (ج  ،2ص -158
 )159و مسعود در مروج الذهب (ج  ،2ص  )56و
ابن عساکر در تاریخ خود (ج  ،5ص  )409و ابن
ابی الحدید (ج  ،4ص  )70و ابن اثیر در کامل
(ج  ،3ص  )192و دیگران با مختصر اختالفی

نوشتهاند ،داستان چنین بود که:
پس از شهادت امیر مؤمنان ،معاویه که از قدرت
زیاد بن عبید بیمناک بود ،پس از مکاتباتی که با او
کرد ،باالخره نامهای به فارس [مرکز حکومت زیاد]
نوشت و در آن نامه او را برادر خود ،پسر ابیسفیان،
خطاب کرد و مغیره توانست با چربزبانی او را
نزد معاویه به شام ببرد .معاویه برای ملحق کردن
او به خود ،جلسهای در مسجد شام تشکیل داد
و مردم را به مسجد دعوت کرد و خود به منبر
رفت و زیاد را نیز در پلۀ پایینتر نشاند .و گفت:
«کسانی که گواهاند زیاد برادر من و فرزند ابوسفیان
است ،برخیزند و گواهی دهند!» جمعی از مردم
برخاسته و گواهی دادند و از آن جمله ابو مریم
سلولی شرابفروش بود.
از حسن بصری نقل شده که گفته است چهار
خصلت در معاویه بود که یکی از آنها کافی بود
تا او را مردی فاسق و گناهکار معرفی کند .یکی از
آن چهار خصلت استلحاق زیاد و ا ّدعای برادری
او بود؛ برخالف گفتار رسول خدا(ص) که فرموده
الح َج ُر ،أال َو َمن ا َّد َعی
بود« :اَل َول َ ُد ل ِلف ِ
ِراش َو ل ِلعا ِه ِر َ
غب ًة َعن ُهم َف َعلَی ِه
یر َموالِیِه َر َ
إلی َغی ِر أبیهِ ،أو تَ َولّی َغ َ
قب ُل مِن ُه
ی
ال
و
عین
أجم
اس
المالئ ِ َک ِة َو ال ّن
ِ
َ
ُ
َ
َ
لَع َن ُة اهللِ َو َ
َ
رف َو ال َع ٌ
َص ٌ
دل؛ فرزند از فراش است که در آن
متولد شده ،و سزای زناکار سنگ است  ». ...و ابی
یحیی گفته است :نخستین حکم از احکام رسول
خدا(ص) که ر ّد شد و پایمان گردید حکمی بود
که دربارۀ زیاد انجام دادند .شاعران عرب نیز دربارۀ
این عمل معاویه و ملحق کردن زیاد بن عبید
به خود ،اشعار بسیاری گفتهاند و از سرکشیها
و بدرفتاریهای او به خاندان پیامبر(ص)،
حکایتهایزیادیکردند.
نمونۀ دیگری از کارهای معاویه که
در آنها احکام اللهی تعطیل میشد
راذکربفرمایید.
ماوردی و دیگران روایت کردهاند که دزدی را نزد
معاویه آوردند و معاویه خواست دست او را به جرم
ِنین
المؤم َ
أمیر ُ
دزدی قطع کند ،مادر دزد گفت« :یا َ
ُوب مِنها؟ َفخلَّی
اج َعلها فی ُذن ُوب َِک الّتی تَت ُ
سبیلها؛ ای معاویه این گناه را نیز جزو گناهانی
قرار بده که از آنها توبه خواهی کرد ،و معاویه
نیز آن دزد را رها کرد ».باید از طرفداران معاویه
پرسید :اوالً ،مگر احکام خدا تعطیلبردار است که
به خاطر درخواست یک زن باید تعطیل شود؟ با
اینکه خدا در قرآن فرموده است« :ت َ
ِلک ُح ُدو ُد اهلل ِ
َفال تَعت َُدو َهاَ ،و َمن یَ َت َع َّد ُح ُدو َد اهلل ِ فأولئ َ
ِک ُهم
ا ّ
ون».
لظال ُِم َ
نمونۀ دیگر اقامۀ نماز جمعه در روز چهارشنبه
است .مسعودی میگوید« :کار اطاعت بیچون
چرای طرفداران معاویه بهجایی رسیده بود که
وقتی میخواست آنها را به صفین ببرد ،نماز
جمعه را در روز چهارشنبه خواند و کسی اعتراض
نکرد».
لطف ًا نمونههای بیشتری از
خالفکاریهای معاویه را شرح
دهید یا بهطور اجمال آنها را برشمارید.
شرح خالفکاریهای معاویه ،مفصل است؛
اجماالً چند نمونه را عرض میکنم:
 .1تمام خواندن نماز در سفر؛
 .2گفتن اذان در نماز عید قربان و عید فطر؛
 .3فتوای جواز جمع میان دو خواهر و ازدواج با
هر دو در یکزمان؛
 .4اقدام به قتل ُحجر بن عدی و ُرشَ ید َه َجری و
َعمرو بن َحمِق خزاعی و جمع دیگری از صحابۀ
بزرگوار و ارجمند رسول خدا(ص) که مورد
اعتراض بسیاری از بزرگان اسالم نیز قرار گرفت؛
 .5تقدیم خطبۀ نماز عیدین بر نماز ،برخالف

عمل رسول خدا(ص) و خلفای آن حضرت؛
 .6قطع مستمری بسیاری از مردم حجاز و عراق
و مصر بهجرم طرفداری ایشان از امیرالمؤمنین و
شیعهگری آنها و در مقابل توسعۀ بیحد و حصر
و بذل و بخششهای بیحساب به مردم شام و
اطرافیان جیرهخوار و فرماندهان حلقهبهگوش و
ستمکارلشکرخود؛
 .7مصادرۀ اموال مردم بهمنظور جبران کسر

بنیامیه؛
 .10سب و دشنام امیرالمؤمنین(ع) و دستور به
آن در منابر و مجالس ،برخالف آنهمه فضایل که
رسول خدا(ع) دربارۀ آن حضرت فرموده بود؛
 .11تبعید و تهدید و ارعاب شیعیان
امیرالمؤمنین(ع) و مصادرۀ اموال و خراب کردن
خانهها و ضبط و مستغالت ایشان به حرم
شیعهگری امیرالمؤمنین(ع) که از جملۀ آنها:

یزید سه سال و شش ماه بیشتر
حکومت نکرد .در اثر بیسیاستی و
پایبند نبودن به مقدسات اسالم و
پردهدری ،در همین مدت کوتاه سه
جنایت هولناک و بیسابقه انجام داد که
برایهمیشهنهتنهاتاریخبنیامیهرا
ننگین ساخت ،بلکه تاریخ اسالم را سیاه
ن جنایات:
و مش ّوه کرد .و اجمال آ 
 .1شهادت امام حسین(ع) و یارانش
و به اسارت بردن فرزندان و خاندان
رسول خدا و گرداندن آنها در شهرها
وقصبات؛
 .2فرستادن لشکری ج ّرار به جنگ
مردم مدینه و مباح کردن آن شهر را
سه روز تمام به لشکریان خود که در این
سه روز بزرگترین جنایتهای تاریخ را،
لشکریان شام در کنار قبر مط ّهر رسول
خدا(ص) انجام دادند و جوی خون در
مسجد مدینه به راه انداختند .آنها
دختر باکرهای بهجای نگذاردند و خانهای
راسالمنگذاشتند؛
 .3ویران کردن خانههای مکه و به خاک
و خون کشیدن هزاران انسان در کنار
خانۀ خدا و حرم امن اللهی و سوزاندن
و به منجنیق بستن خانۀ کعبه و ویران
کردن قسمتهایی از آن که خدا
مهلتش نداد و در خالل همان روزها که
مأمورانشمشغولآنجنایاتهولناک
بودند ،خبر مرگش در سیوچند سالگی
به مکه رسید و آنها بهناچار دست
کشیده و از مکه به شام بازگشتند و اگر
زنده میماند معلوم نبود جنایتهای او تا
کجاپیشمیرفت.

بودجه و تأمین ولخرجیهای بیحساب خود؛
 .8پوشیدن لباسهای حریر و دیبا و استفاده از
ظروف طال و نقره و زینتهای مرصع به طال و
جواهرات برخالف دستور اسالم؛
 .9وضع و جعل احادیث و روایات بهوسیلۀ
مزدوران جیرهخوار خود مانند ابوهریره و سمرة
بن جندب و مغیرة بن شعبه و دیگران در مذمت
علی(ع) و اهلبیت رسول خدا(ص) و مدح خود و
پدرش ابوسفیان و دیگر شاخههای شجرۀ خبیثۀ

عدی بن حاتم طایی،
عبداهلل بن هاشم مرقالّ ،
صعصعة بن صوحان و عبداهلل بن خلیفۀ طایی
بودند تا آنجا که دستور داد شهادت آنها را در
محاکم قضایی و غیر قضایی نپذیرند و نام آنها را
از دیوانهای حقوق حذف کنند و از استخدام در
ادارات و واگذاردن مشاغل به آنها خودداری کنند
و به هر ترتیب شده آنها را منزوی سازند.
شخصیت فاجر یزید را نیز برای ما
ترسیم کنید و نمونههایی از خصایل

رذل وی را ذکر بفرمایید.
یزید عالقۀ بسیاری به بوزینگان داشت و بوزینۀ
مخصوصی داشت که کنیهاش را «ابوقیس»
گذارده بود و هرگاه شراب مینوشید ،تهماندۀ
جام خود را به او مینوشاند و میگفت:
«اینیکی از بزرگان بنیاسرائیل است که در اثر
گناه مسخ شد ».گاهی اوقات نیز او را بر االغی
وحشی سوار میکرد و در مسابقات اسبسواری
او را شرکت میداد .چنانکه وقتی مسابقه را برد
او از فرط خوشحالی اشعاری گفت که از آن
جمله:
		
َضل زمامها
یس بِف ِ
ت ََم َّسک أبا َق ٍ
مان
یس َعلَیها إن َسق َ
َطت ضِ ُ
َفلَ َ
َفقَد َس َبقَتخَ َ
الجما َع ِة ُکلَّها 		
یل َ
ُ
خَ
ِنین أتان
ر
أمی
یل
و
ِ
المؤم َ
َ
ُ
یکی دیگر از صفات زشت یزید ،دائمالخمر
بودنش بود تا به آنجا که سبب مرگ او را افراط
در آشامیدن شراب دانستهاند .هیچگاه کسی یزید
را در حال طبیعی دیدار نکرد و هرگاه او را دیدند،
مست شراب بود .فسق و فجور یزید بر نزدیکان و
یاران و استانداران او هم سرایت و غلبه کرده بود
و در روزگار او آوازهخوانیهای نامشروع در مکه و
مدینه ظاهرشد و بیبندوباری رواجیافت و مردم
علناًشرابخواریمیکردند.
حکومت فاسق یزید چند سال
طول کشید و یزید در این مدت چه
جنایاتیمرتکبشد؟
یزید سه سال و شش ماه بیشتر حکومت نکرد.
در اثر بیسیاستی و پایبند نبودن به مقدسات
اسالم و پردهدری ،در همین مدت کوتاه سه
جنایت هولناک و بیسابقه انجام داد که برای
همیشه نهتنها تاریخ بنیامیه را ننگین ساخت،
بلکه تاریخ اسالم را سیاه و مش ّوه کرد .و اجمال
ن جنایات:
آ
 .1شهادت امام حسین(ع) و یارانش و به اسارت
بردن فرزندان و خاندان رسول خدا و گرداندن
آنها در شهرها و قصبات؛
جرار به جنگ مردم
 .2فرستادن لشکری ّ
مدینه و مباح کردن آن شهر را سه روز تمام
به لشکریان خود که در این سه روز بزرگترین
جنایتهای تاریخ را ،لشکریان شام در کنار قبر
مط ّهر رسول خدا(ص) انجام دادند و جوی خون
در مسجد مدینه به راه انداختند .آنها دختر
باکرهای بهجای نگذاردند و خانهای را سالم
نگذاشتند؛
 .3ویران کردن خانههای مکه و به خاک و خون
کشیدن هزاران انسان در کنار خانۀ خدا و حرم
امن اللهی و سوزاندن و به منجنیق بستن خانۀ
کعبه و ویران کردن قسمتهایی از آن که خدا
مهلتش نداد و در خالل همان روزها که مأمورانش
مشغول آن جنایات هولناک بودند ،خبر مرگش
در سیوچند سالگی به مکه رسید و آنها بهناچار
دست کشیده و از مکه به شام بازگشتند و اگر زنده
میماند معلوم نبود جنایتهای او تا کجا پیش
میرفت.
علت این همه درنده خویی و فسق
و فجور در این شخصیت منفور
تاریخ چه بوده است؟
منشأ تمام این درنده خویی و دیوسیرتیها و
هتاکیها و بیحیاییهای یزید ،همان وراثت
اموی و ریشههای نژادی اوست که از پدران کافر و
مشرک و سختترین دشمنان اسالم و بنیهاشم،
مانند معاویه و ابوسفیان و دیگر شاخههای این
شجره خبیثه به ارث برده بود و البته برخی نیز
تربیت و نشو و نمای او در دامان مسیحیان شام را
عاملدیگریمیدانند.
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پروندهای در تشریح موضوع تراریخته و بررسی فقهی آن؛ در گفتوگوبا

دکتربهزاد قرهیاضی:

هراسافکنیمانعپیشرفتتراریختهشدهاست
6
لطف ًا توضیح دهید در زمینۀ
تراریختهتاکنونچهاقداماتیانجام
دادهاید؟
محصوالت تراریخته فراوردههای دانش و فناوری
پیشرفتهایبهنام مهندسیژنتیکاست.بالفاصله
پس از پیروزی انقالب ،امام راحل به ما این درس
را دادند که «ما میتوانیم»؛ درسی که پرچمش
امروز به دست توانمند مقام معظم رهبری به
اهتزاز درآمده است و نیز جوانانی که امروز در
جهان ،صاحبنام هستند و میتوانند به یافتههای
پژوهشیخودشانافتخارکنند.
در همان ابتدای پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی و در دورۀ ریاست جمهوری مقام معظم
رهبری بود که زیرساختهای عظیم مهندسی
ژنتیک در کشور ما بنا نهاده شد .برای مثال
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست
فناوری حدود سالهای  ۱۳۶۰بنیانگذاری
شد و در دورهای با فاصلۀ خیلی کم پژوهشگاه
رویان و همچنین پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی
کشاورزی با فاصلهای دیگر بنیانگذاری شد
و همۀ آنها مشغول مهندسی ژنتیک شدند.
حاال ببینیم مهندسی ژنتیک که محصول آن
را تراریخته مینامند ،چیست و به چه دردی
میخورد .مهندسی ژنتیک پیشرفتهترین تجلی
علم بیوتکنولوژی است .درواقع همۀ علوم برای
توسعه و تعالی کشور ما الزم هستند و اگر امروز
ما از مهندسی ژنتیک صحبت میکنیم ،نهتنها
به معنی نفی رشتههای بسیار مهم و استراتژیک
مانند زراعت ،اصالح نباتات ،گیاهپزشکی و ترویج
کشاورزی و سایر رشتهها نیست ،بلکه درواقع
فناوری و ابزاری در دست این رشتههای بسیار
کهن و ریشهدار است؛ بنابراین بحث امروز ما
دربارۀ مهندسی ژنتیک ،زیر سایۀ اصالح نباتات
و محیطزیست و زیر سایۀ زراعت و در بطن همۀ
علوم کشاورزی یا پزشکی است.
با مهندسی ژنتیک ما کاری را انجام میدهیم
که اجداد و نیاکان ما از دههاهزار سال پیش انجام
دادهاند .آنچه امروز در سبد غذایی ما قرار دارد،
در طبیعت اینگونه نبوده است .هنداونههایی که
امروز میخوریم و از آن لذت میبریم ،هندوانههایی
هستند که اصالح شدهاند .هندوانۀ وحشی مثل
هندوانۀ ابوجهل در اندازۀ گردوی بزرگ بودند و
اصوالً خاصیت تغذیهای نداشتند .یا موزی که اآلن
میخوریم ،حاصل یک جهش است؛ و ّال موزی
که در طبیعت وجود دارد ،هستههای بزرگی دارد
و جایی برای مغزی که ما مصرف میکنیم ،ندارد.
گندمهای وحشی هنوز هم در بیابانهای ما زیاد
هستند و در یک هکتار شاید نشود صد کیلو از
آنها تهیه کرد و حالت تغذیه و پروتئین مناسبی
ندارند .پس بشر از دههاهزار سال قبل ،در غرب و
جنوب ایران تمدنهایی را به نام تمدن کرمانشاه

دکتربهزاد قرهیاضی رئیس امنیت زیستی کشور از
ریشه تاریخی اصالح نباتات و نیز اهمیت تراریخته
در رشد و اعتالی اقتصاد کشور و ضرورت توجه به
مهندسی ژنتیکی کشور سخن گفت .ایشان در این
زمینهتاکنونفعالیتهایچشمگیریداشتهاست.
در ایالم بنا نهاد که با همین نام در تاریخ ثبت
است .این تمدنها مهد علم اصالح نباتات و ژن
دامی شدند و این علم ،از اینجا مانند خورشیدی
درخشش گرفت تا در اواخر قرن نوزدهم در
اتریش ،کشیشی در حیاط خانۀ خودش توانست
اصول سادۀ علم ژنتیک را کشف کند .اگرچه او

پنجشنبه  22مهر ماه  |1395سال پنجم | شماره 238

بنیانگذار علم ژنتیک در جهان شناخته میشود
و ما هم برای یافتههای او حرمت قائل هستیم،
سفالینههای یافتشده در ایالم ۵هزار سال قبل
نشان میدهد که ایرانیان از آن هنگام در تالش
بودند که اصالح دام انجام بدهند ،آنالیز شجره را
ترسیم کرده بودند و فهم خوبی از علم ژنتیک

داشتند؛ اما به دلیل پیچیدگی صفاتی که آنها
انتخاب کردند و تالش کرده بودند با موجود
پیچیدهای مانند دام ،علم ژنتیک را نهادینه کنند،
موفق نشدند و مندل به دلیل اینکه صفات سادهای
مثل رنگ نخودفرنگی و صافی یا چروکیدگی دانۀ
نخودفرنگی را انتخاب کرده بود ،موفق شد این علم
را به نام خودش ثبت کند.
پس ما در مهندسی ژنتیک ،کاری جز آنچه در
طول تاریخ جامعۀ عقالنی بشر انجام شده است،
انجام نمیدهیم .کاری که در طول تاریخ انجام
شده ،اصالح بوده است.
پس این علم خیلی تازه نیست و
ریشۀ تاریخی دارد؟
بله .درواقع ما نباتات را اصالح میکنیم؛ یعنی
عیوب آنها را برطرف میکنیم و سعی میکنیم
محصوالتی ارائه بدهیم که خواص غذایی بهتری
داشته باشند ،به آفات مقاوم باشند و نیازمند
مصرف سموم شیمیایی نباشند و درنتیجه
بتوانیم با استفاده از این فن نیاز به سم شیمیایی
خطرناک را برطرف کنیم ،محیطزیست سالمی را
به ارمغان بیاوریم ،موجودات عزیز خداوندگار را
بیدلیل نابود نکنیم و تنوع زیستیمان را حفظ
کنیم .با مهندسی ژنتیک ما در حال تهیۀ داروهای
بسیار مؤثرتر هستیم .همین اآلن بیش از  ۱۸نوع
داروی نوترکیب داریم .فراوردههای پزشکی حاصل
از مهندسی ژنتیک را نوترکیب مینامیم که
معادلش در کشاورزی تراریخته است .بنابراین از
مهندسیژنتیک،همدرپزشکیاستفادهمیکنیم
که جان میلیونها و صدهامیلیون انسان از این
طریق نجات پیدا کرده است و هم در کشاورزی
استفاده میکنیم که بازهم توانسته است جان
میلیونها نفر را از گرسنگی و فقر نجات بدهد و
با مصرفنکردن سموم ،محیطزیست سالمتری را
نیز به ارمغان آورده است.
بنیان این علم در کشور ما به هزاران سال قبل
برمیگردد؛ اما به شکل مدرن آن که مهندسی
ژنتیک نامیده میشود ،تاریخش به اوایل انقالب
و همان تأسیس زیرساختهای بسیار توانمندی
برمیگردد که امروز در کشور ما وجود دارد.
در ادامه مطلبی را عرض میکنم تا مخاطب
ذهنیت مناسبی از این موضوع پیدا کند که اصوالً
مهندسی ژنتیک چیست و چرا ما این کار را انجام
میدهیم.
ایرانیها توانستند بهسرعت صاحب فناوری
بشوند و از جنبههای علمی ،در حوزۀ مهندسی
ژنتیک و محصوالت تراریخته حرفی برای گفتن
داشته باشند .محصوالت تراریخته برای اولین
بار در  ۱۳۷۵مصادف با  ۱۹۹۶میالدی به سبد
غذایی مردم راه پیدا کرد؛ اما یک سال قبل از
آن ،براساس مستندات مکتوب ازجمله روزنامۀ
اطالعات ،ما اعالم کرده بودیم که برنج تراریخته

را آماده کردهایم و میتوان آن را به مردم عرضه
کرد .برنجی که دیگر الزم نبود برای مبارزه با
کرم ساقهخوارش سم مصرف کنیم و درنهایت
هم محصولی که باقیماندۀ سموم در آن هست،
به خورد مصرفکننده بدهیم .درنهایت در سال
 ۱۳۸۳موفق شدیم که این محصول را بهصورت
تجاری در اختیار مردم قرار بدهیم .اگرچه
نامالیماتی که در هشت سال بعد از آن به وقوع
پیوست ،متأسفانه این محصول را از دسترس
مردم خارج کرد و ما امروز در بازار مصرف ،برنج
تراریختهای نداریم ،اما همچنان تحقیقات خود
را ادامه دادیم و در حال تولید برنج تراریختهای
هستیم که میتواند درون خودش ویتامین آ و
آهن داشته باشد و بهویژه برای خانمهای باردار
بسیار ضروری است .به این محصوالت تقویتشده
هم میگوییم .محصوالتی مثل سیبزمینی که به
بید سیبزمینی مقاوم است یا برنج تراریختهای در
دست تولید داریم که نه با هدف ایجاد مقاومت
به آفت ،بلکه با هدف کاهش مصرف آب ،طراحی
شده است.
همانطور که میدانید ،ایران کشوری است که به
اندازۀ یکسوم کشورهای اروپایی نزوالت آسمانی
و سهبرابر آنها تبخیر دارد؛ بنابراین کشور خشکی
هستیم و با بحران آب مواجهیم .اگر آب نداشته
باشیم ،بعضیها آن طرف مثل کرکس نشستهاند
و منتظر زوال جمهوری اسالمی و تمدن ایران
هستند .البته این آرزو را با خودشان به گور خواهند
برد .ملت ایران همان ملتی است که با احداث
۳۶هزار کیلومتر قنات در خشکترین صحراهای
ایران ،توانست آب مورد نیاز تمدن عظیم ایران را
فراهم کند .امروز جوانان با همان اندیشه میتوانند
با استفاده از مهندسی ژنتیک برنجی را تولید
کنند که مانند گندم کشت شود و نیاز به این
همه آب نباشد که بهصورت کشت غرقابی ،چه
ازطریق تبخیر چه مسمومکردن هدر میرود.
ِ
پروژههای وسیعی در دست اجراست که یکی از
آنها مقاومکردن برنج به وضعیت خشکی و تنش
شوری است .با استفاده از مهندسی ساختار ریشه
و ضخی م کردن هرکدام از ریشهها و همچنین
پُرتعداد کردن ریشهها ،مهندسی میکنیم و این
تغییرات مثبت را برای رفاه حال بشر در گیاهان
به وجود میآوریم.
آیا در حال حاضر به شکل رسمی
چیزیتولیدنمیشود؟
متأسفانهبهدلیلپدیدۀنامناسبیکهعنوانهراس
افکنی میتوانیم به آن بدهیم ،کسانی هستند که
با برخی جنبههای فناوریهای جدید تقابل دارند.
در انگلیسی برای این حالت روانی ،اصطالح
تکنوفوبیا اطالق میشود که به مفهوم ترسیدن از
تجلی فناوریهای نو و پیشرفته ،ابزارآالت دقیق یا
نفرت از آنها اطالق میشود .اگر کسی از فناوری
بترسد یا در دل مردم هراس ایجاد کند ،راه واردات
و فالکت و بدبختی مردم را باز میکند و اجازه
نمیدهد تولیدات داخلی پا بگیرد .متأسفانه این
فکر در بعضی از دستگاهها در دورههای مختلف
وجود داشته و این حالت روانی و هراسی که
دربراب ِر فناوری ایجاد کرده است ،موجب شده
که تردیدهایی در بین برخی از مسئولین ایجاد
شود .باوجوداینکه قوانین متعددی در این زمینه
داریم ،برخی از مسئولین که در سازمان حفاظت
محیطزیستتجمعپیداکردهاندکهمتأسفانهآنجا
جایگاه عدهای دوملیتی ،کانادایی و آمریکایی ،شده
است ،اینان مانع توسعۀ فناوری و بهکارگیری آن
برای تعالی کشورمان شدهاند .البته ما ایمان داریم
نمایندگانمجلسدرخاللبرنامۀششم،الیحهای
که دولت تقدیم مجلس کرده است ،به تصویب

میرسانند و نهایی میکنند .این الیحه مبنی بر
قانون بر زمینماندۀ ایمنی مصوب ۱۳۸۸
اجرای
ِ
در خالل برنامۀ ششم است که شامل توسعۀ تولید
غذای سالم و کشت محصوالت ارگانیک ،استفاده
از کودها و سموم زیستی و توسعۀ کشت و تولید
داخلی محصوالت تراریخته ازجمله پنبه و برنج
است .امیدواریم حتی اگر الزم است مجلس دولت

کشاورزی آنقدر گند م تولید میکنیم که به یک
کیلوگرم واردات آن نیاز نیست .اگر توانستیم در
زمینۀ گندم از بزرگترین واردکنندۀ گندم جهان،
در عرض سه سال به یکی از کشورهایی تبدیل
بشویم که ادعا میکند میتواند صادرات هم بکند،
طبیعتاً وضعیت ما در برنج بهتر است و میتوانیم
خودکفا بشویم .با مهندسی ژنتیک میتوانیم در

اینکه عدهای بخواهند این قضیه را
سیاسی بکنند ،کار بدی است .بنده
گمانم این است که به هیچ عنوان این
قضیه سیاسی نیست و هرکس هم این
تلقی را دارد ،خیانت میکند .دربارۀ
مراجع،طبیعت ًاماهمیشهتابعمحض
و بیچندوچون مراجع هستیم .در
سالهای  ۱۳۷۷تا  ۱۳۷۹از همۀ مراج
عظام نظرخواهی شد و بدون استثنا
عمل مهندسی ژنتیک و استفاده از
محصوالتتراریختهراتأییدکردند.مثالً
مقام معظم رهبری در فتاوای متعددی
فرمودهاندکهعملمذکور(یعنی
مهندسیژنتیک)تغییرشکلگیاهانو
استفادهازمحصوالتتراریختهفینفسه
اشکالندارد.حضرتآیتاهللسیستانی،
حضرتآیتاهللالعظمیمکارمشیرازی،
حضرتآیتاهللالعظمیشاهرودی،
حضرتآیتاهللالعظمیجوادیآملی
تأیید کردهاند .تا این جای کار همه
چیز روشن است؛ اما از زمانی که برنامۀ
ششم تحویل مجلس شده است ،موج
جدیدی به وجود آمده است .ارادۀ دولت
این است که آن قانون رویزمینمانده
را اجرا کند :قانونی که دولت را مکلف
میکندتمهیداتالزمبرایتوسعۀ
کشتمحصوالتفراریختهرافراهم
کند .جالبترینقسمتاینجاستکه
مراجع فرمودهاند اگر هرچیزی زیانآور
باشد،مسئولیتتشخیصزیانآوربودن
یانبودنمحصوالتتراریختیبرعهدۀ
دانشمنداناست.دانشمندانهماین
کار را کردهاند و بیزیانبودنش را تأیید
کردهاند؛بنابراینهیچابهامیباقی
نمیماند.

را مکلف کند که سطح زیر کشت خاصی را به
این محصول اختصاص بدهند تا دیگر واردکنندۀ
برنج نباشیم .یادمان هست که در ابتدای سال
 ۱۳۹۲با هفتمیلیون تُن واردات گندم ،رتبۀ اول
آن خود کرده بودیم
واردات گندم را در جهان از ِ
و دوونیممیلیارد دالر برای واردات گندم دادیم.
البته امروز با رهنمودها و راهنماییهای مقام
معظم رهبری و با تالش دلسوزان بهویژه در جهاد

عرض سه سال هم در زمینۀ پنبه خودکفا و نیز
صادرکننده بشویم و هم در زمینۀ برنج میتوانیم
برای کشور خودکفایی به ارمغان بیاوریم و نیازی به
واردات برنج از هند و تایلند نداشته باشیم.
پیش روی
آیا مانع عمدهای که
ِ
شماست،فقطمحیطزیستاست؟
االن طرفداران محصوالت تراریخته از همۀ
جناحهای فکری از بین دانشمندان ،وزرا و غیره

هستند .آقای دکتر پزشکیان وزیر اصالحطلب
دورۀ آقای خاتمی بودهاند و اآلن نایبرئیس
مجلس هستند ،آقای لنکرانی سخنگوی جبهۀ
پایداری و وزیر جناب آقای دکتر احمدینژاد ،آقای
سیدحسن قاضیزادۀ هاشمی وزیر معتدل و مورد
وثوق مقام معظم رهبری ،آقای دکتر دیناروند
که ساختار فکری خودش را دارد ،آقای دکتر
رستگار که تکنوکرات است ،آقای دکتر ملکزاده
که خودشان وزیر بودهاند و امروز معاون پژوهشی
وزارت بهداشت هستند ،همه و همه به اتفاق آرا
به ضرورت استفاده از این فناوری و سالمبودن
این محصول ،رأی دادهاند؛ بنابراین اینکه عدهای
بخواهند این قضیه را سیاسی بکنند ،کار بدی
است .بنده گمانم این است که به هیچ عنوان
این قضیه سیاسی نیست و هرکس هم این تلقی
را دارد ،خیانت میکند .دربارۀ مراجع ،طبیعتاً
ما همیشه تابع محض و بیچندوچون مراجع
هستیم .در سالهای  ۱۳۷۷تا  ۱۳۷۹از همۀ
مراج عظام نظرخواهی شد و بدون استثنا عمل
مهندسی ژنتیک و استفاده از محصوالت تراریخته
را تأیید کردند .مث ً
ال مقام معظم رهبری در فتاوای
متعددی فرمودهاند که عمل مذکور (یعنی
مهندسی ژنتیک) تغییر شکل گیاهان و استفاده از
محصوالتتراریختهفینفسهاشکالندارد.حضرت
آیتاهلل سیستانی ،حضرت آیتاهللالعظمی مکارم
شیرازی ،حضرت آیتاهللالعظمی شاهرودی،
حضرت آیتاهللالعظمی جوادی آملی تأیید
کردهاند .تا این جای کار همه چیز روشن است؛
اما از زمانی که برنامۀ ششم تحویل مجلس شده
است ،موج جدیدی به وجود آمده است .ارادۀ دولت
این است که آن قانون رویزمینمانده را اجرا کند:
قانونی که دولت را مکلف میکند تمهیدات الزم
برای توسعۀ کشت محصوالت فراریخته را فراهم
کند .از آن روز آن موج جدید با ادبیات آدمهای
دوتابعیتی ،میگویند این محصوالت خطرناک
است و برای بدن و محیطزیست زیان دارد .اینکه
مسئولی برود به جای استفتا ،تلقین کند یا آنچه
خود میخواهد ،طلب بکند ،این کوچکترین
َگردی به ساحت مقام عالیقدر مرجع تقلید بر
جای نمیگذارد؛ بلکه سیهروزی برای فردی
میمان َد که تالش میکند این عمل را انجام بدهد.
خوشبختانه مراجع عالیقدر شیعه در طول تاریخ
و ازجمله در این امتحان بسیار سربلند بیرون
آمدهاند .هیچکدام از فتاوای هیچیک از مراجع
با دیگری تعارض ندارد .همه بهاتفاق گفتهاند که
نفس کار هیچ اشکال ندارد و جالبترین قسمت
اینجاست که فرمودهاند اگر هرچیزی زیانآور
باشد ،مسئولیت تشخیص زیانآوربودن یا نبودن
محصوالت تراریختی برعهدۀ دانشمندان است.
دانشمندان هم این کار را کردهاند و بیزیانبودنش
راتأییدکردهاند؛بنابراینهیچابهامیباقینمیماند.
ساحت مقدس مجموعۀ عزیزان و سروران
گرانقدر مراجع شیعه منزه هستند از اینکه
بخواهند در این قضایا مورد تلقین قرار بگیرند.
مراجعهموارهصحیحترینتصمیماترامیگیرند
و اعالم میکنند و رهبر نظام هم که امروز حکم
بالمنازع ایشان بایستی جاری و ساری باشد،
فتاوای بسیار روشن و صریح دارند و تقریر عملی
ایشان در حمایت بیچندوچون از پژوهشگاه
رویان و تولید حیوانات تراریخته مانند بزهای
شنگول و منگول و حبۀ انگور که در شیر خود
داروهای مورد نیاز انسان را تولید میکنند ،خود
نشان بارزی است از اینکه نهتنها این علم ،حالل
و مباح است ،بلکه ضروری و واجب کفایی است.
البته این استنباط من است و طبیعتاً بنده چنین
فتواییرانشنیدهام.
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پروندهای در تشریح موضوع تراریخته و بررسی فقهی آن؛ در گفتوگوبا

خانم سمیرا کهک:

خوردن غذای تراریخته هیچتاثیری در ژنهای ما ندارد
8
سمیرا کهک دبیر شواری مشورتی مرجع ملی ایمنی
زیستی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی ایمنی
زیستی ایران در این مصاحبه اطالعات بسیار خوب و
جامعی را در مورد محصوالت تراریخته و فرآیند تولید
آن و تفاوت گیاهان تراریخته با گیاهان دیگر بیان کرد.

تغییر ژنتیکی ( )GMدر گیاه
چیست و چگونه انجام میشود؟
مهندسی ژنتیک فناوری است که به وسیله آن
میتوان صفات مطلوب را در گیاه زراعی یا باغی
موردنظر افزایش داد و یا اینکه صفات نامطلوب را
در گیاه موردنظر کاهش داد .به عنوان مثال تصور
کنید گیاه زراعی پرمحصولی داریم که به یک آفت
حساس است و در نتیجه حمله آن آفت خسارت
زیادی را متحمل میشود ،در این حالت دو راه حل
خواهیم داشت یا اینکه چندین مرتبه مزرعه خود
را با سموم شیمیایی آفتکش سمپاشی کنیم و یا
اینکه با مهندسی ژنتیک ،صفت مقاومت به آفت را
به گیاه منتقل کنیم .در این حالت یعنی استفاده
از مهندسی ژنتیک محصول موردنظر هم صفت
پرمحصولی را خواهد داشت و هم مقاوم به آفت
خواهد بود و از حمله آفت خسارت نخواهد دید.
مورد دیگر اینکه میتوان تصور کرد که گیاه زراعی
پرمحصولی داریم که دارای یک صفت نامطلوب
است .به عنوان مثال گیاه موردنظر ما در مرحله
رسیدگی و برداشت ریزش دانه دارد و در نتیجه
عالوه بر کاهش عملکرد ،دانههای ریزش کرده
در سال بعد و در تناوب زراعی علفهرز مزرعه
خواهند بود .در این حالت میتوان با استفاده از
مهندسی ژنتیک صفت نامطلوب "ریزش دانه" در
گیاه کاهش داد و در نتیجه تولید محصول افزایش
پیدا میکند .عالوه بر این در سال بعد و در تناوب
زراعی مشکل علفهرز نیز شدت پیدا نمیکند که
مجبور باشیم چندین مرتبه از سموم علفکش
استفاده کنیم .البته مثالهای دیگری هم در مورد
گیاهان تراریخته و استفاده از مهندسی ژنتیک
وجود دارد.
آیا حضور ژنها در مواد غذایی
متداولاست؟
بله صد درصد ،ما روزانه مواد غذایی متنوعی را
مصرف میکنیم که نزدیک به صد در صد آنها
از موجودات زنده بودهاند .مثال سیب ،گندم ،مرغ
و  ...همه به خوبی میدانیم که موجودات زنده از

میلیونهامیلیونسلولتشکیلشدهاندوهمهاین
سلولها هسته و ماده ژنتیکی دارند .ماده ژنتیکی
اینها نیز از تعداد بسیار زیادی ژن تشکیل شده
و ما روزانه میلیاردها ژن از موجودات مختلف
را مصرف میکنیم .البته از ابتدای بشریت این
وجود داشته و همه انسانها روزانه میلیاردها ژن
از موجودات مختلف را مصرف کرده و میکنند.
گیاهان تغییر ژنتیکی یافته چه
تفاوتی با گیاهان حاصل از اصالح
نباتاتسنتیدارند؟
تاریخچه کاربرد اصالح نباتات تقریبا همزمان
با پیدایش کشاورزی است .زمانیکه انسانهای
اولیه برای تامین غذای خود دانههای درشتتر
یا با رنگ مطلوبتر را انتخاب میکردند و در
سال بعد دانههای با کیفیت را میکاشتند ،در
واقع همان زمان بود که اصالح نباتات آغاز شد.
در علم و هنر اصالح نباتات از روشهای متعددی
برای بهبود کیفیت و کمیت محصول استفاده
میشود .در اصالح نباتات سنتی عمدتا والدین با
صفات مطلوب انتخاب میشوند و پس از تالقی و
بررسی و آنالیز فرزندان آنها به دنبال ایجاد تنوعی
هستیم تا نتاج اصلح این والدین را انتخاب کنیم و
کیفیت یا کمیت محصول را باال ببریم .بهعنوان
مثال تصور کنید که یک گیاه زراعی پرمحصول
داریم اما این گیاه ما به آفت خاصی حساس است
و گیاه دیگری داریم که صفات نامطلوب زراعی
متعددی دارد و در عوض به آفت موردنظر مقاوم
است .در اصلح نباتات سنتی این دو گیاه را تالقی
میدهند تا صفت مطلوب مقاومت به آفت به گیاه
زراعی باارزش پرمحصول ما منتقل شود .البته
پرواضح است که نتاج این تالقی نیمی از ماده
ژنتیکی خود را از والد مادری و نیمی دیگر را از
والد پدری دریافت میکند و در نتیجه همراه با
صفت مطلوب "مقاومت به آفت" صفات نامطلوب
دیگر نیز به گیاه پرمحصول ما منتقل میشود.
در اصالح نباتات سنتی با استفاده از تالقیهای
برگشتی نتاج با والد پرمحصول ،سعی میشود تا
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تا حد امکان صفات نامطلوب را حذف کنند .اما
متاسفانه این حدف صفات نامطلوب صد در صد
نخواهد بود و زمان زیادی را برای تالقی برگشتی
(حداقل حدود هشت سال) صرف اینکار میشود.
اما در مهندسی ژنتیک ژن کنترل کننده صفت
مقاومت به آفت شناسایی و در یک کاست ژنی به
گیاه زراعی پرمحصول منتقل میشود و مطمین
هستیم که صفات نامطلوب دیگر در گیاه زراعی ما
حضور ندارند و زمان کمتری نیز صرف میکنیم.
گیاهان تغییر ژنتیکی یافته چه
پیامدهایپیشبینینشدهایدارند؟
در ابتدای ظهور هر فناوری یکسری مالحظاتی در
رابطه با استفاده از آن مطرح میشود که میتواند
به مرور زمان بیاساس بودن آن نشان داده شود.
مهندسی ژنتیک نیز از این قاعده مستثنی نبوده
و در ابتدای ظهور آن ،با در نظر گرفتن تمامی
مالحظات ابراز شده در مورد محصوالت تراریخته
و کاربرد مهندسی ژنتیک ،پروتکل ایمنی زیستی
کارتاهنا تدوین و تصویب رسید .ایمنی زیستی
مفهومی است که همواره با مهندسی ژنتیک
همراه است و پژوهشگران در تولید محصوالت
تراریخته مالحظات ایمنی زیستی را مدنظر قرار
میدهند .عضویت جمهوری اسالمی ایران نیز
در سال  1382رسما به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسید و توسط رئیس جمهور وقت ابالغ
شد .از این تاریخ جمهوری اسالمی ایران نیز ملزم
به رعایت مفاد این پروتکل شد .در سال 1388
نیز "قانون ملی ایمنی زیستی" تصویب و الزامات
قانونی استفاده از این فناوری در کشور فراهم شد.
البتهدستورالعملهایبینالمللیدیگرینیزوجود
دارند که پژوهشگران و دانشمندان با عمل به این
دستورالعملها و توجه به مالحظات مطرح در
مورد محصوالت تراریخته تصمیمگیری میکنند
از جمله کدکس الیمنتاریوس و  ...در نتیجه برای
پاسخ به سوال جنابعالی میتوانم بگویم که تمام
پیشبینیهای ممکن تا کنون صورت گرفته تا
مصرف کننده با خیال راحت و با اعتماد به مراجع

مربوطه این محصوالت را مصرف کند .حتی در
مورد کشت این محصوالت نیز پیشبینیهای
الزم در مورد امور زیستمحیطی انجام گرفته
است و در برخی مواقع حتی از محیط زیست
حفاظت شود مثال وقتی سم کمتری در کشاورزی
مصرف کنیم ،صد در صد توانستهایم از محیط
زیست حفاظت کنیم و یا وقتی عملیات مبارزه
با علفکش و خاکورزی را کاهش میدهیم با
کاهش انتشار گازهای گلخانهای و کاهش تردد
ماشینهایکشاورزی،موجباتحفاظتازمحیط
زیست را فراهم کردهایم و مثالهای متعدد دیگر ...
چه ژنهایی تا کنون به محصوالت
تغییر ژنتیکی یافته ارائه شده است
و چرا؟
ژنهای متفاوتی هستند .بگذارید اینطور توضیح
دهم که یک محصول تراریخته پس از تولید،
ارزیابیهای ایمنی زیستی را پشت سر میگذارد و
پس از ارایه مستندات این ارزیابیها ،مجوز دریافت
میکند و وارد بازار میشود .در مرحله تحقیقاتی و
درآزمایشگاهژنهایمختلفیدرمهندسیژنتیک
مورد استفاده قرار میگیرند .اما عمده محصوالت
تراریخته تجاری شده دارای چند صفت شامل:
مقاومت به آفت ،مقاومت به علفکش و  ...ژنهای
مقاومت به آفات برای کاهش مصرف سموم
شیمیایی خطرناک ،ژنهای تحمل به علفکش
گالیفوسیت برای کاهش مصرف سموم شیمیایی
علفکش خطرناکتر و کنترل موثرتر علفهرز،
ژنهای تحمل به خشکی ،ژنهای تولید ویتامین آ
و آهن و روی و ...که فهرست بسیار بزرگی هستند.
پرسش  :6در حال حاضر کشت کدام یک
از انواع گیاهان تغییر ژنتیکی یافته و در کجا
متداولاست؟
 28کشور جهان کشت محصوالت تراریخته را
انجام میدهند و عمده محصوالت تراریخته در
آمریکا ،برزیل و آرژانتین تولید میشوند .عمده
محصوالت تراریخته موجود در بازار عبارتند از
کلزا ،سویا ،ذرت و پنبه .البته محصوالت دیگری

نیز هستند اما در سطح محدودی کشت میشوند.
محصوالت تغییر ژنتیکی یافته در
کجایدنیامصرفمیشوند؟
میتوان گفت تقریبا در تمام دنیا .در مورد برخی
محصوالت میتوان گفت که تقریبا صد در صد
بازار تبادالت جهانی از محصول تراریخته است و
مصرفکننده تنها میتواند از نوع تراریخته مصرف
کند .مثال در مورد سویا بر اساس آمار منتشر شده
 82درصد سطح زیر کشت این محصول تراریخته
است و چون محصوالت تراریخته عملکرد باالتری
دارند در نتیجه میزان سویای تولیدی میتواند
چیزی در حدود  90درصد و یا بیشتر باشد
یعنی بیش از  90درصد سویای جهان تراریخته
است .صد در صد سویا ،شکر ،قند ،ذرت ،کلزا و
پنبه مصرفی مردم آمریکا و اروپا تراریخته است.
ژاپنیها ساالنه دهها میلیارد دالر محصوالت
غذایی تراریخته دارد و مصرف میکنند .ایران نیز
با واردات و مصرف سالیانه قریب به  5میلیارد دالر
محصوالت تراریخته (بهطور عمده سویا ،کلزا و
ذرت) جز مصرف کنندگان اصلی است.
آیا مصرف خوراکی محصوالت
تغییرژنتیکییافتهایمناست؟
همانطور که در سواالت قبلی نیز توضیح دادم،
این محصوالت پس از مصرف مورد ارزیابیهای
ایمنی زیستی قرار میگیرند و در این ارزیابیها
عالوه بر مالحظات زیستمحیطی ،مالحظات
سالمتی نیز مدنظر قرار میگیرند و پس از بررسی
ارزیابیهای انجام شده این محصوالت مجوز
میگیرند .روش به این صورت است که محقق
پس از تولید محصول تراریخته ،ارزیابیهای ایمنی
زیستی را انجام میدهد و مدارک این ارزیابیها
را به مراجع ذیصالح ذیربط تقدیم میکند
و آن مراجع این ارزیابیها را بررسی میکنند و
بعد مجوز صادر میشود .سازمان بهداشت جهانی
تمامی محصوالت تراریختهای را که مجوز دریافت
کردهاند در حد محصوالت غیرتراریخته نظیر خود
ایمن اعالم کرده است .وزارت بهداشت و وزارت
جهادکشاورزیکشورمانهممحصوالتتراریخته
موجود در بازار را تایید کردهاند.
آیا خوردن غذای تراریخته بر
ژنهای من تاثیر میگذارد؟
خیر ،اصال اینطور نیست .همانطور که خدمتتون
عرض کردم ،ما روزانه میلیاردها ژن مصرف
میکنیم .اگر قرار بود ژنهای موجود در غذا
بروی ماده ژنتیکی ما اثر داشته باشند و یا اینکه
در داخل زنوم ما الحاق شوند که تا االن ما تبدیل
شده بودیم به غذاهایی که میخوریم مثال شبیه
گندم شده بودیم یا سیب یا هویج! ژنهای الحاقی
به داخل زنوم گیاهان تراریخته هم از نوع ژنهای
طبیعی هستند و تفاوتی با نوع ژنهای موجود در
گیاهان دیگر ندارند که بتوانند با خوردن بر ژنوم ما
اثر بگذارند .نظام هستی بسیار دقیق عمل میکند
بهطوریکه سیستمهای بسیار پیچیده و دقیقی
دارد که به این راحتیها ژنوم ما تغییر نمیکند
و با خوردن هویج ما به هویج تبدیل نمیشویم و
حتی فرزندان ما هم به هویج تبدیل نمیشوند و
این است که میلیاردها سال است که انسان انسان
است و گندم گندم و ...
آیا محصوالت تغییر ژنتیکی یافته
موجب آسیب به محیط زیست
میشوند؟
تا کنون هیچ گزارشی در خصوص آسیب
محصوالت تراریخته به محیط زیست وجود
نداشته است و در فرآیند تولید و کشت این
محصوالت به مالحظات ابراز شده توجه میشود و
در ارزیابیهای ایمنی زیستی محصوالت تراریخته

تولیدی نیز لحاظ میشوند .حتی شاید بتوان
گفت که محصولت تراریخته با کاهش مصرف
سموم موجبات حفاظت از محیط زیست را فراهم
میکنند .یک متاآنالیز نشان داده است که کشت
محصوالتتراریختهموجبکاهش 37درصدیدر
استفاده از سموم شده است و این کاهش استفاده
از سموم اثرات مثبت زیستمحیطی به دنبال
خواهد داشت .در ضمن گزارشهای بیشماری
درموردفوایدزیستمحیطیمحصوالتتراریخته
منتشر شده است .برای مثال نشان داده شده است
که با کشت محصوالت تراریخته تنوع زیستی
افزایش پیدا میکند و موجودات زنده غیرهدف
بیشتر زادو ولد میکنند.
آیا محصوالت زراعی تغییر ژنتیکی
یافته قادر به لقاح با سایر گیاهان

جلوگیری کنیم! بالعکس ما میخواهیم منتقل
کنیم .البته در تولید بذر اعم از تراریخته و
غیرتراریخته باید فاصله مناسبی با سایر گیاهان
قائلشویم.
با چه روشی میتوان از لقاح گیاهان
تغییرژنتیکییافتهجلوگیریکرد؟
اگر گیاه موردنظر صددرصد خودگشن باشد،
نیازی به تنظیم فاصله نیست و با افزایش درصد
دگرگشنی بسته به گیاه و شرایط محیطی ،فواصل
متفاوت خواهد بود که در ارزیابیهای ایمنی
زیستیقسمتزیستمحیطیلحاظمیشوند.
با توجه به اینکه محصوالت
تراریخته تنها  20سال است که
ظهور پیدا کردهاند ،آیا هنوز هم ممکن است
تاثیرات جانبی غیرمنتظره و نامطلوبی از

تقریبا صد در صد بازار تبادالت
جهانیازمحصولتراریختهاست
و مصرفکننده تنها میتواند از نوع
تراریخته مصرف کند .مثال در مورد سویا
بر اساس آمار منتشر شده  82درصد
سطح زیر کشت اینمحصولتراریخته
است و چون محصوالت تراریخته
عملکرد باالتری دارند در نتیجه میزان
سویای تولیدی میتواند چیزی در
حدود  90درصد و یا بیشتر باشد
یعنی بیش از 90درصد سویای جهان
تراریخته است .صد در صد سویا ،شکر،
قند ،ذرت ،کلزا و پنبه مصرفی مردم
آمریکا و اروپا تراریخته است .ژاپنیها
ساالنه دهها میلیارد دالر محصوالت
غذایی تراریخته دارد و مصرف میکنند.
ایران نیز با واردات و مصرف سالیانه
قریب به 5میلیارد دالر محصوالت
تراریخته (بهطور عمده سویا ،کلزا و
ذرت) جز مصرف کنندگان اصلی است.

میباشند؟
در واقع در دنیای گیاهی دو نوع لقاح جنسی
وجود دارد :یکی دگرلقاحی (دگرگشنی) و دیگری
خودلقاحی (خودگشنی) .برخی گیاهان کامال
خودگشن هستند و درصد بسیار بسیار ناچیزی
دگرگشنی در آنها رخ میدهد .برخی دیگر از
گیاهان نیز کامال دگرگشن هستند .برخی دیگر
از گیاهان درصدهای متفاوتی از دگرگشنی و
خودگشنی دارند و این موضوع به شرایط محیطی
بستگی دارد مثال باد ،وجود حشرات گردهافشان و
 ...در فواصل خاصی اتفاق افتادن دگرگشنی در
دو گیاه هم گونه دگرگشن نیز غیرممکن است.
خوشبختانه محصوالت زراعی یاد شده قادر به
لقاح با سایر گیاهان از جنس خودشان هستند که
موجب میشود ما از واردات هر ساله بذر بینیاز
شویم.
چرا باید جلوگیری کنیم؟؟ دلیل ندارد که

آنها به وجود بیاید؟
خیر! چنین سوالی برای اولین بار است که در
تاریخ تغذیه بشر پیدا شده .در گذشته حکام و
پادشاهان با خودشان پیشمرگ میبردند .هر
غذایی را قبل از پادشاه باید پیشمرگ میخورد اگر
نمیمرد ،پادشاه هم از آن مصرف میکرد .بعدها
معلوم شد که برخی غذاها بهصورت تجمعی و
در زمان زیانشان معلوم میشود .اما طوالنیترین
تاثیرها طی چند سال ظهور پیدا میکند20 .
سال ،مدت خیلی خیلی زیادی است .با توجه به
گذشت  20سال و عدم وجود حتی یک گزارش
در مورد تاثیرات جانبی به نظرم چنین احتمالی
وجود ندارد.
چگونه محصوالت تغییر ژنتیکی
یافتهقانونمندمیشوند؟
مفهوم مهندسی ژنتیک و تولید محصوالت
تراریخته همواره با مفهوم "ایمنی زیستی"

همراه است .جمهوری اسالمی ایران در سال
 1382به طور رسمی و با تصویب در مجلس
شورای اسالمی عضو پروتکل ایمنی زیستی
کارتاهنا شد و در سال " 1388قانون ملی
ایمنی زیستی" به تصویب شورای اسالمی
رسید و توسط رئیس جمهور وقت ابالغ شد .در
سال  1394آئیننامه اجرایی بند ب ماده  7این
قانون نیز در شورای ملی ایمنی زیستی تصویب
و ابالغ شد .در نتیجه تولید ،رهاسازی ،واردات،
صادرات و  ...این محصوالت کامال قانونمند
شده است.
چه کسانی از توسعه محصوالت
تراریخته حمایت مالی میکنند و
چه کسانی مالک این فناوری هستند؟
دولت و نظام جمهوری اسالمی ایران و تمام
کسانی که خواستار استقالل و سربلندی این
کشور هستند ،خواستار توسعه این فناوری در
کشور بوده و از آن حمایت میکنند .ما بیست
سال است که از نوع وارداتی این محصوالت
استفاده میکنیم و حمایت از تولید داخلی آن
خواسته هر مسلمان متعهد ایرانی است که
آرزوی سربلندی و سرافرازی ایران اسالمی را در
سر میپروراند.
آیا مثالهایی از عدم موفقیت
محصوالت تراریخته در برآورده
کردن نتیجهی مطلوب وجود دارد؟
هر محصول تراریخته در ابتدا با یک هدف خاصی
تولید میشود و پس از تولید در گلخانه و مزرعه
مورد آزمایشهای متعددی قرار میگیرند که اوال
پایداری ژن اثبات شود و بعد صفت برتر موردنظر
ما را نشان دهد .بعد وارد مراحل بعدی خواهد
شد .تا وقتی نتیجه مطلوب مشاهده نشود تولید
نمیشود.
کدام محصوالت تراریختهی جدید
درحالتوسعههستند؟
در ایران محصوالت تراریخته متعددی داریم که
در مراحل مختلف از آزمایشگاه تا صدور مجوز
هستند .برخی از آنها عبارتند از:
تولید برنج تراریخته مقاوم به کرم ساقه خوار که
در مرحله رهاسازی است
پنبه تراریخته مقاوم به آفت در مرحله رهاسازی
تولید چغندر تراریخته مقاوم به ریزومانیا در
مرحله تولید نسل های اصالحی
تولید چغندر تراریخته مقاوم به آفت در مرحله
تولید نسل های اصالحی
تولید چغندرقند متحمل به بیماری قارچی در
مرحله تولید نسل های اصالحی
تولید سیب زمینی مقاوم به بید سیب زمینی در
مرحلهگلخانهای
تولید کلزای مقاوم به علف کش رانداپ در مرحله
گلخانهای
تولید چغندرقند تراریخته مقاوم به علفکش و
آفات در مرحله آزمایشگاهی
تولید برنج متحمل به خشکی و کمآبیاری در
مرحلهآزمایشگاهی
بهجزتغییرژنتیکیازچهروشهای
دیگریمیتوانبرایاصالحعملکرد
محصوالتزراعیاستفادهکرد؟
اصوال مهندسی ژنتیک و سایر روشهای اصالح
نباتات سنتی همیار و همکار هستند .مثال وقتی
در گونههای وحشی گیاه زراعی موردنظر صفت
مطلوب ما وجود ندارد و نمیتوان با روشهای
اصالح نباتات سنتی این صفت را به گیاه زراعی
موردنظر منتقل کرد ،اینجاست که ابزراهای
مهندسی ژنتیک به کمک بشریت رسیده و این
محدودیتها را برطرف میکند.
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دکترمحمد رضا زمانی:

جنجالهایاخیراعتبارعلمیدرستندارند
10
دکتر محمدرضا زمانی رئیس پژوهشگاه ملی
مهندسیژنتیکوزیستفناوریومتخصصبیولوژی
مولکولی(زیستفناوری) است .ایشان ضمن تعریف
زیست فناوری و حوزههای کاربردی و مزایای آن،
وضعیتتولیدگیاهانوموجوداتاصالحشدهژنتیکی
جهان را مورد ارزیابی قرار داد.

به عنوان اولین سئوال مایلم بپرسم
اساسابيوتكنولوژييازيستفناوري
چيست؟ و اجماال حوزه های کاربرد آن
چیست؟
بيوتكنولوژي يا زيست فناوري به معني بكارگيري
موجودات زنده و يا اجزاي آنها براي توليد يا اصالح
يك فرآورده است .زيست فناوري سابقه طوالنی
دارد  ،یعنی از حدود 10هزار سال پيش که مردم
بذر گياهاني را که داراي ويژگيها و صفات بهتري
بودند را براي کاشتن در سال بعد ذخيره مي کردند.
حتی سنگواره هايي در ايالم يافت شده است كه
نشان مي دهد بابليها ،مصريها و روميها براي
اصالح نژاد دام ها نيز کار انتخاب گونه بهتر را انجام
مي دادند .هزاران سال است که مردم با استفاده از
فرآيندطبيعيتخمير،نانتهيهميکنندوباکتريهاي
توليد کننده اسيد الکتيک را براي ساختن ماست
و انواعی از کپک را براي ساختن پنير به کار می
برند .همه اين موارد مثال هایی از زيست فناوري
است .ولي در اوایل دهه  70تحول بزرگي در زیست
شناسی و بویژه زيست مولکولی بر مبنای تحقيقات
ژنتيکی به وجود آمد .با این تغییرات و تحوالت
امکان انجام یک سری آزمايشاتی که در گذشته
غير ممکن بود فراهم شد .اين روش را فناوري
 DNAنوترکيب يا مهندسی ژنتيک نام گذاشتند و
رفته رفته زيست فناوري مدرن به وجود آمد .حوزه
های کاربرد زيست فناوري وسیع است و زمینه
های مختلف گیاهی ،کشاورزی ،صنایع مختلف،
پزشکی و پدافند غیر عامل و موارد متعدد دیگر را
شامل می شود.
مهندسي ژنتيك يا زیست فناوري
نوين چه مزايايي دارد؟
مهندسي ژنتيک از دو نظر براي زيست فناوري
بسيار ارزشمند است :اولین نکته اينکه ،دانشمندان
ميتوانند ژنهاي سودمند را از سلولهاي انواع
موجودات زنده برداشته و آنها را به ميکروارگانيسم

هايي مانند مخمر و باکتري ،که به آساني ميتوانند
در مقادير باال رشد کنند ،انتقال دهند .به اين ترتيب
فرآوردههاييکهزمانيفقطدرمقاديرکموبااحتمال
خطر زیاد (نظیر استفاده از بدن افراد متوفی) قابل
تهيه بودند ،به وسيله ميکروارگانيسمهايي که به
سرعتتکثيرمييابند،درمقاديرباالتهيهميشوند.
مثالي براي اين موضوع ،استفاده از باکتريهاي تغيير
ژنتيکي يافته براي توليد انسولين به منظور درمان
بيماري ديابت است.
ديگر اينکه ،امکانات موجود در اين تکنيک داراي
مزايايي براي دامداران و کشاورزان است .مهندسي
ژنتيک اين امکان را به ما ميدهد که ژنهاي دلخواه
را از يک گياه يا جانور يا ميکروارگانيسم به گونه
ديگري انتقال دهيم که از دیدگاه علمی عوامل
بازدارنده درتلفيق هاي طبيعي بين گونه ها برطرف
مي شوند .از طرف دیگر ،طيف گسترده تري
از صفات مهم و مفید در دسترس کشاورزان و
دامداران قرار ميگيرد و اين صفات بسيار سريع تر،
دقيق تر و مطمئن تر از روشهاي معمول مي توانند
به گونه هاي هدف منتقل شوند .بدين لحاظ است
كه اين فناوري را نوعي مهندسي (طراحي و اجراي
دقيق) مي دانند.
با چنين ظرفیت بالقوهای ،مهندسی ژنتيک نويد
تحوالت عظيمی را در زمينه دارو ،درمان ،تشخیص،
کشاورزی و ديگر زمين ه ها مانند درمانهای جديد
پزشکی و واکسنها ،محصوالت جديد صنعتی و
سوختهای جديد را داده است .همچنین زیست
فناوری قابليت افزايش توليد غذا ،توليد محصوالت
کشاورزی از زمينهای غير قابل استفاده و کاهش
مصرف آب و آفت کش ها را دارد.
با توجه به آمار های موجود ،وضعيت
توليد گیاهان و موجودات اصالح شده
ژنتيكي يافته در جهان به چه صورت است؟
تا به امروز ،بيشترين موجودات اصالح شده ژنتيكي
که به صورت تجاري به محيط ارائه شدهاند،
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محصوالت زراعي هستند .بر اساس آمار ارائه شده
توسط سرويس بينالمللي فراگيري كاربردهاي
زيست فناوري كشاورزي ( ، )ISAAAو بر اساس
همين آمار گياهان زراعي تراريخت براي اولين بار
در سال  ۱۹۹۶به ميزان  ۷/۱ميليون هكتار كشت
شدند و ميزان كشت گياهان زراعي تراريخت در
سال  ۲۰۱۵به حدود  180ميليون هكتار رسيد.
سويا ،ذرت ،پنبه ،و كلزا كه صفت مقاومت به علف
كش را دارا هستند و يا قادر به توليد پروتئينهاي
آفتكش هستند؛ بيشترين گياهان زراعي تغيير
يافته ژنتيك هستند كه تا به حال كشت شدهاند.
نمودار رشد مزارع مربوط به تولید این گیاهان هم به
صورت داده های جدولی ارائه شده است که تقدیم
میگردد تا درصورت امکان به عنوان یک مطلب
علمی در متن مصاحبه چاپ شود:.
در سال ۲۰۱۵كشور آمريكا با ۹/۷۰ميليون هكتار
( ٪۳۹ميزان جهاني) همچنان در رتبه اول توليد
كنندگان گياهان زراعي تراريخت قرار داشت .طبق
این اطالعات بيشترين گياهان زراعي كشت شده
نيز به ترتيب اولويت عبارتند از :ذرت ،سويا ،پنبه،
كلزا ،چغندرقند ،يونجه ،پاپايا ،كدو و سيب زميني.
پس از آن كشور برزيل با  44/2میلیون هکتاردر
رتبه دوم قرار گرفت .كشور آرژانتين با 24/5ميليون
هكتار رتبه سوم خود را حفظ نمود .هندوستان با
كاشت  11/6ميليون هكتار گياه زارعي تراريخت
و كانادا با  ۱۱ميليون هكتار در رتبههاي چهارم و
پنجمقرارگرفتند.
در سال  ،۲۰۱۵سوياي تراريخته به ميزان 92/1
ميليون هكتار توسط كشورهاي :آمريكا ،برزيل،
آرژانتين ،كانادا ،پاراگوئه ،آفريقاي جنوبي ،اوروگوئه،
بوليوي،مكزيك،شيليوكاستاريكاتوليدشد.يعني
از  ۱۱۱ميليون هكتار سوياي كاشته شده در سال
 ۸۳ ، ۲۰۱۵درصد آن تراريخته بوده است .گفته
مي شود به دليل افزايش محصول در مزارع سوياي
تراريخت ،عمال 95درصد سوياي توليد شده و مورد

عرضه در بازار جهاني تراريخت هستند .عالوه بر آن
سطح زير كشت  ۷۵درصد پنبه ۲۹ ،درصد ذرت ،و
 ۲۴درصد كلزاها نيز تراريخته بوده اند.
بر اساس يك فرا بررسي جهاني كه در سال 2014
منتشر شده نشان مي دهد كه طي  147مطالعه
در  20سال گذشته كه محصوالت تراريخت كشت
شده اند ،استفاده از آفت كش ها را تا  37درصد
كاهش داده است .همچنين عملكرد اين محصوالت
در مجموع  22درصد و سود كشاورزان از استفاده
از اين محصوالت به ميزان  68درصد افزايش يافته
است.
عالوه بر گیاهان؛ دامها ،آبزیان و واکسنهای
تراریخته نیز تولید شدهاند .در سال ،۲۰۰۹
يك بز كه داروي ضد انعقاد خون انساني توليد
ميكرد اولين حيوان اصالح شده ژنتيكي بود كه
براي استفاده تجاري مورد بررسی و تصويب قرار
گرفت .ماهي زبرا ( )Zebraحاوي ژنهاي پروتئين
فلوئورسانت ،مثال ديگري از حيوانات اصالح شده
ژنتيكي تجاري شده است .عالوه بر آن ،تعداد زيادي
دارو و واكسن از موجود زنده تغيير ژنتيك يافته
براي انسان و حيوانات بصورت تجاري توليد شدهاند.
با توجه به بحث هایی که اخیرا در
سطح جامعه مطرح شده  ،آیا گیاهان
تراریخته ایمن هستند ،بعبارت دیگر توليد
گياهان زراعي تراريخته چه مخاطراتي دارد؟
ابتدا الزم است که برخی از مفاهیم را به درستی
تعريف کنیم .کلمه مخاطره يا ريسک با خطر کامال
متفاوت است .مخاطره يا ريسك ترکيبی از احتمال
وقوع خطر و خسارت احتمالی مرتبط با آن خطر
است .وقتی میگوييم :يک جادة لغزنده خطرناک
است منظورمان اين نيست که تصادف يا خسارتی
وارد شده است .منظور ما اين است که شرايط جاده
طوری است که میتواند منجر به تصادف شود .در
اين مورد خطر همان وقوع تصادف است که ممکن
است اتفاق بيافتد يا نيافتد و خسارت ،نتيجة حاصل

از تصادف است .در جاده لغزنده نبايد متوقف شد
و نبايد با سرعت زياد حركت كرد ،بلكه با احتياط
و رعايت مقررات ايمني طي مسير نمود .به همين
صورت وقتی میگوييم كه گياه تراريخته بايستي
ارزيابي مخاطرات شود (مانند هر فناوري ديگر) .اين
بدان معنی نيست که خطر يا هر گونه خسارتی
اتفاق افتاده يا خواهد افتاد .بلكه بدان معني است
كه بايستي ارزيابي انجام شود تا خطرات احتمالي را
شناسايي و با اتخاذ روشهاي خاص آنها را مديريت
نمود .به همين دليل هم مواد  ۱۵و  ۱۶پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا که ما برطبق مصوبه مجلس
شورای اسالمی به این پروتکل جهانی پیوستهایم ،به
ارزيابي و مديريت مخاطرات اختصاص يافته است.
تشخيصخطريکیازعناصرمهمارزيابیمخاطرات
است و این مسئله کامال علمی و تخصصی است.
در واقع این مسئله توسط دانشمندان و محققين
از قبل پیش بینی شده است و به همین دلیل
نیز پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا در ماده  ۱۵و
ضميمه  ۳خود با مطرح نمودن اصول و روشهاي
ارزيابي مخاطرات احتمالي ،سعي دارد كه احتمال
بروز خطر را به صفر برساند .در ارزيابي مخاطرات
گياهان زراعي تراريخته آزمايش هاي بسياري در
رابطه با سالمتي انسان (مانند حساسيت زايي
و سميت زايي)  ،محيط زيست (از جمله جريان
ژن از يك گياه به گياه ديگر ،اثر بر موجودات غير
هدف و ايجاد علفهاي هرز مقاوم) و بهم خوردن
كشاورزي سنتي انجام مي شود .پس از ارزیابیهای
مختلف و اطمینان از سالمت و ایمنی ،گیاهان
تراریخته رهاسازی میشوند .به عبارت دیگر با انجام
آزمایشات گوناگون ،ایمن بودن محصوالت بدست
آمده از گیاهان تراریخته ،سالمتي و اين هماني
گياه تراريخت با والد آن تایید میشود .به نظر می
رسد که تالش برای خارج کردن این مسئله از
حیطه علم و روشهای تخصصی و رسانه ای کردن
آن امری طبیعی نیست .البته دانستن را حق مسلم
مردم شریف ایران می دانیم اما "درست دانستن" را
ترجیح می دهیم.
موجودات اصالح شده ژنتيكي
چگونه كنترل مي شوند؟ آیا ضوابط
و مقرراتی در این باره وجود دارد؟ و آیا این
ضوابط ضمانت اجرا دارد؟
با وجود مزاياي بسيار مهندسي ژنتيك و موجودات
اصالح شده ژنتيكي كه از اين طريق توليد مي
شوند ،مخاطراتي در رابطه با اثر اين موجودات بر
محيط زيست و سالمت انسان مطرح ميشود كه
در باال به آن اشاره شد .لذا ،ضمن تاكيد بر اهميت
توسعهفعاليتهايزيستفناوريومهندسيژنتيك
در همه ابعاد براي نظارت و كنترل توليد موجودات
تغيير ژنتيك يافته مجموعه ای از قوانين و مقرارت
ايمني زيستي در سطوح ملي و بين المللي مطرح
است كه كشورها موظف به رعايت آن هستند.
هدف نهايي اين ضوابط نيز تضمين حفظ تنوع
زيستي ،سالمتی محيط زيست و انسان است.
يكي از مهمترين مقررات بينالمللي در اين زمينه
پروتكلايمنيزيستيكارتاهناميباشدکههمانطور
که عرض شد کشور ما به این پروتکل طبق مصوبات
دولت و مجلس شورای اسالمی به آن ملحق شده
است .به موجب اين پروتكل قبل از آنكه هر موجود
اصالح شده ژنتيكي يا محصول آن بتواند توليد و
رهاسازي شود بايستي سيستم ارزيابي مخاطرات را
طي نموده و مجوز سالمت محصول (براي انسان،
حيوانات و محيط زيست) را از مرجع صالحيتدار
ملي اخذ نمايد .طبعاً موجودات اصالح شده ژنتيكي
كه بدين طريق به تصويب ميرسند و اطالعات
آنها نيز در اتاق تهاتر ايمني زيستي كشور ()BCH
به ثبت ميرسد ،ايمن بوده و بعبارتي مشابه انواع
سنتي و غير دستورزي شده هستند .از نگاه یک
متخصص و فردی که سال ها است در این زمینه
فعالیت می کنم ،اعتقاد دارم که به جای هیاهوی بی

دلیل که باعث کندی در تدوین و اجرای قوانین در
این زمینه می شود ،با حمایت سازمان های ذیربط
و با کمک تمامی متخصصان باید زیر ساخت های
موجود را تکمیل و برای اجرایی کردن آن تالش
کرد .در تمامی کشورها برای بهره مندی از منافع
این علم ،از سال های قبل تالش کرده و زیر ساخت
های الزم را ایجاد کرده و از این دستاورد بشری
به عنوان یکی از ابزارهاي نیرومند در تامین امنیت
غذایی کشور شان بهره برداری کرده اند.
جناب آقای دکتر ،در صحبت های
خود از پروتکل کارتاهنا نام بردید،
در صورت امکان تشریح کنید که پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا و قوانین مورد توجه
آنچيست؟
از یاد آوری شما بسیار متشکرم .سابقه این
پروتکل به حدود  20سال قبل بر می گردد .در

است .در حال حاضر نیز برای اجرایی کردن یکی
از بند های این پروتکل ساز و کاری به عنوان اتاق
تهاتر زیستي تشکیل شده است .اتاق تهاتر ايمني
زيستي به موجب ماده  ۲۰پروتكل كارتاهنا و
براي تسهيل تبادل اطالعات عملي ،فني ،زيست
محيطي و حقوقي و تجارب بدست آمده در رابطه
با موجودات اصالح شده ژنتيكي ايجاد شده است.
از سال  ،۱۳۸۲مسئوليت اتاق تهاتر ايمني زيستي
به عهده پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست
فناوری گذاشته شده است و تاكنون هم در سطوح
ملي و بين المللي اين وظيفه را به خوبي اجرا كرده
است.
در صحبت های خود به عضویت
ایران در این پروتکل اشاره کردید .در
صورت امکان در این زمینه اطالعات بیشتری
ارائه فرمایید .آيا در اين خصوص قوانين

وقتیمیگوييم:يکجادةلغزنده
خطرناکاستمنظورمانايننيست
که تصادف يا خسارتی وارد شده است.
منظور ما اين است که شرايط جاده
طوری است که میتواند منجر به تصادف
شود .در اين مورد خطر همان وقوع
تصادف است که ممکن است اتفاق
بيافتديانيافتدوخسارت،نتيجةحاصل
از تصادف است .در جاده لغزنده نبايد
متوقف شد و نبايد با سرعت زياد حركت
كرد ،بلكه با احتياط و رعايت مقررات
ايمني طي مسير نمود .به همين صورت
وقتیمیگوييم كه گياهتراريخته
بايستيارزيابيمخاطراتشود(مانند
هر فناوري ديگر) .اين بدان معنی نيست
که خطر يا هر گونه خسارتی اتفاق افتاده
يا خواهد افتاد .بلكه بدان معني است كه
بايستي ارزيابي انجام شود تا خطرات
احتمالي را شناسايي و با اتخاذ روشهاي
خاص آنها را مديريت نمود

سال  ، 1995کشورهاي عضو کنوانسيون تنوع
زيستي (به اختصار  CBDنامیده می شود و ایران
نیز عضو آن است) درباره موافقت نامه هاي قانوني
که بتواند مسائل مربوط به مخاطرات موجودات
اصالح شده ژنتيكي را بررسي کند ،به مذاکره
نشستند .اين مباحثات نهايتاً در ژانويه سال 2000
منجر به پذيرش پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا
شد (.کارتاهنا نام يک شهر در کشور کلمبياست
که اولين دور مذاکرات در آنجا صورت گرفت).
اين پروتكل  ۴۰ماده و  ۳ضميمه دارد و در حال
حاضر  ۱۷۰كشور نیز عضو آن هستند .طبق مادة
 ، ۱هدف از اين پروتكل كمك به ایجاد اطمينان از
سطح كافي حفاظت در زمينه انتقال ،بكارگيري
و استفاده ايمن از موجودات اصالح شده ژنتيكي
است که حاصل زيست فناوري نوين هستند .ایران
در این زمینه فعالیت های موثری را انجام داده و
حتی برای تبیین مواد قانونی این پروتکل و توسعه
آن در قاره آسیا در جایگاه میزبانی نیز قرار گرفته

داخلي هم وضع شده است؟ چه وزارتخانهها
و یا سازمانهایی در این زمینه مسئولیت
دارند؟
بلي .چنانکه قبال هم عرض شد كشور جمهوري
اسالمي ايران كه از ابتدا در مذاكرات مربوط به تهيه
و تدوين پروتكل ايمني زيستي نقش داشت اين
پروتكل را در ارديبشهت  ۱۳۸۰امضاء كرد .الحاق
به پروتكل نیز در مرداد  ۱۳۸۲به تصويب مجلس
شوراي اسالمي ايران رسيد .براي اجرايي شدن مفاد
پروتكل ،قانون ملي ايمني زيستي مشتمل بر يازده
ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه
مورخ هفتم مرداد  1388مجلس شوراي اسالمي
تصويب و در همان مرداد ماه سال  1388به تاييد
شوراينگهبانرسيد.
به موجب ماده ( )۴قانون ايمني زيستي جمهوري
اسالمي ايران؛ صدور ،تمديد و لغو مجوز فعاليت در
امور مرتبط با مسایل مرتبط با قانون ايمني زيستي
(توليد ،رهاسازي ،نقل و انتقال داخلي و فرامرزي،

صادرات ،واردات ،عرضه ،خريد ،فروش ،مصرف و
استفادهازموجوداتزندهتغييرشکليافتهژنتيكي)
با رعايت قوانين مربوط به هر دستگاه بر عهده
دستگاههاي اجرايي ذيصالح ذيل ميباشد که طبق
قوانین ایران عبارتند از:
الف -وزارت جهاد کشاورزي در امور مرتبط با
توليدات بخش کشاورزي و منابع طبيعي
ب -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي در
امور مرتبط با ايمني و سالمت مواد غذايي ،آرايشي،
بهداشتي و مواد پزشکي
ج -سازمان حفاظت محيط زيست در امور مرتبط
با حيات وحش و بررسي ارزيابي مخاطرات زيست
محيطي بر مبناي مستندات علمي ارائه شده توسط
متقاضي
جناب آقای دکتر ،در ماههای اخیر
مسئله گیاهان تراریخت و موجودات
اصالح شده ژنتيكي به شدت در سطح جامعه
مطرح شده است .نظر جنابعالي در خصوص
این مسایل و نگرانی هایی که گاه به صورت
گسترده در رسانه های رسمی و مجازی هم
مطرح می شود چيست؟
پاسخ به این سوال نیاز به کمی مقدمه دارد.
همانطور كه قبال نیز به این مسئله اشاره کردم،
موادی از این گروه که باید به مصرف برسد ( چه
توسط انسان چه دام یا موارد دیگر ) قبل از ارائه به
بازار بايستي مراحل و آزمايشات مربوط به ارزيابي
ايمني و سالمت را طي كنند .در سطح جهان و
در ارتباط با این مواد چندين سازمان بينالمللي
مانند سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد
( ، )FAOسازمان بهداشت جهاني (، )WHO
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (، )OECD
گروه كاري بين دولتي كدكس در خصوص غذاهاي
حاصل از زيست فناوري و همچنین كمسيون
مشترك سازمان بهداشت جهاني و سازمان غذا و
كشاورزي ( )WHO/FAOفعاليتهايي را انجام داده
و دستورالعملهايي را ايجاد كردهاند .به عبارت دیگر
مسئله آنالیز کامل این محصوالت بر کسی پوشیده
نیست و سازمان های مسئول در سطح جهان نیز
به آن پرداخته اند.
عالوه بر آزمايشات حساسيتزايي و سميتزايي،
يكي از آزمايشات متداول براي ارزيابي ايمني
غذاهاي تراريخته و مقايسه غذاي اصالح شده
ژنتيكي با نوع معمول و سنتي آن است .در
اين روش كه "برابري بنيادين" يا اين هماني
( )Substantial equivalenceناميده ميشود
ايمني و سالمت محصول اصالح شده ژنتيكي با
نوع معمول آن مقايسه ميشود .برابری بنیادین
یک مفهوم عمومی است و برای عدم تفاوت بین
دو ماده با ترکیبات پیچیده به کار می رود  .توجه
به این نکته حائز اهمیت است كه غذاي انسان يا
خوراك دام تركيبات پيچيدهاي از مواد زيستي فعال
هستند كه ايمني آنها نميتواند به سادگی و مانند
مواد شيميايي ارزيابي شود.
در پروتکل کارتاهنا نیز این موضوع مورد بررسی
قرار گرفته است .به موجب ماده ( )۱۱پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا كليه كشورهايي كه
تصميماتي در خصوص استفاده از موجودات اصالح
شده ژنتيكي به عنوان غذاي انسان يا خوراك دام يا
فرآوري (که به اختصار  FFPنامیده میشود) اتخاذ
ميكنند ،موظف هستند كه ظرف مدت  ۱۵روز
اطالعات آن را در اتاق تهاتر ايمني زيستي ()BCH
ثبت نمايند .اين اطالعات كه حاوي اطالعات مربوط
به ارزيابي مخاطرات نيز ميباشد مرجع مناسبي
براي تصميمگيري ديگر كشورها در خصوص اين
محصوالت است .تا كنون  ۱۱۰۶مورد در اين
زمينه در  BCHبه ثبت رسيده است.
در جمهوري اسالمي ايران نیز به موجب بند “ب”
ماده ( )۴قانون ايمني زيستي؛ وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي به عنوان يكي از سه مرجع
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ذيصالح ملي مسئول صدور ،تمديد و لغو مجوز
فعاليت در امور مربوط به فناوري زيستي جديد
مرتبط با ايمني و سالمت مواد غذايي ،آرايشي،
بهداشتي و مواد پزشکي است .عالوه بر آن به
موجب بند “ج” ماده ( )۵قانون ملي ايمني زيستي،
مسئوليت حفاظت از سالمت انسان و بررسي
ارزيابي مخاطرات احتمالي موجودات زنده تغيير
شکل يافتهاي که به مصرف غذاي انسان ميرسند
و همچنين مسئوليت شناسايي و اتخاذ تدابير الزم
در مورد موجودات زندهاي که به طور مستقيم و
غيرمستقيمبرايانسانبيماريزاميباشندبرعهده
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي است.
كارگروه ايمني زيستي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي كه دبيرخانه آن در سازمان غذا و
دارو مستقر است يكي از كارگروههاي فعال ايمني
زيستي است .این کار گروه وظایف متعددی بر
عهده دارد .ایجاد تعامل با اتاق تهاتر زیستی ()BCH
و ارائه آموزش های الزم به کارمندان و ایجاد زیر
ساخت ها دستورالعمل اجرايي خاصی را نیز در
خصوص موجودات زنده اصالح شده ژنتيكي و
فرآوردههاي آن که مرتبط با مواد غذايي باشند
را تهيه و در دي ماه سال  ۱۳۹۳به تصويب رساند.
اين دستورالعمل برای تمامی افرادي كه سواالت و
يا ابهاماتي در خصوص وضعيت محصوالت غذايي
تراريخته در كشور را دارند نیز قابل دسترسی و بهره
برداری است.
لذاازنظراینجانبجنجالهایاخیرجایگاهواعتبار
علمی درست یا نکته قانونی خاصی ندارند .موضع ما
مبتنی بر کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات
است .ما با هر گیاه تراریختهای موافق و يا با هر
گیاه تراریختهای مخالف نیستیم .بلکه از نظر ما هر
گیاه تراریختهای که پس از طی مراحل مختلف
ارزیابیمخاطرات،درخصوصجنبههایمختلفآن
اطمینان حاصل شد و بی ضرری آن از نظر علمی
ثابت شد ،می توان از آن استفاده کرد .مجددا بر
تجربه جهانی  ،قوانین بین المللی ،تجربیات داخلی
و سیستم های مسئول در داخل کشور و استفاده از
کلیه ظرفیت های قانونی و علمی کشور برای این
موضوع تاکید می کنم.
آقای دکتر اجازه میخواهم کمی
بحثراتغییردهمودرموردمجموعه
تحت نظر شما سواالتی داشته باشم .در حال
حاضر پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و
زيست فناوري در خصوص ايمني زيستي
یا ارزیابی هایی که به آن اشاره کردید ،چه
نقشي ايفاء كرده است؟
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري
به عنوان نقطه تماس زيست فناوري ملي و بين
المللي با دارا بودن نيروهاي متخصص و جوان در
زمينه هاي مختلف زيست فناوري ،همراه تالش
نموده كه رسالت ملي و بين المللي خود را در
بخش هاي مختلف زيست فناوري از جمله توليد
گياهان تراريخت ،توليد پپتيدهاي دارويي ،كيت
هاي تشخيص بيماري هاي ژنتيكي ،مطالعه
مكانيسم هاي درگير در بيماري هاي ژنتيكي و
سرطان به انجام رساند .از جمله محورهاي فعاليت
اين پژوهشگاه ،تدريس در زمينه ايمني زيستي
و سرويس دهي به دانشگاه ها و دستگاه هاي
درخواست كننده مي باشد.
كشور جمهوري اسالمي ايران فعاليتهاي ايمني
زيستي خود را از مرداد ماه  ،۱۳۷۹در خالل
مذاكرات مربوط به ايجاد پروتكل ايمني زيستي
آغاز نمود .در اين مدت كليه سازمانها و ارگانهاي
ذيربط فعاليتهاي قابل توجهي انجام دادهاند كه
بيش از همه ميتوان به فعاليتهاي پژوهشگاه ملي
مهندسي ژنتيك و زيست فناوري اشاره نمود كه
فعاليتهاي ايمني زيستي خود را به عنوان اولين
دبيرخانه كميته ملي ايمني زيستي در شهريور
 ۱۳۷۹آغاز نمود .عالوه بر آن فعاليتهاي پژوهشگاه

در قالب مسئوليت کارگروه وزارتی ایمنی زیستی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و اتاق تهاتر ايمني
زيستي است كه از ابتداي سال  ۱۳۸۲آغاز شده و
همچنان ادامه دارد .برگزاری کارگاههای آموزشی و
ایفای نقش ملی در قالب اتاق تهاتر ایمنی زیستی،
ایجاد شبکه ای از متخصصان این حوزه ،تدوین و
ترجمه پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و مساعدت
در تدوین مستندات قانونی از جمله فعالیت هایی
است که در این زمینه به انجام رسانده است .عالوه
بر آن تخصیص فضایی مناسب برای ایجاد دفتر
منطقه ای ایمنی زیستی و با کمک سازمانهای بین
المللی از جمله فعالیت هایی است که آغاز شده و در
حال به نتيجه رسيدن نهايي مي باشد.
در خصوص ارزیابی هایی که به آنها اشاره شد،
از نظر قانونی این مسئولیت بر عهده ساز مان ها
و وزارت خانه هایی است که به آنها اشاره کردم.

۲۰۱۵
 .4اداره غذا و داروي آمريكا
 .5انجمن پزشكي آمريكا
 .6سازمان بهداشت جهاني
 .7آكادمي تغذيه و رژيمهاي غذايي
 .8انجمن آمريكا براي پيشرفت علوم
 .9آكادمي علوم فرانسه
 .10استانداردهاي غذاي استراليا و نيوزيلند
انجمن سلطنتي انگلستان با ايجاد يك گروه
تخصصي علمي ،يك كتابچه راهنما با عنوان
“گياهان اصالح شده ژنتيكي“ :سواالت و پاسخ ها”
را در ماه مي سال( ۲۰۱۶ارديبهشت )۱۳۹۵منتشر
نمود ( .)۹اين راهنما حاوي  ۱۸سوال مهم است كه
بر اساس تحقيق صورت گرفته ،توسط عموم مردم
در باره گياهان تراريخته پرسيده ميشود.
پاسخهاي ارائه شده به این سواالت نیز با توجه

بر اساس گزارش  ۴۰۰صفحهاي سه
آكادميمهمآمريكاكهنتيجهبررسي
دادههاي بيش از  ۹۰۰مطالعه صورت
گرفته (مقاله علمی) در طي۲۰
سال گذشته (از زمان توليد گياهات
تراريخته) توسط ۵۰دانشمندومحقق
است؛ به این نتیجه رسیده است که" :در
رابطهبامخاطرات،تفاوتمحسوسي
بين مهندسي ژنتيك و انواع ديگر
روشهای پرورش گياهان وجود ندارد".

اما در این مسیر کلیه امکانات سخت افزاری ،نرم
افزاری و مغز افزاری پژوهشگاه در اختیار سازمانهای
ذیربط قرار دارد.
جناب آقای دکتر با توجه به سابقه
تولید و مصرف این مواد در جهان آیا
این مسایل در سایر کشورها نیز مطرح شده
و اگر جواب مثبت است ،نظر سازمانهاي
بينالمللي یا موسسات مسئول در خصوص
سالمت محصوالت غذايي تراريخته
چیست؟
چندين سازمان بينالمللي ،مطالعات مختلفي را
براي سالمتي محصوالت غذايي تراريخته انجام
داده و به شرط انجام آزمايشات ارزيابي مخاطرات
سالمت آنها را تاييد كردهاند .اين سازمانها عبارتند از:
 .1انجمن سلطنتي انگلستان (آكادمي علوم
بريتانيا)۲۰۱۶-
 .2آكادمي علوم آمريكا ۲۰۱۶ -
 .3كميته علم و فناوري مجلس عوام انگليس -
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به مجموعه وسيعي از شواهد و مدارك تهيه شده و
برای روشن تر شدن موضوع مثالهاي خاصي را نیز
ارائه ميدهد .باید بدانیم که گياهان زراعي تراریخته
( )GMخصوصيات متفاوتي دارند و از نقطه نظر
علمي نميتوان در مورد همه آنها به طور يكسان
و يک طرفه قضاوت کرد .به عبارت دیگر نمی توان
گفت كه همه آنها خوب هستند یا اینکه بد و مضر
میباشند.
عمده اظهار نظرهای منفی برخی
افراد درباره گیاهان تراریخته احتمال
وجود چالش در آینده است .آیا گياهان زراعي
تراريخته اثرات پيش بيني نشده دارند؟
شواهدي مبني بر اينكه اثرات غير قابل پيش بيني
گياه زراعي تراريخته بيش از انواع سنتي آن باشد،
وجود ندارد .بر اساس گزارش  ۴۰۰صفحهاي سه
آكادمي مهم آمريكا كه نتيجه بررسي دادههاي
بيش از  ۹۰۰مطالعه صورت گرفته ( مقاله علمی)
در طي  ۲۰سال گذشته (از زمان توليد گياهات

تراريخته) توسط ۵۰دانشمند و محقق است؛ به این
نتیجه رسیده است که:
( با توجه به اهمیت موضوع اجازه می خواهم
که از روی متن بخوانم) “در رابطه با مخاطرات،
تفاوت محسوسي بين مهندسي ژنتيك و انواع
ديگر روش های پرورش گياهان وجود ندارد .با
استفاده از بعضي از انواع فناوريهاي مهندسي
ژنتيك احتمال توليد گياهان زراعي شبيه به انواع
معمول آن گياه بيش از روشهايي مانند جهش
زايي است كه در آن تغييرات اساسي در فنوتيپ
گياه بوجود ميآيد”.
چه مقدار از محصوالت تراریخته
در کشورهای اروپایی استفاده
میشوند؟ و از دیدگاه آنها این محصوالت
چگونهاند؟
ذرت و سوياي تراريخته در اكثركشورها از جمله
كشورهاي عضواتحاديه اروپا استفاده ميشود .در
اتحاديه اروپا ،دو سوم پروتئين موجود در غذاي دام
از سويا تامين مي شود كه  ۷۰درصد آن وارداتي
است و اين در حالي است كه حدود ۹۰درصد
واردات سويا تراريخته است .در بخش خالصه
گزارش  ۱۰۰صفحهاي كميته علم و فناوري
مجلس عوام انگليس ( )۱۱آمده است:
”براي پاسخ به چالش عظيم تامين غذاي جمعيت
جهان با استفاده از منابع كمتر و در شرايط نامساعد
آب و هوايي حاضر ،ما نيازمند استفاده از همه
ابزارهاي موجود از جمله استفاده از فناوريهاي
پيشرفته علم ژنتيك براي افزايش كيفيت و كميت
گياهان زراعي هستيم .گياهان زراعي اصالح شده
ژنتيكي مقاوم به آفات كه بيش از بيست سال است
كشت شدهاند مزاياي مهمي را ارائه دادهاند از جمله
اينكه ميزان توليد محصوالت را افزايش و مصرف
سموم شيميايي را كاهش داده اند .لذا پيشنهاد
ميشود كه علي رغم اصالحيه جديد قانونئGMO
اتحاديه اروپا به بن بست توليد اين محصوالت پايان
داده شود”.
سازمان بهداشت جهاني اذعان ميدارد“ :كليه
محصوالت تراريخته اي كه به عنوان غذاي انسان
در بازار مصرف وجود دارد و مجوز دريافت كردهاند
مراحل ارزيابي مخاطرات را گذرانده و سالم
هستند”.
به نظر می رسد که نگرانی ها ی ارائه شده توسط
برخی از افراد ،قابل بررسی و ارزیابی است .بنده
شخصا اعتقاد دارم که در کشوری نظیر ایران که
بخش عمده ای از غذای مردم به طور مستقیم از
خارج تامین می شود ،باید از تمامی پتانسیل های
ممکن برای دستیابی به "امنیت غذایی پایدار"
نقش فناوری های نوین
استفاده کرد .در این میان ِ
قابل انکار نبوده و باید به عنوا ن یکی از فناوری های
مهم وتاثیر گذار مورد توجه قرار گیرد .باید به این
کردن این موضوع
مسئله نیز توجه کرد که خارج
ِ
کامال تخصصی از محدوده افراد علمی و وارد کردن
آن در میان مردمی که هنوز اطالعات الزم را به طور
موجب تشویش در
صحیح کسب نکرده اند ،تنها
ِ
اذهان عمومی و گسترش جو بی اعتمادی خواهد
شد.
ضمن اينكه به نظر مي رسد در دهه هاي آينده
بدليل افزايش جمعيت جهاني محدوديت منابع
آب و خاك و عوامل مختلف ديگر ،دستيابي
كشورها به تامين غذاي مردم امري بسيار مهم
خواهد برد به نحوي كه اگر كشوري از قافله علم
و فناوري هاي جديد در تامين غذاي مردم عقب
بماند حتي به شرط داشتن منابع مالي جهت
تامين و واردات ،تهيه آنها از بيرون از كشورها
بدليل محدوديتهاي توليد امكان پذير نخواهد
بود .بنابراين ،برنامه ريزي دقيق و تالش در
راستاي دستيابي به گياهان تراريختي كه بتوانند
در شرايط نامساعد ،محصول بيشتري توليد كنند
يك فرصت اجتناب ناپذير ميباشد.

پروندهای در تشریح موضوع تراریخته و بررسی فقهی آن؛ در گفتوگوبا

دکترداوود حیات غیب:

اینمحصوالتبایددقیقاشناساییوبرچسبگذاریشوند
هنوز مطالعات کاملی در کشور ما انجام نشده است

دکتر داوود حیاتغیب معاون دفتر پژوهش و توسعه
فناوری محیط زیست ،در نقد محصوالت تراریخته و
بیاندغدغههایمنتقدینسخنگفت.

مدتیاستکهمحصوالتتراریخته،
با حساسیتهایی همراه است؛ ابتدا
تعریفیازاینمحصولارائهفرماییدتاسپس
بهبخشهایدیگرصحبتمانبپردازیم؟
محصوالت تراریخته حاصل علم فناوری مدرن
و مهندسی ژنتیک هستند و این اجازه را به
دانشمندان میدهد که بتوانند یک ژن را ،از یک
گونه انتخاب و به گونة دیگری منتقل کنند؛ برای
نمونه ژنی را از یک باکتری میگیرند که این خود
یک پروتئینی را ایجاد میکند که برای حشرات
سمی است و اگر آن را بخورند ،میمیرند .سپس
آن را به گیاهانی مانند ذرت ،سویا ،پنبه و یا هر گونة
دیگری منتقل میکنند و به این ترتیب حشراتی
که آفت هستند ،وقتی بخواهند از این گیاه تغذیه
کنند ،از بین میروند .نوع دیگری از علفهای
هرز در مزرعه وجود دارد ،به همین علت ژنی را
ف ُکش را تحمل
به گیاه منتقل میکنند تا بتواند عل 
کند .به این ترتیب در منطقه کشاورزی ،به مقدار
زیادی علفکش تزریق میکنند و به این ترتیب
تمام علفهای هرز از بین میروند ،ولی گیاه باقی
میماند؛ این حالت را مهندسی ژنتیک نام نهادهاند،
زیرا بهطور طبیعی ،این نوع دستکاری در طبیعت،
در عرض میلیونها سال اتفاق میافتد ،ولی چون
میتوانند این عمل را در آزمایشگاه طی دو یا سه
سال انجام دهند ،آن را یک نوع دستکاری یا تغییر
در ژن میدانند و به همین دلیل به آن گیاهان،
گیاهان تغییریافتة ژنتیکی و یا گیاهان دستکاری
شدة ژنتیکی میگویند ،ولی اصطالحی که در ایران
جا افتاده ،به نام تراریخته میباشد .این اصطالح نه در
فرهنگستان علوم و ادب ثبت شده ،ولی ُم َ
صطلَحتر
شده و درحال حاضر ،به اشتباه بهکار میرود.
در این زمینه نگرانیهایی وجود
دارد به نظر شما علت و منشأ این

تشویشها چیست و بیشتر ناظر به کدام
بخش از محصوالت تراریخته است؟
ابتدا باید به تاریخچه این بحث بپردازیم .علمی که
از آن صحبت میکنیم در دنیا یک قدمت  35تا
 40ساله دارد .در کشور ما این نوع محصوالت ،در
سطح تحقیقات و توسعه هستند ،ولی در جهان
محصوالتیهستندکهتجاریسازیشدهاند،یعنی
مرحلة تحقیق و توسعة آنها طی شده و از سال
 1996وارد بازار مصرف جهانی شده و به اصطالح
تجاریسازی شدهاند و در بازارهای جهانی ،مورد
مصرف کشورهای مختلف قرار گرفتهاند و حتی
در کشور ایران هم مورد مصرف قرار گرفتهاند.
عمدة این محصوالت چهار نوع هستند که شامل
سویا ،پنبه ،ذرت و کانوال میباشد .درواقع این چهار
محصول اصلی گیاهی ،بیشتر دانههای روغنی
هستند که از کنجاله آنها برای تغذیه دام و طیور
هم استفاده میشود .در اصل این چهار محصول،
 99درصد کل محصوالت در سراسر جهان هستند
وآنیکدرصدباقیمانده،انواعمختلفمحصوالتی
است که اکنون در سطح  R&Dوجود دارد و به
اصطالح در سطح تحقیق و توسعه قرار دارند و در
جاهای گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند ،ولی
هنوز تجاریسازی نشدهاند؛ همچون چغندرقند،
یونجه ،کدو ،بادمجان ،گوجهفرنگی ،سیبزمینی و
برنج .بعضی از کشورها تحقیقات وسیعی پیرامون
این مسئله انجام دادهاند ،اما برخی کمتر .در یک
حالت ،وقتی این محصوالت بخواهد ،استفاده شود،
ابتدا باید در زمینهای کشاورزی کاشته شوند و
سپس آنهایی که صفت علفکش دارند و حدود
 57درصد این نوع محصوالت هستند ،در زمین
مورد استفاده قرار گیرند ،یعنی شما در منطقة
کاشت آنها ،علفکش بهکار ببرید و آنها که
ژن مقاومت به حشرات و آفت را دارند و حدود

 15درصد هستند یعنی جایی که آنها را استفاده
میکنید ،معموال حشرهکش مصرف نمیکنید
و این از صفات خوب آنهاست و در عین حال
چون همیشه در مناطق کشاورزی علفهای هرز
هم وجود دارد ،هر دو صفت را به  28درصد این
نوع محصوالت وارد کردهاند ،یعنی گیاه هم باید
علفکش را تحمل کند و هم نسبتبه حشرات
آفت ،مقاوم باشد .یک حساب سرانگشتی میگوید
که در سراسر جهان ،بر روی  85درصد این نوع
محصوالت علفکش بهکار میرود.
وقتی ما در یک منطقهای ،که محصوالت با فشار
و حجم زیادی میباشد ،از علفکش استفاده
میکنیم ،تمام علفهای هرزی که منتسببه آن
گیاه مورد نظر ما هست -حاال ممکن است سویا،
پنبه ،ذرت ،گندم و یا هر چیزی دیگری باشد -از
بین میروند؛ در عین حال در بسیاری از مناطق
کشاورزی ما ،علفهای هرزی وجود دارند که ما
آنها را نوعی گیاه دارویی میدانیم که متاسفانه
بر اثر همین فشار سمپاشی از بین میروند و
آنهایی که دارای صفت تحمل علفکش هستند،
باقی میمانند .در توضیح این مطلب باید گفت که
متاسفانه وقتی ما این سم را به گیاه وارد میکنیم،
سم در قسمتهایی از گیاه ذخیره میشود و این
ذخیره شدن به این معنی است که گیاه ما کمی
از سم را دریافت کرده است و مطالعات علمی در
جهان نشان داده که این نوع محصوالت ،از نظر
ارزش غذایی ،نسبتبه محصوالت ارگانیک و یا
محصوالتی که با کشاورزی معمولی و با استفاده
از سم رشد میکنند ،از نظر مقدار و خواص مواد
غذایی ،کاهش یافته و تغییراتی داشتهاند و به
همین علت است که گفته میشود ارزش غذایی
یا ارزش زیستی این نوع محصوالت دستکاری
شدة ژنتیکی ،با انواع طبیعی آنها بهخصوص با

ارگانیک و کشاورزی معمولی (که اینک بهکار
میرود) متفاوت است.
از طرف دیگر چون ما علفکش را دو سه سال
بهطور مداوم در منطقه بهکار میبریم ،همیشه
مقداری از حشرهکش بر روی گیاه و اندکی بر
روی زمین باقی میماند و به این ترتیب ما زمین
کشاورزی خود را در معرض دائم علفکش قرار
میدهیم و زمین ما مسموم میشود و این سم
میتواند وارد آبهای سطحی و جریانهای
زیرزمینی شود و از اینرو پسماندهای سمی ایجاد
کند .از طرف دیگر مطالعاتی که در خود آمریکا
انجام شده ،نشان میدهد که وقتی که ما علفکش
را در منطقه بهکار میبریم ،بعد از پنج شش سال
مقاومت ،در همان علفهای هرزی که میخواهیم
آنها را از بین ببریم ،شروع به بروز کردن میکند،
یعنی درواقع این نوع موجودات ،در مقابل فشاری
که در طبیعت به آنها وارد میشود -که اینجا
علفکش هست -مقاومت از خود نشان میدهند
و این مقاومت در اثر جهشهای ژنتیکی ،منجربه
تولید جمعیتهایی از علفهای هرز میشود که
میتواند علفکش را به یک مادة بیاثر تبدیل کند.
به این ترتیب علفهای هرز ،مقاوم شده و باعث
میشود با یک نوع علفهای هرز بسیار مقاومتری
مواجه شویم که اصطالحا به آنها اَبَر علف هرز
میگویند .این یکی از پیامدهایی است که حتی در
خود آمریکا هم دیده شده است.
اینک بنده میخواهم در اینجا به این مطلب
اشاره کنم که در واقع این نوع محصوالت ،عمدتا
در کشورهایی تولید میشوند که از نظر علمی و
زیرساختی سطح نسبتا باالیی دارند و این کشورها
بهطور عمده شامل آمریکا ،کانادا ،برزیل ،آرژانتین
و هندوستان میباشد و دراصل این پنج کشور،
نود درصد این محصوالت را تولید میکنند.
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لیست این کشورها در حدود  28کشور است که
این پنج کشور را نیز شامل میشود ،ولی در این
لیست ،کشورهایی دیده میشود که از نظر ساختار
علمی ،تحقیقاتی و یا بر اساس زیرساختهای
الزم ،کشورهای برجستهای نیستند؛ مانند
کشورهایی همچون میانمار ،بورکینافاسو،
اروگوئه ،پاراگوئه ،هندوراس و بسیاری کشورهای
کوچک دیگر .در واقع چیزی که نظر منتقدین
را جلب کرده ،این است که کشورهای بزرگ
تولیدکننده ،از کشورهای کوچک بهعنوان کشت
فراسرزمینی استفاده میکنند و محصوالت خود
را در کشورهای کوچک دیگری کشت میدهند
تا اثراتش را در جمعیتهای آن کشورها و خارج
از محدودههای کشاورزی خویش بررسی کنند؛
این هم یکی از تبعات مهم این نوع محصوالت
است و به مالحظات اقتصادی اجتماعی ارتباط
داده میشود و میتواند حتی کشاورزی کشورهای
کوچک را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و
مالحظات اقتصادی را در آن کشورها ایجاد کند،
چون برخی از کشورها که این نوع محصوالت را
در جهان دارند ،به اصطالح دارای یک فناوری
خاصی هستند و وقتی بذری را در یک زمین
کِشت میکنند ،در پایان دانهای بهدست میآورند
که میتواند برای سال آینده یا کشت آینده نیز
استفاده شود؛ ولی در این فناوری خاص ،یک نوع
تغییری را در آن دانه ایجاد کردهاند که در واقع
وقتی شما برای سال بعد ،بذری در اختیار ندارید،
برای استفاده یا کشت مجدد ،باید دوباره بذر را در
اختیار شما بگذارند و اصطالحا گفته میشود که
بذر این نوع گیاهان ،عقیم است؛ به این معنی که
کشت میکنید ،بذر را بهدست میآورید ،برداشت
میکنید ،ولی بعد از برداشت ،دانهای بهدست
نمیآورید که بتوانید دوباره آن را کشت کنید.
پس باید مجددا از آن شرکت یا از کسانی که آن
دانه را تولید کردهاند ،بذر بخرید .این حالت باعث
میشود که کشاورزها به تولیدکنندة این نوع بذرها
وابسته شوند ،که این اتفاق ،مالحظات مختلفی را
از نظر اجتماعی و همچنین اقتصادی در کشورها
ایجاد کرده است .برای نمونه در کشور مکزیک،
یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده آمریکایی،
به نام «مونسانتو» ،سه سال متوالی ،بذرهای ذرت
خود را بهصورت رایگان ،در اختیار این کشورها
گذاشت ،اما از سال چهارم اعالمکرد اکنون که
این نوع کشاورزی در آنجا جا افتاده ،شرایط تغییر
کرده و شما باید هر سال از من بذر بخرید ،به این
معنی که ممکن است دیر یا زود ،مالحظاتی را بر
آن کشورها وارد کند.
از طرف دیگر ،وقتی این محصوالت تولید
و وارد بازار شدند ،در خود آمریکا و یا در کانادا
برچسبگذاری نمیشوند ،یعنی وقتی شما
به مغازه و یا سوپرمارکت میروید تا اینها را
خریداری کنید ،روی آنها برچسبی زده نشده که
نشان دهد این محصول ،حاصل این نوع فناوری
جدید است و باید گفت که درواقع هر دو محصول،
یکجا و در کنار هم قرار داده میشود .البته بعضی
کشورها مخالف این امر بودهاند و اظهار داشتهاند
که حتما این محصوالت باید برچسبگذاری شود.
این نوع نگرانیها در سطح جهان ،منجر به
این شد که در سال  2000یک پروتکلی به نام
«پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا» بهوجود بیاید،
مبنیبر اینکه با توجه به گسترش فناوری مدرن و
تحقیقاتبیشتر،ممکناستمحصوالتحاصلاز
این زیستفناوری ،بر روی حفاظت از تنوع زیستی
و استفاده پایدار آنها و همچنین سالمت انسان،
مخاطراتی را ایجاد کند و کشورهای مختلف باید
سازوکارهای قانونی را برای مقابله با چنین مواردی
برای خودشان در نظر بگیرند.
در آن سال این پروتکل به اجماع جهانی رسیده

و تصویب شد و ازجمله مواردی که در آن دیده
شد ،یکی برچسبگذاری دقیق محصوالت بود و
مورد دوم (که در ماده دیگری گفته شد) توجه
به مالحظات اقتصادی و اجتماعی بود و در جای
دیگر نیز گفته شده که در این مورد حتما باید
اطالعرسانی و مشارکت عمومی انجام شود و
دولتها موظفند تا مردم خود را در جریان این نوع
محصوالت قرار دهند تا آنان خود تصمیم بگیرند
که آیا تمایل دارند که از این محصوالت استفاده
کنند یا خیر .به نظر آنان موضوع اطالعرسانی،
بسیار دارای اهمیت میباشد ،زیرا این کار میتواند
درمخاطبینمختلف،اثراتگوناگونیداشتهباشد،
چون افرادی در جامعه هستند که تصمیمگیرنده
هستند و یا حتی اشخاصی هستند که در
تصمیمگیری دیگران اثرگذار بوده و تصمیمسازی
میکنند ،مانند کارشناسها و اعضای باالی جامعه
از نظر سیاسی و یا علماء .این اطالعرسانی میتواند
همه اقشار مختلف جامعه را دربر بگیرد ،همچون
کشاورزان ،تولیدکنندگان شرکتهای خصوصی،

مسائل برخورد کند ،درواقع سادهتر و سهلتر عمل
کرده است .در هر صورت این مالحظات در سراسر
جهان وجود دارد.
همانطور که گفتم  28کشور ،تولیدکننده
هستند؛ یعنی هم تولید ،و هم مصرف میکنند،
هرچند در بین این کشورها ،کشورهای عمدهای
هم وجود دارند که توسعهیافته محسوب میشوند،
ولی در عین حال تعداد کشورهای درحال توسعه،
در بین آن کشورها بیشتر است .کشورهایی هم
هستند که کشت این محصوالت را ممنوع کرده و
میگویند ممکن است کشت این نوع محصوالت
بر روی کشاورزی آنان تأثیر داشته باشد و تبعاتی را
برای کشاورزان ایجاد کند و همچنین بر روی تنوع
زیستی ،گیاهی و جانوری آنان نیز تأثیراتی داشته
باشد و در عین حال به اینخاطرکه اثراتی که این
نوع محصوالت بر روی کشاورزی و اکوسیستم وارد
میکند ،میتواند آنقدر زیاد باشد که اگر انسان
بخواهد همه آنها را بررسی کند ،باید هزینههای
زیادی را صرف تحقیقات نماید و بنابراین این

یک مقاله سی صفحهای در این زمینه
وجود دارد که نشان میدهد این
بیماریها،یکمرتبهبهصورتنجومی
رشدزیادیداشتهاند.نویسندههایی
که این مقاالت را نوشتهاند،
نتیجهگیریهایینیزداشتهاندکهاکنون
ایننتیجهگیریهابهعنوانیکنظریه
مطرحشده،بهنام«نظریةهمبستگی
مثبتمصرفمحصوالتدستکاری
شدة ژنتیکی با افزایش بیماریها در
جامعه» .بر اساس این تئوری که اکنون
در حال بررسی میباشد ،مصرف دراز
مدت این نوع محصوالت باعث گسترش
وافزایشبروزبیماریهایمختلف،
بهخصوصسرطانهادرجامعهمیشود.

شرکتهای دولتی ،جامعه عادی مردم ،کارمندان
و همچنین نیروهای نظامی و یا ائمه جمعه و
جماعات.
اکنون این پروتکل ،مورد تأیید  150کشور جهان
قرار گرفته و در حال اجراست .کشور ما هم در
سال  1382این پروتکل را در مجلس شورای
اسالمی تصویب نمود و از آن زمان ،جزء تعهدات
بینالمللی و ملی ما قرار گرفت و در عین حال،
در ادامه فعالیتهایی که در زیستفناوری انجام
شد ،در سال  1388قانون ملی ایمنی زیستی نیز
به تصویب رسید .متأسفانه این قانون ،به اندازة
پروتکل کارتاهینا ،به بحث خطرات ناشی از این نوع
محصوالت و همچنین بحث اطالعرسانی و بحث
مربوطبهمالحظاتاقتصادیاجتماعینپرداختهو
از این نظر میتوان گفت که قانون ملی ما ،بسیار
ساده به این موضوع نگریسته که این خود جای
تعجب دارد که چطور یک پروتکل بینالمللی،
میتواند مالحظات بیشتری را در این موارد در
نظر بگیرد ،در صورتی که یک قانون ملی که باید
بهمراتب نسبتبه آن پروتکل سختگیرانهتر با این
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هزینهها به مردم آن جامعه و آن کشور تحمیل
میشود .پس به همین دلیل تصمیم گرفتند که
این نوع هزینهها را کاهش دهند و این کاهش به
این صورت است که وقتی کِشت نکنند ،این اثرات
در کشور آنها کمتر وارد میشود و یا اصال وارد
نمیشود و به این ترتیب میتوانند از آن تبعات
جلوگیری کنند ،ولی در عین حال با توجه به
قوانین داخلی کشور خویش ،علیرغم منع کشت
آن نوع محصوالت ،میتوانند از آنها استفاده
کنند .همچنین در مراکز علمی و تحقیقاتی
خویش ،تحقیقات زیادی بر روی این نوع مسائل
انجام میشود؛ به این معنی که با منع کشت ،به
هیچ عنوان نباید کار تحقیق و بررسی پیرامون این
نوع محصوالت قطعشود ،چون میخواهند بدانند
که استفاده از این نوع محصوالت چه اثراتی بر
روی طبیعت خواهد گذاشت و اینکه اگر انسان
از آن محصوالت استفاده کند ،چه تأثیری داشته و
همچنین اثرات آن بر روی خانمهای باردار ،بانوان
شیرده ،جنینها و همینطور گروههای سنی
مختلف چه بوده و حتی باید بدانند که این نوع

کشت ،بر روی گیاهان و جانوران چه اثراتی خواهد
داشت .برای مثال باید بدانیم که اگر در جایی پنبه
کاشتیم و این صفت را به آنها وارد کردیم و در
واقع دستکاری ژنتیکی شدند ،این عمل بر روی
خانوادههای دیگر پنبه که در آن منطقه هست و
این دستکاری را انجام ندادهاند ،چه اثراتی دارند
و همچنین سمومی که برای اینها بهکار میبریم،
روی میکرو ارگانیسم خاک چه اثری دارند ،و وقتی
ما اینها را میخوریم ،بر روی میکرو ارگانیسمهایی
که در داخل بدن ما هستند و نیز باکتریهای مفید
بدنمان چه تأثیراتی دارند؛ همه اینها مواردی
هستند که جزو موارد تحقیق و توسعه قرار می
گیرند ،ولی در عین حال وقتی آن محصوالت را
کشت نکنیم ،میتوانیم از تغییراتی که آنها در
دراز مدت در جامعه انجام داده و میتوانند تبعات
بسیار زیادی نیز داشته باشند ،جلوگیری کنیم؛ با
این اوصاف ،هستند کشورهایی که مصرف این نوع
محصوالت در کشورشان جنبة قانونی پیدا کرده
و با برچسب مشخصی محصوالت تغییریافته
ژنتیکی و یا دستکاری ژنتیکی را با عالمتی به نام
 ،GMOمشخص میکنند که نشان میدهد این
محصول ،حاصل زیستفناوری مدرن و مهندسی
ژنتیک است .محصوالتی هم هستند که این
حالت در آنها اتفاق نیفتاده ،یعنی دستکاری و
مهندسی ژنتیکی نشدهاند و دارای برچسب No
 GMOمیباشند .این حالت در بسیاری از مواد
غذایی و غیره در سراسر جهان وجود دارد و اینها
مواد غذایی هستند که به نوعی آن چهار محصول
اولیه در ساختارشان بهکار رفته است.
شما میدانید که وقتی ما از دانة سویا صحبت
میکنیم ،این دانه میتواند در نان ،کورفِ ِرکت،
غذای کودک و یا حتی سوسیس ،کالباس و پیتزا
بهکار رود .سویا مصرف بسیار زیادی در خانوارهای
مختلف دارد و آن را جانشین گوشت قرمز
میدانند که حتی در بسیاری از موارد ،پزشکان آن
را بهعنوان یک پروتئین گیاهی توصیه میکنند ،به
همین دلیل این محصوالت باید دقیقا شناسایی و
برچسبگذاری شوند و این اقدام ،بزرگترین هنر
یک دولت است تا بر این اساس این امکان را فراهم
کند تا شهروندانش با آگاهی کامل و عاقالنه ،این
محصوالت را از سوپرمارکتها خریداری نمایند.
البته در برخی موارد اطالع از این موضوعات ،مانع
ازخریدآنمحصولنمیشود،همچنانکهبدترین
نوع مثال در این رابطه -که البته شاید ربطی به این
موضوع نداشته باشد -مصرف دخانیات است ،زیرا
علیرغم اینکه روی انواع پاکت سیگار ،یک ریة
مسموم نشان داده شده و بیانگر این است که این
نوع محصول میتواند بسیار خطرناک باشد ،ولی
مصرف آن در سراسر جهان ،ازجمله ایران ،به هیچ
وجه کاهش پیدا نکرده ،بلکه درحال گسترش
هم میباشد .برچسبگذاری همین است؛ یعنی
اطالعرسانی به مردم ،تا این اعتماد را ایجاد کنند
که محصولی که در اختیار آنها گذاشته شده ،یک
محصول سالم بوده و از تمام ارزشهای غذایی،
بهداشتی و کشاورزی برخوردار بوده و به این
صورت تهیه شدهاند و درنهایت اینجا دیگر من و
شمایمصرفکنندههستیمکهتصمیممیگیریم
که کدامیک از آنها را انتخاب کنیم.
گفته میشود در جهان ،این نوع محصوالت
ارزانتر از سایر محصوالتی است که از طریق
ارگانیک و یا کشاورزی (که با استفاده از کود
و سم میباشد) بهوجود آمدهاند ،ولی با این
اوصاف این عاملی نشده که مصرف آنها در
سراسر جهان بیشتر باشد .بر اساس آگاهیهایی
که افراد پیدا کردهاند ،این نوع محصوالت را هم
استفاده میکنند ،اما باعث نشده تا بیش از اندازه
مورد مصرف قرار گیرد ،زیرا هیچوقت نباید این
نوع محصوالت را بیش از حد بزرگ کنیم ،چون

اینها تنها راهحل موجود در کشاورزی ما هستند
و غیر از این هیچ راهی نداریم ،به این علت که اگر
مصرف این نوع محصوالت زیاد شود ،محصوالت
تولید شده بهصورت عادی کاهش پیدا خواهد کرد
و این برای کشاورز مضر میباشد.
در بسیاری از موارد گفته میشود که کشاورزی
ما قادر به تولید مواد کشاورزی ،برای بیش از 35
میلیون نفر نیست و ما برای اینکه جوابگوی
جمعیتی حدود هشتاد میلیون باشیم (که درحال
حاضر درحال آیندهنگری هستیم تا جمعیت را به
صد میلیون برسانیم) باید چارهای بیندیشیم تا به
اندازه کافی کشاورزی داشته باشیم.
به نظر من کشاورزی ما باید در مسیرهای
گوناگون ،بهدرستی مدیریت شود تا برای هر
موردی ،جایگزینی وجود داشته باشد؛ یعنی
ما میتوانیم کشاورزی بر اساس کود و سم هم
داشته باشیم ،همانطور که دنیا دارد .وقتی
شما به زمینهای قابل کشت در تمام کشورها
مراجعه میکنید ،میبینید که قوت غالب انسان،
از آنها بهدست میآید .زمینهای قابل کشت
1/556میلیارد هکتار زمین هستند و وقتی آنها را
با زمینهای قابل کشتی که GMOدر آنها کاشته
میشود و عددی حدود  181میلیون هکتار است،
مقایسه میکنیم ،متوجه میشویم که  11درصد
از زمینهای کشت دنیا  GMOتولید میکند و
 89درصد همچنان از کشاورزیهای ارگانیک و یا
کشاورزی سالم (کشاورزی که با کود و سم کنترل
شده و مبارزه بیولوژیک و روشهای دیگر دارد)
بهرهمند میباشد .به همین دلیل ما همیشه باید
فکر کنیم که راههای جایگزین هم وجود دارد که
باید روی این راهها هم سرمایهگذاری کرد.
مبارزه بیولوژیک یکی از روشهای مناسب برای
مبارزه با آفات است که باعث میشود آفات را با
استفاده از دشمنان طبیعتی خود آنها از بین
ببریم؛ مثال یک نوع زنبور را پرورش میدهیم
به نام «تریکوگِراما» ،که روی کرم ساقه برنج قرار
میگیرد و در اثر موادی که تولید میکند ،آن را از
بین میبرد .به این ترتیب ما برای کرم ساقهخوار
برنج ،نیازی به سمپاشی پیدا نمیکنیم و اگر
بتوانیم این روش را گسترش دهیم ،که هماکنون
توسط کشاورزان گوناگون ،در ایران بهکار میرود،
بسیار کارساز خواهد بود.
ما در سراسر ایران ،میتوانیم از مبارزه بیولوژیک،
بهعنوان یک روش گسترده برای دفع آفات
استفاده کنیم ،به شرطی که دولت و برنامههای
کشاورزی ،روی این نوع مبارزه سرمایهگذاری
مناسب را از نظر تحقیقی و همچنین گسترش
انجام دهند و آن را در برنامههای خود بگنجانند.
شاید در مواردی نیز باید از کود و سم استفاده
کنیم ،ولی این نیز باید کامال کنترل شده باشد و
از سموم مشخص و معین ،و با ُدوز مناسبی باشد،
زیرا مصرف زیاد سم ،بر روی گیاهان اثر میگذارد
و حتی خاک کشاورزی را مسموم میکند.
به نظر بنده حتی میتوان در موارد دیگری از
گیاهان دستکاری شدة ژنتیکی هم استفاده کرد،
به شرطی که مالحظات مناسب را برای آنها بهکار
برده باشیم و خطرات آنها را بر روی کشاورزی،
طبیعت و محیط زیست خودمان و همچنین بر
روی سالمت انسان که بعدها میخواهند آن را
مصرف کنند ،و یا کشاورزانی که آن را میکارند،
در نظر گرفته باشیم .ما نباید این مورد را ساده
انگاریم و یا آن را تنها راه ممکن و تنها راه نجات
خودمانبدانیم.
باتوجهبهاینکهبیشازبیستسال
استکهمحصوالتتراریختهدرحال
مصرف میباشد ،آیا تاکنون گزارشی رسمی
ومستند،مبنیبراینکهاینمحصوالتمضر
بودهاند و یا کسی به دنبال مصرف آن ،دچار

مشکالتیشده،بیمارشده،آلودگیمحیطی
ایجاد کرده ،در مسئله جنین و زایمان بانوان
اثرگذار بوده ،ارائه شده است؟
اینگونه نیست که ما یک مادة غذایی را بخوریم
و بهسرعت بیمار شویم ،زیرا معموال وقتی آن ماده
غذایی وارد بدن ما میشود ،برحسب زمان میتواند
روی بدن ما تغییراتی ایجاد کند .این موضوع در
دنیا ،بهویژه در آمریکا ،از سال  1996تا سال 2012
مورد بررسی قرار گرفته است با این موضوع که
وقتی که ما در یک مدت زمان طوالنی از یک نوع
محصول استفاده کردیم ،آیا روی روند بیماریها
تأثیرگذار هست یا خیر؟! مثال یک بیماری مانند
اوتیسم ،از سال  1975در آمریکا شناسایی شده
و پیشبینیهای بهداشتی صورت گرفت و بر
آن اساس به این نتیجه رسیدند که این بیماری
تا سال  ، 2012در حد قابل مالحظهای کنترل
میشود ،ولی وقتی این را با زمانی که این نوع
محصوالت در آمریکا مصرف شده (یعنی از سال
 1996تا سال  )2012مالحظه کردند ،متوجه

در غرب نبوده است؟
شرکتهای عمده دنیا دوست دارند بازار را
قبضه کنند ،یعنی در اختیار خود بگیرند .اینکه
کشورهایگوناگوندنیابیایندوایننوعمحصوالت
را فقط با همین حالت بخرند ،اصال درست نیست؛
اکنون  86و یا حتی نود درصد سویای تولیدی
دنیا ،دستکاری ژنتیکی است ،برای ذرت این
مقدار به سی درصد و برای پنبه نزدیک به هفتاد
درصد و برای کانوال حدود  24درصد میرسد .این
نوع محصوالت دانههای روغنی هستند که آنان
با عمدهای کردن آنها ،بازار را در اختیار خود
گرفتهاند و به همین دلیل ،شما به هر جا مراجعه
کنید و بخواهید بذر روغن بخرید ،میگویند ما بذر
GMOداریم و بسیار نادر است که بازارهای جهانی
و بالطبع بازرگانان ما یا هر کشور دیگری بخواهد
اینها را تهیه کند ،شاید آنان آنچه که بیشتر در
دسترس باشد ،تهیه کنند ،ولی این به این معنی
نیست که این محصوالت پیدا نمیشود .این
انحصاری که مونسانتو ایجاد کرده ،بهخاطر روابط

گفته میشود که کشاورزی ما قادر
به تولید مواد کشاورزی ،برای بیش
از  35میلیون نفر نیست و ما برای
اینکهجوابگویجمعیتیحدودهشتاد
میلیون باشیم (که درحال حاضر درحال
آیندهنگری هستیم تا جمعیت را به صد
میلیونبرسانیم)بایدچارهایبیندیشیم
تا به اندازه کافی کشاورزی داشته باشیم.

شدند که رشد این بیماری از سال  ،96در کشور
آمریکا جهش ناگهانی پیدا کرده و دو دلیل برای
آن دانستند؛ یکی همین سویا و ذرتی بوده که از
این طریق بهدست میآمده ،و دیگر اینکه سمی
که در رابطه با این دو نوع محصول استفاده شده،
سمی است به نام «گالیفوسیت» ،که درگذشته
شرکت «مونسانتو» در آمریکا ،خود یک شرکت
تولیدکننده سموم شیمیایی بوده و حاال درحال
تولید بذرهای این نوع محصوالت میباشد و برای
این نوع محصول ،یک نوع علفکش اختصاصی
دارد که اسم تجاری آن «رانداپ» میباشد.
گویا در رابطه با همین شرکت ،یک
رقم باالیی صرف خرید آن شده
است!
فکر میکنم حدود شصت و هفت میلیارد
دالر باشد ،و گویا شرکت بایر آلمان ،که خود
تولیدکنندة سموم شیمیایی میباشد ،این شرکت
را خریده است.
آیا نشان موفقیت این شرکت ،در
بهکار گیری گسترده این محصوالت

خاصی است که با هیئت حاکمة آمریکا دارد ،به
همین دلیل در عرض بیست سال گذشته ،افرادی
از هئیت حاکمه آمریکا در هیئت مدیره مونسانتو
بودند ،این باعث شد که این نوع محصوالت
هیچوقت برچسبگذاری نشوند و در سطح
گسترده ،در خود آمریکا و کانادا مصرف شوند.
در بسیاری از کشورها این را بهعنوان یک مالک
قابل قبول در نظر میگیرند ،چون آمریکاییها
خود درحال مصرف این محصوالت هستند،
بنابراین غذای سالمی است و این باعث شده که
این نوع محصوالت از نظر تجاری گسترش بسیار
زیادی در سراسر دنیا پیدا کند و بالطبع شرکتی
که این چنین است ،رشد میکند .البته اگر شما
تاریخچه شرکت مونسانتو را مطالعه کنید ،متوجه
میشوید کسی که عامل نارنجی را در جنگهای
ویتنام بهکار برده و سموم شیمیایی مختلفی تولید
کرده ،و اینک به بذر دستکاری شدة ژنتیکی
پرداخته ،چگونه شرکتی است و اگر اکنون
مجموع این اتفاقات را روی هم بگذاریم ،متوجه
میشویم که آن گستردگی که در تجارت این نوع

محصوالت اتفاق افتاده ،باعث شده که ارزش این
شرکت آنچنان باال رود که با این قیمت باال هم
محصوالتش خریداری شود ،به همین دلیل به نظر
میرسد که هر موضوعی را باید با تاریخچة کاملش
بررسی و سپس اظهار نظر کنیم که آیا این خود
یک عامل موفقیت در این نوع محصوالت بوده و یا
عوامل دیگری در گسترش سهام این شرکت نقش
دارد و آن را اینچنین منحصر به فرد در تجارت
کرده است.
بر اساس اطالعات پزشکی در آمریکا ،بیماریهای
مختلفی مانند چاقی ،دیابت ،اوتیسم ،آلزایمر،
پارکینسون ،سرطانهای مجاری ادراری و
همچنین گوارشی باید تا سال  2010تا 2012
بهشدت کنترل میشدند و از رشد کمی
برخوردار بودند ،ولی یک مقاله سی صفحهای
در این زمینه وجود دارد که نشان میدهد این
بیماریها ،یکمرتبه بهصورت نجومی رشد
زیادی داشتهاند .نویسندههایی که این مقاالت
را نوشتهاند ،نتیجهگیریهایی نیز داشتهاند که
اکنون این نتیجهگیریها بهعنوان یک نظریه
مطرح شده ،به نام «نظریة همبستگی مثبت
مصرف محصوالت دستکاری شدة ژنتیکی با
افزایش بیماریها در جامعه» .بر اساس این تئوری
که اکنون در حال بررسی میباشد ،مصرف دراز
مدت این نوع محصوالت باعث گسترش و افزایش
بروز بیماریهای مختلف ،بهخصوص سرطانها در
جامعهمیشود.
مطالعات دیگری پیرامون اثرات این محصول بر
جمعیتهای انسانی و همچنین اثرات تغذی های
حیوانات آزمایشگاهی انجام شده ،که اگر آنها را
در یک مدت مشخصی به حیوانات آزمایشگاهی
بدهیم چه اثراتی روی آنها ایجاد میشود .شرکت
تولید کنندة این محصوالت در آمریکا ،یک تست
نود روزه بر روی موشهای آزمایشگاه انجام داد و
گفت که اثراتی بر آنها دیده نشده و آن را به سازمان
غذا و داروی آمریکا تقدیم کرد و او نیز بر اساس
این نوع مطالعه ،اعالم نمود که این نوع محصوالت،
سالم هستند و فرقی با محصوالت عادی ندارند
و به همین علت نیازی به برچسبگذاری نیست
و به مردم توصیه کرد که آنها را مصرف کنند،
ولی کشورهای اروپایی سختگیری بیشتری در
این زمینه نشان داده و خود مطالعاتی را روی این
موضوع انجام دادند و این محصوالت را به حیوانات
آزمایشگاهی خوراندند .بیشتر این مطالعات از سال
 2005به بعد انجام شده ،یعنی از سال  96که
در نظر بگیریم ،ده سال بعد این نوع مطالعات را
آغاز نمودند ،چون تغییراتی را در جامعه خویش
نسبتبه بیماریها مالحظه کردند .در مطالعاتی
که در ایتالیا ،اسپانیا ،مکزیک ،آرژانتین ،فرانسه و
نروژ انجام شد ،به این نتیجه رسیدند که وقتی
حیوانات آزمایشگاهی این نوع محصوالت را بیشتر
از سه ماهآن سه ماهی که مونسانتو در نظر گرفته
بو د بخورند و برای نمونه به مدت شش ،نه و یا
دوازده ماه تغذیه کنند و حتی در یک مطالعهای تا
دو سال استفاده نمایند ،رشد سلولهای بدخیم که
منجربه تومورهای سرطانی میشود ،افزایش پیدا
میکند؛ پس به این نتیجه رسیدند که مصرف دراز
مدت این نوع محصوالت ،میتواند عامل خطرناکی
در ایجاد بیماریها و سرطانها باشد.
این نوع مطالعات هنوز در کشور ما انجام
نشدهاند ،یعنی اگر ما بخواهیم روی مصرف این
نوع محصوالت اظهار نظر قطعی داشته باشیم ،نیاز
به مطالعات بالینی روی موجودات آزمایشگاهی
داریم تا بتوانیم بهطور قطعی درباره آنها اظهار
نظرکنیم.
آیاوقتآننرسیدهکهاینمطالعات
قانونمند و انجام شود؟ چشمانداز
شما چیست و چه باید کرد؟
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پیرامون اینکه باید چه کرد ،میگویم که باید
مجموعهای از عوامل مختلف را برای تولید مواد
غذایی سالم و ارگانیک ،در اختیار کشاورزها قرار
دهند تا با درنظر گرفتن تمام راههای ممکن به
نتیجه درست رسید .بعضی وقتها ممکن است
راههای موجود ،راههای کوتاهمدت باشد ،گاهی
هم به مطالعات دراز مدت نیاز است .براساس
کتابهای اصلی بیوتکنولوژی ما ،برای تولید یک
محصول دستکاری شده ژنتیکی یا یک GMO
باید چیزی حدود پانزده سال تحقیق انجام دهیم.
برای این کار ابتدا باید یکی دو سال تحقیقات اولیه
انجام شود که برای این کار ژن را از یک موجود
میگیرند و به گیاه مورد نظر منتقل میکنند،
پس از آن با مطالعات گلخانهای ،دو تا سه سال
طول میکشد تا متوجه شوند که آن بذری که
در مطالعات اولیه رشد دادهاند ،آیا آن صفت مورد
نظرشان به گیاه منتقل شده یا نه و پس از آن باید
حداقل بهطور میانگین سیزده سال طی شود تا
مخاطرات ارزیابی شوند ،یعنی ببینند چه اثراتی
میتواند بر روی انسان ،حیوان و محیط زیست
داشتهباشد.
گفته میشود این نوع مطالعات ،در این مدت
ارزیابی مخاطرات ،حدود  130میلیون دالر هزینه
دارد که بهطور میانگین در سیزده سال باید انجام
شود .بعد از این مطالعه ،حدود  75مطالعه مختلف
در کتابهای تکس آمده که باید انجام شود تا
تمام موارد خطر بهدست آید و پس از آن باید در
کشورهای گوناگون ،کِشت میدانی شود و سپس
بذری که حاصل این کار است ،بهعنوان یک بذر
تأیید شده که آماده ورود به بازار جهانی است،
معرفی شود .بنابراین اگر ما هم بتوانیم چنین
مطالعات دراز مدت ،پانزده سال یا نزدیک به
بیست سال را انجام دهیم ،نتیجه خواهیم گرفت.
مطالعاتی هست که در دورة کاری ما حدود پنج
دورة ریاست جمهوری به طول میانجامد ،یعنی
اینکه باید این کار تحقیقاتی در پنج دورة مختلف
مورد تایید قرار گرفته و بهعنوان یک اثر درازمدت
در نظر گرفته شود تا ما بتوانیم این نوع مطالعات
را بدون خدشه و مسکوت شدن و یا نادیده گرفتن
از یک دوره به دوره دیگر ،به سرانجام برسانیم .به
همین دلیل ما باید با آیندهنگری به این موضوع
نگاه کنیم و تمام شرایط الزم برای تولید محصولی
سالم و درخور مصرف مردم را درنظر بگیریم.
همچنینمیتوانیمبهتولیدمحصوالتیبیندیشیم
که بتواند به تولید ناخالص ما کمک کرده و در
صادرات از آنها استفاده نماییم .از این رو ما باید
به این مسئله بهصورت همهجانبه نگاه کنیم تا
بتوانیم شرایط و آپشنهای کشاورزی را برای
تمام انتخابهای خودمان فراهم کنیم .کشاورزی
میتواند بر اساس کود و سم و یا ارگانیک باشد،
میتواند مبارزه بیولوژیک و تراریخته داشته باشد و
حتی روشهای مختلف دیگری که در جهان وجود
دارد؛ پس ما باید تمام مسیرها را در یک سبد قرار
دهیم و همه راههای ممکن را استفاده کنیم.
البته شما به این موضوع اشاره
کردید ،اما اکنون بهطور نظاممند و
فهرستوار بفرمایید که بهجز تغییر ژنتیک،
از چه روشهای دیگری میتوان برای اصالح
عملکردمحصوالتزراعیاستفادهکرد؟
روشهای کشت انتخابی یا تناوبی ،شیوههایی
است که در کشاورزی خودمان هم استفاده
میشود ،ولی محدودة کمی دارد؛ یعنی
سرمایهگذاری و توجه دولت و وزارت کشاورزی
به آنها کم است .راههای بسیاری وجود دارد تا
مبارزه بیولوژیک با آفات ،باعث شود که ما نه سم
و کود بکار ببریم و نه حتی نیاز به دستکاری
داشته باشیم .کشاورزی ارگانیک و کشاورزی که
بدون سم ،کود و مواد دستکاری بخواهد کار کند،

میتواند یک روش مناسب دیگری باشد .بهطور
حتم دانشگاههای کشاورزی ما میتوانند راههای
ممکن را پیشنهاد دهند.
اصالح ژنتیکی ،هم در کشاورزی و هم در طیور
و ماکیان میتواند راههای مناسبی باشد ،دنیا همه
این روشها را استفاده میکند و این مالحظه
بهوجود نیامده ،این تنها روش ممکن است ،این
خیلی مهم است که ما بتوانیم از مجموع راههای
ممکن ،محصول غذایی سالمی را در اختیار مردم
قرار دهیم و همچنین بتوانیم دام و طیورمان را
ب هدرستی تغذیه نماییم تا از فرآوردههای آنها

این همدلی باید با هدف مشترکی باشد ،که ما آن را
کشاورزیسالممینامیم.بایدبتوانیممحصولیتولید
کنیم که کمترین مخاطرات را برای سالمت انسان
داشته باشد؛ چون اگر اینطور فکر نکنیم ،بعدها با
تبعات آیندهاش روبهرو میشویم که مثال باید برای
پزشکی ،بهداشت و  ....هزینه کنیم .هرچند شما
این مطالب را سخن پایانی میدانید ،ولی نگاه من
به فستفود ،پیتزا ،سوسیس ،کالباس و  ...است که
در جامعه ما ،بسیار زیاد مصرف میشود ،یا روغن
و انواع شیرینیها و  . ...اگر ما در مصرف اینها
مدیریت نکرده و زیاد از آنان استفاده کنیم ،بعدها

وزارت جهاد کشاورزی ما یک
مرکزتحقیقاتیبهنام«پژوهشکده
بیوتکنولوژیکشاورزی»داردکه
تحقیقاتیبررویبرخیدستکاری
شدههای ژنتیک ،ازجملهبرنجو پنبه
انجام داده و سپس آزمایشهای میدانی
صورت گرفته و پس از پایان بررسیها،
اعالم میکند که این ماده غذایی مورد
تأیید میباشد و سپس با ارزیابیهای
خویش ،محصول را کشت کرده و به
کشاورز میدهد تا آن را بکارد .در
این مرحله هیچ جای دیگری نیست
که روی این کار نظارت داشته باشد و
صحهگذاری کند و محقق ،خود تولید،
ارزیابی و کشت مینماید .ما نیاز به
یکچنینمرکزمستقلیداریم،حال
میتواند این مرکز در سازمان پدافند غیر
عامل ،محیط زیست و یا هر مرکز دیگری
باشد که برای این کار در نظر گرفته
میشود که در واقع این نوع مطالعات را
در مراحل مختلف در مرحله پژوهشی،
مطالعاتگلخانهای،مطالعاتمیدانیویا
حتی هنگام رهاسازی ،مورد ارزیابی قرار
دهد و سپس اثراتش را روی حیوانات
آزمایشگاهیبسنجدوایننوعمطالعات
را مورد بازدید قرار دهد تا یک نوع
صحهگذاری و راستآزمایی روی تمام
نظرات و آزمایشهایی که آن مرکز خاص
اولیه انجام داده ،وجود داشته باشد

بهطور مناسب استفاده کنیم .باید تمام شرایط
مناسب را حتی برای خشکی ،کمآبی ،گرم و
خشک بودن سرزمینمان و تمام موارد دیگر در
نظر بگیریم؛ ما باید از تمام جهات به این موضوع
بنگریم.
بهعنوان سخن پایانی ،اگر نکته
خاصی هست که باید گفته میشده
و ما به آن اشاره نکردهایم ،از لسان مبارک
شمابشنویم؟
مهم این است که یک همدلی و یک همراهی
عمومی بین دانشمندان مختلف ،بیوتکنولوژی،
محیط زیست ،بهداشت ،کشاورزی و  ...ایجاد شود.
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با انواع بیماریها روبهرو میشویم که برای درمان
آنها باید هزینههای گزافی بپردازیم ،به همین
دلیل است که میگوییم اگر مواد سالمی تولید
شود و یا آگاهی عمومی را افزایش دهیم و یا حتی
اطالعات پیرامون این مواد غذایی را به مردم دیکته
کنیم یعنی به آنان بگوییم که این نوع محصوالت را
مصرفنکنید،حاالمیتوانددربارهمصرفسوسیس
و کالباس باشد و یا برای محصوالت دستکاری
شده ،تا بتوانیم از تبعات بعدی آن جلوگیری کنیم.
گاهی اوقات ما نیاز داریم تا بتوانیم مراکزی ایجاد
کنیم که این نوع مطالعات و کارها را رصد کرده
و مورد بازبینی و آزمایش قرار دهد .مالحظه کنید

وزارت جهاد کشاورزی ما یک مرکز تحقیقاتی به
نام «پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی» دارد که
تحقیقاتی بر روی برخی دستکاری شدههای
ژنتیک ،ازجمله برنج و پنبه انجام داده و سپس
آزمایشهای میدانی صورت گرفته و پس از پایان
بررسیها ،اعالم میکند که این ماده غذایی مورد
تأیید میباشد و سپس با ارزیابیهای خویش،
محصول را کشت کرده و به کشاورز میدهد تا آن
را بکارد .در این مرحله هیچ جای دیگری نیست
که روی این کار نظارت داشته باشد و صحهگذاری
کند و محقق ،خود تولید ،ارزیابی و کشت مینماید.
ما نیاز به یک چنین مرکز مستقلی داریم ،حال
میتواند این مرکز در سازمان پدافند غیر عامل،
محیط زیست و یا هر مرکز دیگری باشد که برای
این کار در نظر گرفته میشود که در واقع این نوع
مطالعات را در مراحل مختلف در مرحله پژوهشی،
مطالعات گلخانهای ،مطالعات میدانی و یا حتی
هنگام رهاسازی ،مورد ارزیابی قرار دهد و سپس
اثراتش را روی حیوانات آزمایشگاهی بسنجد و این
نوع مطالعات را مورد بازدید قرار دهد تا یک نوع
صحهگذاری و راستآزمایی روی تمام نظرات و
آزمایشهایی که آن مرکز خاص اولیه انجام داده،
وجودداشتهباشد،وگرنهمااینگونهنمیتوانیمهیچ
نوع اطالعاتی از کار تحقیقاتی بهدست آوریم که
روی این نوع ماده غذایی انجام شده و در عین حال
بعدها میبینیم که قوت غالب کشور خودمان هم
هست ،مانند برنج .مسئله دیگری که وجود دارد این
است که بیوتکنولوژی یا زیست فناوری در کشور
ما مراکز تحقیقاتی مختلفی دارد ،ولی هنوز نقشه
راهی در نظر نگرفته است .شما توجه کنید که ما به
هر دلیلی ،چهل درصد محصوالت کشاوزی را وارد
میکنیم ،ولی حدود نود درصد از این چهل درصد
و یا حتی  95درصدش ،دانههای روغنی هستند ،و
وقتی ما در ایران (از حدود سال  1380تاکنون) به
مطالعاتزیستفناوریمیپردازیم،میبینیمنقشه
راه وجود نداشته ،چون روی دانههای روغنی کار
نشده و  90درصد واردات ما هم از این دانههای
روغنی است و تنها بر روی برنج و پنبه کار کرده
است .وقتی ما به آمار وزارت کشاورزی مراجعه
میکنیم متوجه میشویم که حدود یک میلیون
تُن از خارج وارد میکنیم ،چون نیاز کشور ما است،
ولی اگر روی موارد دیگری که آنها نیز درصدی
از واردات ما را تشکیل میدهد و همانطور که
گفتمنوددرصدشدانههایروغنیهستند،مطالعه
و کار میکردیم ،در واقع خودمان را از آن بینیاز
مینمودیم ،چون همیشه گفته میشود که اهمیت
تولید داخلی بیشتر از واردات آن نوع محصوالت
است؛ این از نظر حرفی درست است ،ولی از نظر
علمی و جایگاهی هم باید درست باشد .اگر ما
بخواهیم واردات این محصوالت را قطع کنیم ،که
هم دانههای روغنیاش بهصورت مصرف مستقیم
انسان است و هم از کنجاله آنها بهصورت غذای
دام و طیور استفاده میشود ،باید چیزی باشد که
جانشین آن غذای سالم باشد .ما تاکنون خودمان
به این مطالعات نپرداختهایم ،اما میدانیم که این
نوع تحقیقات حداقل پانزده سال و با صرف هزینه
 150میلیون دالری که به پول ما چیزی حدود
 500میلیارد تومان میشود ،هزینه دربر دارد .ما
نمیخواهیم به این مطالعات بپردازیم ،اما میبینیم
که راه زیادی را رفتهایم ،ولی هیچ نتیجهای
نگرفتهایم ،بنابراین خیلی مهم است که بتوانیم هم
این مطالعات را رصد کنیم و هم نقشه راه مشخصی
داشته باشیم و هم بتوانیم این راستآزمایی را در
محققین خودمان داشته باشیم ،بهخصوص این نوع
مطالعات باید بهطور مستقل ،در مراکزی مستقل
و فقط جایی که تحقیق کنند ه و تولیدکننده آن
حاضر است ،انجام شود تا در این مورد ،همه موارد
را پوشش ندهد.

پروندهای در تشریح موضوع تراریخته و بررسی فقهی آن؛ در گفتوگوبا
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محصول تراریخته سالمترین محصول است

دکتر حسین عسگری عضو هیأت علمی دانشکده
فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی و متخصص
فیزیولوژیمولکولیاست.
وی معتقد است که با استفاده از فناوریهای ژنتیک
مشکالت پیشروی سالمت و توسعه جوامع بشری
قابل رفع است.
در ابتدا از مهندسی ژنتیک و آثار
آنبفرمایید؟
بسیار خوشبختم که قرار است راجع به این دانش
فاخر صحبت کنم؛ به لحاظ اینکه ما با استفاده
از فناوریهایی از جمله مهندسی ژنتیک قادریم
مشکالت و مسائل پیش روی سالمت و توسعه
جوامع بشری را حل کنیم .اجازه میخواهم قبل از
اینکه وارد بحث اصلی شوم ،یک پیش درآمدی
را بگویم راجع به اینکه چرا یک محقق ،دانشمند
و متخصص به اصالح گیاهان عالقهمند میشود.
نکتة کلیدی در اینجا این است که باید به عنوان
ظرف بحث به آن نگاه کرد که هیچ متخصصی
به نیت تخریب ،منفی گذاشتن ،آزار دادن و
صدمه زدن به انسانها تحقیق نمیکند .در حوزه
کشاورزی اگر متخصصی ورود میکند و میگوید
من اصالح نبات انجام میدهم برای این است که
نیاز انسانها را به غذای سالم و نیاز کشاورزان را
به اقتصاد و درآمد تأمین کند؛ این پیش فرض
است .شما وقتی نماز میخوانید ،پیش فرضتان
تقرب است .هیچ کس نماز نمیخواند برای اینکه
ّ
دیگری را رنج دهد و آزاری برای کسی ایجاد کند.
این پیش فرض در ذات و اخالق مهندسین وجود
دارد .یک متخصص در رابطه با اصالح گیاهان به
این فکر میکند که چطور یک گیاه سالمتر را به
مصرف کننده برساند ،چطور محصول بیشتری را
تولید کند ،چطور کشاورز شادمانتر و سالمتری
داشته باشد .حتی اگر سموم کشاورزی بوجود
آمدند ،برای این نیستند که مصرف کننده مسموم
شود ،بلکه برای این است که ما یک گیاه خوب
داشته باشیم و کشاورز بتواند محصول سالمی را
تولید کند .در همین راستا دانشمندان اولین کاری
که کردند این بود که «تالقی» یا «دو رگگیری»
ایجاد کنند ،یعنی یک گیاه پر محصول را با یک

گیاه کم محصول تالقی دهند و فرزندی از آن
بوجود آید که بهتر از والدین باشد؛ قصد این بود.
وقتی این کار انجام گرفت ،یک سقفی از اثر داشت؛
مانند دوچرخه که یک سرعتی از جابجایی را دارد.
متخصص به این فکر کرد که چطور میتواند برای
تأمین نیاز مردم گامی مؤثرتر بردارد و عالقهمند
شد که با استفاده از کشاورزی هستهای این امکان
را فراهم کند .با خود گفت برای اینکه بتوانم
ژنتیک گیاه را تحت تأثیر قرار دهم ،الزم است که
با استفاده از تشعشعات هستهای به گیاه اشعهای
را بدهم که ساختار ژنتیک متحول شود و بواسطة
این تحول ،بتوانم یک گیاه ارشدی را پیدا کنم و
وارد چرخه تولید نمایم .این گیاهان ارشد که تولید
میشوند خواص بسیار بلند و با ارزشی دارند .برای
همین کشاورزی هستهای در ایران بسیار رشد کرد
و بزرگان علم شدیدا از آن حمایت کردند و حق
مطلب نیز همین بود و این در سایه و پناه توسعة
هستهای ایران به وجود آمد .ما گیاهان بسیار با
ارزشی در حوزه گیاهان زراعی مانند انواع گندم
و برنج را داریم که با استفاده از این تکنولوژی
اصالح شدند .جالب است که بدانید وقتی شما
کشاورزی هستهای را تایید میکنید ،در حقیقت
یک مسئله کلیدی را تایید میکنید و آن عبارت
از این است که من تغییر در ساختار ژنها را که به
واسطه خودم بوجود آمده است را میپذیرم .نکته
کلیدی که در این بحث وجود دارد این است که
بشر به این درک رسید که کشاورزی هستهای با
تمام فوایدش یک ایراد دارد و آن این است که
تغییراتی ایجاد میشود که ما نمیدانیم چیست.
مثل این است که شما یک تیرباری را بر دارید
و به در و دیوار بزنید و یک پرنده را هم میزنید.
انسان برای اینکه این نقطه ضعف را از بین ببرد
تکنولوژی را رشد داد و به سراغ مهندسی ژنتیک

رفت .تفاوت بسیار فاحش ،ولی با اثر مشابه بلکه
برتر در مهندسی ژنتیک وجود دارد .شما وقتی
مهندسی کشاورزی را توسعه میدهید ،بخش
بزرگی از ژنهایی که اصال نمیخواهید را نیز تغییر
میدهید که ناخواسته است و دست شما نیست،
چون دیدی وجود ندارد که چه چیزی دارد عوض
میشود ،ولی در مهندسی ژنتیک شما دقیقا به
سراغ آن ژن هدف میروید و ژنی را بر میدارید که
بتوانید به واسطه آن تغییر ،خواستة خودتان را و نه
تغییر ناخواسته را ایجاد کنید .اگر درک اول را یک
بار دیگر تکرار کنیم که یک متخصص قصدش
کمک به تغذیه سالم است ،ژنی را بر میدارد
که با هزاران سند علمی اشراف دارد که این ژن
اثری خواسته و مثبت خواهد داشت .سؤالی که
ممکن است مطرح شود این است که چرا ما با
همان اصالح کالسیک و همان تالقیها به این
هدف نرسیدیم .نکته کلیدی این است که بعدها
مهندسی ژنتیک نیز متحول خواهد شد و ما نیاز
داریم به فناوریها و نگاههایی که بتواند کمک کند
که ما راه توسعه را با بازدهی و سرعت بیشتر پیش
ببریم .اساسی-ترین مطلب این است که در اصالح
کالسیک ،شما گندم را با گندم تالقی میدهید.
گندمها و برنجها که در کنار دریا رشد نمیکنند.
ما اگر بخواهیم برنجها را با آب شور رشد دهیم
چه باید کنیم؟ برنجی که در نژاد خودش تحمل
به شوری ندیده ،چطور میتوانیم به آن کمک
کنیم که بتوانیم مثال با آب دریای خزر آبیاریش
کنیم؟ ما ناچاریم که ژنی را از یک باکتری مقاوم
به شوری برداریم .ما نمیتوانیم باکتری را به برنج
تالقی دهیم و اصال دستمان برای این کار بسته
است .مهندسی ژنتیک این امکان را فراهم کرد
که مسیر تکامل را که از یک میکروب بوجود
آمده و به موجودات برتر مثل انسان رسیده است

را برگرداند و بتواند یک ژن هدف را از موجود
هدف به یک موجود شایسته منتقل کند و از آن
خاصیت«خواسته»بگیرد.منتأکیدمیکنمروی
این که ما در مهندسی ژنتیک دنبال اثرات کامال
مشخص و خواسته هستیم .شاید یکی از نکاتی
که دوستان و بزرگواران بگویند که محصوالت
تراریخته که ساختار ژنتیکش به اندازه جزئی برای
یک فایدة بزرگ تغییر کرده است ،این تراریخته
شدن اثری نامناسب و شاید اثری که ما نمیدانیم
چیست بر محیط زیست بگذارد .من میخواهم
دو مثال در این رابطه بزنم که شاید مخاطب
راحتتر با آن مواجه شود؛ هر دام نشخوار کننده
مانند گاو روزانه  109عدد کولوروپالست (چیزی
که باعث میشود گیاهان سبز شوند) میخورد،
ولی هیچ احدی تا االن یک گاو سبز رنگ یا
فوتوسنتِز کننده را ندیده است .اگر قرار
یک گاو
َ
بر این بود که من با خوردن ژنی ،آن ژن به من
منتقل شود ،همه ما از میکروبهای رودهای مان
تا االن ژنهای مقاومت به آنتی بیوتیک را دریافت
میکردیم ،یا همه ما از میکروبهایی که روی
دست یا درون دهانمان هست این ژن را دریافت
میکردیم .میخواهم تأکید کنم روی این نکته که
مسواک نزدن خطرش هزاران برابر از ادعایی است
که دوستان برای مصرف محصوالت تراریخته
دارند ،چرا که شما وقتی مسواک نمیزنید ،شب
تا صبح می-خوابید و در فضای دهان شما دنیایی
از کولونیهای(گروه های دسته جمعی) میکروبی
رشد میکند و هیچ کدام از اینها ژنشان را به ما
نمیدهند .نه اینکه ندهند؛ ژنوم ما سازمانی برای
دفاع از خودش دارد .من یک مثالی به دانشجویانم
میزنم و میگویم چرا انگشتت توی دیوار نمیرود؛
چون این سازمانی برای مقاومت دارد.
این خیلی مهم است که یک میکروب میتواند
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توکسین تولید کرده و من را دچار سرطان کند،
ولی ژن آن نمیتواند .من این را اینگونه مثال
میزنم؛ میگویم شاخ گاو وقتی خطرناک است
که روی سر گاو باشد ،یعنی اگر یک میکروب به
من صدمه بزند ،ژن میکروب الزاماً به من صدمه
نمیزند ،یعنی وقتی من شاخ گاو را بکنم و روی
زمین بگذارم به من صدمهای نخواهد زد .مهندسی
ژنتیک به قدری نگاه علمی دقیقی به بحث انتخاب
ژن ،فرآیند انتقال و حذف اثرات ناخواسته دارد که
میتواند از نظر بنده شایستهترین تکنیک برای این
باشد که شما خود اظهار کنید که من این را منتقل
کردم .ما در اصالح کالسیک نمیتوانیم بگوییم چه
چیزی را منتقل کردیم و فقط تالقی میدهیم.
فرزند من نمیداند چه ژنی را از من و چه ژنی
را از مادرش گرفته و من هم نمیدانم ،ولی ما در
مهندسی ژنتیک دقیقا میگوییم این ژن هدف را
انتخاب کردیم .چرا؟ چون این ژن هدف این صفت
مثبت را دارد .به عبارت دیگر ما در مهندسی
ژنتیک چشممان را به تغییرات ساختار ژنهایمان
باز کردیم و گیاهی را معرفی میکنیم که مجوز
بگیرد .مجوز را چه کسی میدهد؟ یک مجموعة
متخصصی از مهندسین ژنتیک که میگویند تو
باید اثبات کنی که دقیقا این گیاه به جز از آن ژن ،با
آن گیاه قبلی که والدش است ،یکی است .ما به این
پدیدهمیگوییم«همانی».میگویدبایداثباتکنید
که این همان است .خوب دقت کنید! یک کشاورز
برنج کار در کشور من برای اینکه سمی بر علیه کرم
ساقه خوار بزند ،بالغ بر شانزده لیتر سم حشره کش
استفاده میکند .دقت کردهاید کشاورزان زحمت
کش ما شلوارهایشان را باال میزنند ،چون راه رفتن
با چکمه در مزرعه شالی بسیار سخت است .برای
همین آنها پاچهها را باال میزنند و با پای لخت در
زمین خیس و پر آبَ ،سم می-ریزند .برای همین
است که اگر شما آمار بیماریهای سرطان را
ببینید خواهید یافت که در نوار شمالی ما باالترین
میزان است .سمی که میدانیم خطرناک و کشنده
است و هم کشاورز ،هم مصرف کننده برنج و هم
کسی که آب آن خطه را میخورد درگیر میکند.
این سم در آبهای زیرزمینی نفوذ میکند .ما در
بحثهای دینی میگوییم «دفع افسد به فاسد»؛
من فرض میگیرم یک ژن خطرناک میخواهم
منتقل کنم؛ محال ممکن است که من از یک
ژن ،یک صدم درصد یک سم شیمیایی خسارت
ببینم ،چون من دائم دارم ژن میخورم و ما اگر
ژن نخوریم میمیریم .تمام مواد بیولوژیک ما ژن
است .خداوند ما را ژنخوار طراحی کرده است .اگر
این را بپذیریم معنایش این است که دقیقترین و
سالمترین نگاه به اصالح گیاهان ،مهندسی ژنتیک
میباشد و جالب است که بدانید تمام مقررات
ایمنی را خود متخصصین ژنتیک نوشتهاند .من
اگر دزدی کنم ،یک پلیس از جنس من نه ،از
جنس یک قانونگذار ،جلوی من را میگیرد ،ولی
در مهندسی ژنتیک کسی جلوی من را میگیرد
که خودش متخصص مهندسی ژنتیک است .ما
یک مفهوم دقیقی داریم به نام بایو اتیکس(اخالقی
زیستی) که باید این قوانین را رعایت کنیم .رعایت
این قوانین یکی از دقیقترین مفاهیمی است که
ما بر اساس آن تحقیقاتمان را شکل میدهیم.
من اصرار دارم به این نکته تأکید کنم که اگر قرار
باشد گروهبندی کنیم برای یک گیاه زراعی که
سم و کود شیمیایی دریافت میکند ،برای اینکه
یک محصول خوراکی به مردم بدهیم ،بهترین
آنها گیاه تراریختهای است که میتواند از اینها
حداقلها را دریافت کند و سالمت داشته باشد.
یک نگاه انتقادی دارم به کسانی که انتقاد از
تراریختگی دارند؛ این برای من عجیب است که

ما صدمات جدی را از پسماند سموم و کودهای
شیمیایی در تغذی ه و آب آشامیدنیمان داریم .اگر
نانی که من به فرزندم میدهم آنالیز کنید ،یک
اروپایی این را نمیخورد ،چون پنجاه برابر باالتر از
استاندارهای جهانی نیترات دارد .نیترات وقتی وارد
معده من میشود ،ترکیب نیتروزی میدهد که
سرطان گوارش به وجود می-آورد .اگر این را قبول
کنیم ،چرا دوستان منتقد یک بار اصرار و تاکید بر
این نداشتند؟ ما به این اصرار داریم که مهندسی
ژنتیک برای خدمت طراحی شده است .حتی من
میخواهم بگویم در حوزه گیاهان کاربرد دوگانه
ندارد ،یعنی یک گروهی از دوستان میگفتند ژن

دارم که بگویم هیچ پزشکی برای مریض کردن
بیمارش و هیچ مهندس ژنتیکی برای خراب
کردن مطب نمیزند .میخواهم تأکید کنیم بر
این که برای اصالح گیاهانمان ،بهبود رشد آنها
و منفعت رساندن به محیط زیست ما این کار را
انجاممیدهیم.
واژگانی مانند تراریخت ،تراریخته
یا واژههای دیگری که ضرورت دارد
مخاطبان ما با ترجمان آنها آشنا شوند را نیز
برایمانمعناکنید؟
منبااینادبیاتخدمتتانعرضمیکنم؛زمانیکه
ما با کمک مهندسی ژنتیک ژنی را با هر هدف ارتقاء

شرکتمونسانتوبزرگترینتولید
کنندهمحصوالتتراریختهاست.از
قضای حادثه ما میخواهیم که اسیر
اینشرکتهایچندملیتینشویم
و میخواهیم با تولید ملی خودمان
بینیاز شویم .چون حق فناوری را این
شرکتها به ما نمیدهند ،ما میرویم
محصول نهایی را وارد و مصرف میکنیم.
این بدترین تصمیمی است که یک
ملتمیتواندبگیرد.وقتیتولیدملی
داشته باشیم ،آن وقت هم فناوری از آن
خودمان است و هم نیاز ما به خارج کم
میشود .جایگاه مون سانتو در جهان در
حوزه کشاورزی مانند بوئینگ و ایرباس
در صنعت هوایی است .اگر شما بخواهید
از مون سانتو چیزی نخرید به اسم اینکه
یک شرکت آمریکایی است و بعضیها
میگویندکهشرکتاسرائیلیاست،پس
ما نباید سوار هواپیما هم بشویم و نباید
به دنبال قرارداد با بوئینگ و ایرباس هم
باشیم ،چون آنها هم عینا همین طور
هستند .مسئلة اینجا این است که اگر
ما در کشورمان بتوانیم تولید کنیم ،ابزار
دست نمیشویم ،کما اینکه ما داریم
تالش میکنیم بتوانیم دانش ایرباس و
بوئینگ را در دست بگیریم.

را منتقل میکنند و باعث عقیم شدن میشود .به
قدری موضوع ابتدایی طرح میشود که اگر کسی
بخواهد جامعهای را عقیم کند بزرگترین دغدغه
این است که این ژن بین انسانها جابجا میشود
و هر نژادی را میتواند درگیر کند .اصرار دارم به
این نکته که هیچ انسانی حتی دشمنان ما به این
استراتژی روی نمیآورند ،چون این استراتژی همه
را درگیر میکند .نژادها با هم در ارتباط هستند .اگر
ما نژاد افغان را دچار یک بیماری ژنتیک کنیم ،بعدا
به ما منتقل نخواهد شد؟ خیلی ساده لوحانه طرح
موضوع میشود .به عبارت دیگر خیلی سادهتر
میشود مردم را نابود کرد .اصال دلیلی ندارد ما به
این راههای پیچیده و عجیب دست بزنیم .اصرار
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دهندهای به موجود مخاطبمان منتقل میکنیم ،به
این فرآیند «مهندسی ژنتیک» میگویند و به آن
موجودی که این ژن را دریافت میکند «تراریخت»
یعنی ریخت دیگری از والدش را به دست میآورد
و جالب است که بدانید طبیعت دائم خودش این
کار را میکند ،ولی نه با دقتی که ما الزم داریم
و این در حقیقت همان واژة کلیدی است که در
دنیای تراریختگی وجود دارد و تمام علم ما روی
این تاکید دارد که باید این کار را کرد .میخواهم
تأکید کنم روی آن که تراریختگی دقیقترین روش
است و محصولی که مجوز دارد باید تمام مراحل را
طیکند.اینمحصولسالمترینمحصولنسبتبه
تمام محصوالتی است که در بازار ما وجود دارد که

میشود روی آن تأکید کرد.
من باوری دارم در رابطه با اینکه مخالفتهای دانا
محور با هر پدیدهای امکان رشد آن پدیده را فراهم
میکند .ما نیازمند این هستیم که هر چیزی را
نقد کنیم ،به خاطر اینکه ما اعتقادمان بر این است
که برای رشد و بهینه سازی هر محصولی باید
دانا محوران ،چه در گروه موافقان و چه در گروه
مخالفان ،همنشین شوند ،تحلیل کنند و جلسات
بحث و مناظره داشته باشند و این جزء الزامات
هرگونه رشد در حوزة علم و توسعه بشریت است.
اما نکته کلیدی که اینجا وجود دارد این است که
ما در حوزه علم به چه کسی اطالق «دانایی»
میکنیم .متأسفانه در کشور ما گاهی اوقات قوانین
و مقررات سازمانی یک انحرافی را از حقیقت
دانایی ایجاد میکند و این باید در حوزة تحلیل
علوم دقیق و پیشرفته مورد توجه قرار گیرد،
چرا که نظرات نابجا و ناشایست می-تواند اثرات
مخربی بر توسعة علم و فناوری در کشور عزیزمان
ّ
داشته باشد .نکته کلیدی اینجاست که ما به کدام
دانشمند بگوییم دانشمند اصلح و صالحیتدار .آیا
کسی که درجه دکترای تخصصی دارد دانشمند
اصلح است؟ خیر .آیا کسی که به درجة استاد
یاری ،دانش یاری یا استادی رسیده است ،در
کشور ما دانشمند اصلح است؟ خیر .نکته کلیدی
این است ما برای هر موضوعی دانشمند اصلح
میخواهیم.کسیکهدررشتهعلمژنتیکپزشکی
استاد است ،در همان زمینه میتواند اظهار نظر
کند ،آن هم با رعایت مقدمات .اصرار به این نکته
دارم که ما در حوزه علم به دو گروه انسان دانشمند
اصلح میگوییم؛ گروه اول کسی است که باید در
حوزه علم در جهان مورد استناد قرار گیرد؛ فرد
باید جایگاه علمی داشته باشد که در عالم علم به
این فرد استناد دهند و بگویند ایشان در این زمینه
به مقاله شمارة فالن سند محسوب میشود .ما این
را با یک شاخص بسیار سادهای به نام شاخص Hیا
شاخص  H indexاندازهگیری میکنیم .این یک
شاخصی است که بر اساس تعداد افرادی که در
حوزة علم به مقاالت و تولیدات علمی شما استناد
کردند تعریف و محاسبه می-شود و بیرون میآید.
نکته دوم کسی را دانشمند اصلح میگوییم که در
زمینهای که اظهار نظر میکند واجد محصوالتی
باشد .من اگر در حوزة دانشی اظهار نظر میکنم،
یا باید به واسطة استنادهایی که به من در دنیا
شده است شاخص باشم یا به واسطة تولیداتی که
در این حوزه دارم .اگر هر دو با هم باشد که بینظیر
است .یکی از اینها هم که باشد باز هم این شاخص
را ایجاد میکند تا حق اظهار نظر به فرد بدهیم.
اگر این را بپذیریم میتوانیم گروهی از دانشمندان
مخالف و گروهی از دانشمندان موافق را داشته
باشیم که بتوانیم بهینة موقعیت خودمان را در
هر حوزهای تعیین کنیم .این برای تمام سطوح
دانش الزم است و به نظر میآید که مخصوصا در
حوزه تراریخته و در حوزه ورود به دانشها و علوم
نوین یکی از الزامات است .ما هیچ شاخصی را به
جز از این نمیتوانیم در زمینههای موضوع شناسی
و تخصصی ورود دهیم .به همین دلیل به نظرم
میآید که واقعا باید به عنوان یک قانون و یک الزام
مورد نظر قرار گیرد.
برای تولید تراریخته چه مراحلی را
طیمیکنید؟
یک گیاه تراریخته قبل از اینکه بخواهد هدف
گذاری شود ،برای اینکه این مهندسی شکل
گیرد باید دو موضوع اصلی را داشته باشد -1 :قرار
است کدام صفت درگیاه مورد ارتقاء قرار گیرد.
دالیل دقیق اقتصادی ،اجتماعی و استراتژیک
الزم است که بواسطة آن مثال گیاه گندم ،برنج

یا خربزه را انتخاب کنیم .اینها جزء اولویتهای
هر کشوری محسوب میشود ،یعنی دانشمندان
در هر کشوری گیاهان استراتژیک را هدفگذاری
میکنند -2 .کدام ژن منتقل شود و چرا .دنیای
مدارک و پروندههای علمی الزم است که ژن
مورد نظر را وارد گیاه استراتژیک کنیم .محقق
باید تکتک اینها را در حوزه علمی بحث و تحلیل
کند و حوزههای تحلیلی بزرگی را بگذراند و به این
نتیجه برسد که این امکان وجود دارد .وقتی این
مد نظر قرار
قاعده به وجود آمد ،روش مهندسی ّ
میگیرد که با کدام روش این انتقال انجام شود.
وقتی که تمام اینها انجام شد ،در پروژه انتقال
ژن و مهندسی ژنتیک وارد میشود .وقتی این
پروژه تمام شد ،تستهای مکرری انجام میگیرد
تا آن موجود تراریخته ارزیابی شود؛ با هدف «این
همانی» ،یعنی باید این گیاه یا موجود تراریخته به
لحاظ تمام صفات ،به جز آن صفتی که قرار است
ما بهترش کنیم ،مانند والدش باشد .وقتی همه
این مراحل را میگذراند ،تازه مورد ارزیابی زیست
محیطی قرار میگیرد که آیا امکان مهاجرت ژن
وجود دارد؟ آیا امکان وقوع در این اکو سیستم را
دارد؟آیا ممکن است یک اثر منفی بر روی جامعه
محیط زیستی بگذارد؟ نکتهای که در اینجا وجود
دارد و میخواهم روی آن تاکید کنم این است که
اولین انسان نگران برای اینکه این پروژه باید به
هدف خودش برسد خود مهندس ژنتیک است،
مانند کسی که میخواهد یک ماهواره را به دقت
در مدار قرار دهد .اولین انسان نگران برای اینکه
به درستی این پروژه انجامشود خود مجری این
کار است و جالب است که بعد از اینکه این پروژه
تمام میشود و تمام ارزیابی انجام میگیرد ،فرآیند
ورودش به مزرعه خود قواعدی دارد که اول باید
برود و با مقرراتی در سایتهایی قرار گیرد .چرا
این همه زمان و بودجه صرف میشود؟ چون
بزرگترین ارزشش این خواهد بود که وقتی یک
گیاه تراریخته تولید میشود ،اثرات اقتصادی و
استراتژیک بدون انکاری را ایجاد میکند .هیچ
متخصصی حاضر نیست بیدلیل وقتش را صرف
کند .هیچ متخصص ژنتیکی با انتقال ژن معروف
نمیشود و به مادیات نمیرسد ،اما وقتی که یک
متخصص یک موجود مهندسی ژنتیک شدهای
را که همگان پذیرفتهاند که با ارزش است و فاقد
اثرات منفی بر روی بیولوژی و اکوسیستم است،
این مسئله او را بزرگ و با ارزش میکند .این
همان چیزی است که ما به آن تاکید داریم که
هیچ متخصصی حاضر نیست آبرو و استنادهای
خود را به خاطر دیگری به مخاطره بیاندازد.
در فرآیند تولید در حوزه جانوری
نیزهمینگونهاست؟
اخالق در تمام حوزهها و در حوزه بایو تکنولوژی
هست .اینها الزامات است .بدون گذراندن این
مراحل محال است که این وارد شود .اصطالحا
به آن میگویند «مجوز کسب کردن» .مثال من
اگر بخواهم یک مطب بزنم باید مجوز داشته باشم.
اولین شرکت تولید کننده
محصوالت تراریخته در دنیا را به
خاطردارید؟
شرکتهای محصوالت تراریخته در دنیا زیاد
هستند .االن کشورهای جهان سوم شرکتهای
دانش بنیان ملی خودشان را دارند؛ برای مثال
در هندوستان شرکتی به نام «ماهی کو» وارد کار
شده و تولید میکند و در پاکستان شرکتی به
نام «چهار برادران» .در ایران نیز ما شرکتهای
دانش بنیان کمی را داریم که همه در همین دو
سه سال گذشته با رویکرد تدبیر ،اقتصاد مقاومتی
و تولید ملی تاسیس شدهاند که بتوانیم محصول

را خودمان تولید کنیم .چهار پنج شرکت دانش
بنیان برای این منظور درست شده .اما اگر
سوالتان این است که بزرگترین شرکت تولید
کننده محصوالت تراریخته در جهان کدام است
بدون مجامله و تحقیق باید گفت که شرکت
چند ملیتی «مون سانتو» است که اخیرا به دلیل
ارزش افزودة باالیی که این شرکت از طریق تولید
محصوالت تراریخته پیدا کرده است ،شرکت
دیگری آن را به قیمت  160میلیارد دالر میخرد
(این رقم از اعتبار سالیانه جمهوری اسالمی ایران
به مراتب باالتر است ،چون بودجه سالیانه ما 267
هزارمیلیارداست)اینشرکتبهاینبزرگی،تولید
کننده محصوالت تراریخته است .از قضای حادثه
ما میخواهیم که اسیر این شرکتهای چند
ملیتی نشویم و میخواهیم با تولید ملی خودمان
بینیاز شویم .چون حق فناوری را این شرکتها
به ما نمیدهند ،ما میرویم محصول نهایی را وارد
و مصرف میکنیم .این بدترین تصمیمی است که
یک ملت میتواند بگیرد .وقتی تولید ملی داشته
باشیم ،آن وقت هم فناوری از آن خودمان است
و هم نیاز ما به خارج کم میشود .مون سانتو
فقط تراریخته تولید نمیکند ،بلکه بسیاری از
نهادههای کشاورزی را تولید میکند .جایگاه مون
سانتو در جهان در حوزه کشاورزی مانند بوئینگ
و ایرباس در صنعت هوایی است .اگر شما بخواهید
از مون سانتو چیزی نخرید به اسم اینکه یک
شرکت آمریکایی است و بعضیها میگویند که
شرکت اسرائیلی است ،پس ما نباید سوار هواپیما
هم بشویم و نباید به دنبال قرارداد با بوئینگ و
ایرباس هم باشیم ،چون آنها هم عینا همین طور
هستند .جالب است بدانید که بزرگترین تولید
کنندگان نهادههای گلخانهای مون سانتو است.
موثرترین بذرها در حوزه تولیدات کشاورزی
را مون سانتو تولید کرده است ،چون حاکم در
دانش کشاورزی است .نگرانی اینجاست که ما
بیاییم بگوییم که یک دانشمند ایرانی دارد ابزار
دست مون سانتو می شود .از قضا مون سانتو
اصال چنین چیزی را نمیخواهد .مسئلة اینجا
این است که اگر ما در کشورمان بتوانیم تولید
کنیم ،ابزار دست نمیشویم ،کما اینکه ما داریم
تالش میکنیم بتوانیم دانش ایرباس و بوئینگ را
در دست بگیریم.
چه تضمینی هست که مضراتش
کنترلشود؟
تفاوت هواپیما با محصوالت تراریخته اتفاقا در
همین است که ما هواپیما را سوار می شویم با
علم به اینکه دهها هواپیما سقوط کرده و صدها و
هزاران نفر کشته شدهاند ،اما محصوالت تراریخته
را میخوریم با علم به اینکه  -1در گذشته حتی
یک نفر از مصرف این محصوالت خارش هم
نگرفته -2 .پیش بینی ما این است که هرگز هیچ
گونه عوارضی از این حاصل نخواهد شد .به دلیل
قواعد کنترلی ،کیفیت و نظارتی که بر محصوالت
تراریخته وجود دارد .پس مقایسه فناوری هواپیما
با فناوری تولید غذایی تراریخته حتی به نفع
تراریخته غیر قابل مقایسه است .ما وقتی که از
محصوالت تراریخته صحبت میکنیم داریم از
محصوالت تراریخته مجوزدار صحبت میکنیم.
این واقعا مورد تاکید باشد ،چون واقعا مهم است
که بدانیم چیزی را که ما در بازار میآوریم دقیقا
این مستندات را دارد .نکته بسیار مهمی که من به
آن اصرار دارم بحث خود فناوری تراریخته است.
فناوری تراریخته اینقدر اثراتش بسیط است که
این موضوع یکی از آنها است .ما اگر هم بخواهیم
وارداتمان را ارزیابی کنیم باید این دانش برایمان
کامال مستند و قابل وصول باشد.

اتحادیه اروپا مجوز سه محصول
تراریخته جدید را صادر کرد
""زهرا کهریزی

عضو هیئت مدیره انجمن کشت بافت گیاهی ایران

در جهان کنونی ،دستیابی به قدرت از
مسیر تسلط بر فناوری روز در عرصه های
گوناگون می گذرد .میزان در اختیار داشتن
این فناوریها ،قدرت و سهم هر کشوری را در
مدیریت جهان مشخص میسازد .همچنین
فناوریهای روز ،منبع اصلی اقتصاد برخی
از کشورها به شمار میرود به طوری که با
فروش دانش و محصولهای تولید شده از آن،
درآمدزاییمیکنند.
یکی از حوزه های مهم فناوری روز دنیا
که جهان پیشرفت شگرفی در آن داشته
مهندسی ژنتیکدر تولید غذای سالم یا همان
محصوالت تراریخته است که رشد صد برابری
آن را از بدو تولد آن تاکنون در دنیا شاهد
بوده ایم .بیتردید فشارها برای بازداشتن ایران
از حرکت در مسیر پیشرفت هدفی است که
امریکا و متحدانش بر روی آن سرمایه گذاری
زیادی کرده اند و نشانه آن این است که با به
گوش رسیدن نجوای تولید ملی محصوالت
تراریخته سیل عظیمی از مطالب نادرست از
طرف برخی آغاز و روز به روز بر شدت آن
افزوده شد .مخالفان معدود این فناوری با چهره
مدافع سالمت مردم در صحنه حاضر شدند و
با تمام قوا وحشت را در بین مردم رواج دادند
و افرادی که سالها در پست مدیریت خود مانع
پیشرفت کشور شدند اکنون به نوعی دیگر با
تکیه بر دروغ در این عرصه ظاهر شدند .در
همین مدت دانشمندان این حوزه به جای
صرف وقت خود در امور پژوهشی و گام نهادن
در عرصه پیشرفتدر این حوزه تمام توان خود
را در راستای روشنگری و نشان دادن واقعیت
علمی این محصوالت صرف کرده و میتوان
شاهد بود که چگونه دشمن در تعلیق علمی
و اقتصادی کشور موثر عمل میکند.
یکی از مواردی که مخالفان این فناوری برای
جلب توجه برآن تاکیددارند اشاعهدروغ "منع
تولید و مصرف محصوالت تراریختهدر اتحادیه
اروپا" است .این در حالی است که تاکنون 71
مجوز تولید و مصرف این محصوالت در اروپا
صادر شده است و برطبق مقاله ای از مجله
بیوتکنولوژی اروپا فصلنامه پاییز ( )1به طور
واضح قید نموده که اتحادیه اروپا مجوز سه نوع
سویای تراریخته جدید مقاوم به آفت کش را
در اواسط ماه جوالی  2016تایید کرده است
( .)1طبق بیانیه کمیسیون اروپا این مجوزها
از طریق ارزیابی مطلوب علمی توسط سازمان
ایمنی غذای اروپا صورت گرفته که هم برای
مصرف انسان و هم مصرف حیوانات تاده سال
آینده تایید شده است .اروپادومین وارد کننده
سویا است که برای پاسخگویی به نیاز گوشت
و فراورده های لبنی صورت میگیرد .کل تولید

اروپا کمتر از  1میلیون تن سویا در سال است
در حالی که واردات آن حدود  35میلیون تن
در سال گزارش شده است.
بیشترین پژوهشهای علمی و طوالنی مدت
بر روی محصوالت تراریخته در اتحادیه اروپا
صورت گرفته و سازمانها و انجمنهای علمیدر
اتحادیه اروپا سالمت این محصوالت را تایید و
به صراحت اعالم کرده اند که این محصوالت
سالمهستند.اتحادیهآکادمیعلومآلمانحتی
در مواردی به برتری سالمت این محصوالت
نسبت به غذاهای سنتی تاکید کرده است (.)2
آکادمی علوم فرانسه نیز تمامی انتقادات بر
علیه محصوالت تراریخته را با مستندات کامال
علمی رد کرده است (.)2دانشمندان این حوزه
از فناوری یکجا صدای اعتراض خود را در
مخالفت به ارائه اطالعات غل و دورغ به مردم
و ایجاد وحشت در آنها به گوش مسئوالن
رساندند ( .)3سازمانهای ذیصالح در سالمت
مردم موضع خود را اعالم و سالمت این
محصوالت را تایید کردند ( ) 4ولی مخالفان
دست از تالش بر نداشته و به این فکر خام
افتادند که تالش کنند آنچه را خود میخواهند
از بیان مراجع عالیقدر جهان تشیع به دست
آورند .به این ترتیب ،به زعم خود آخرین تیر
در کمان را هم با ناشی گری هرچه تمامتر
پرتاب کرده و آخرین حربه خود را بر علیه این
فناوری بکار گرفتند و با ارائه اطالعات غلط
تالش کردند با اخذ حکم "حرمت" مانع تولید
داخل این محصوالت شوند .امادرایت تاریخی
مراجع عالیقدر اسالم نقشه آنها را نقش بر آب
کرد (.!)5
ایستادگی نظام جمهوری اسالمی ایران در
سنگر علم و اقتصاد مقاومت نشان داده است
که ملت بزرگ ایران پیشرفت در عرصه علم
و فناوری را نیز بعنوان جهادی بزرگ مدنظر
دارد و برای تحقق اهداف علمی و پیشرفت
در عرصه دانش های نو و پیشرفته مقاومت
میکند.والسالم.
منابع
• European biotechnology life science
magazine life science and industry
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2364-2351.,15 Volume
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دکترآزاد عمرانی:

س دادهاند
محصوالت ارگانیک امتحان خود را پ 
 واژه اصالح ژنتیکی جهت انحراف اذهان عمومی است
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دکتر آزاد عمرانی دکترای بیوشیمی و عضو هیئت
رئیسه اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی و انجمن
ارگانیک ایران و از منتقدین فناوری تراریخته است.
ایشان ضمن تعریف محصوالت ارگانیک و مقایسه آن
با تراریخته ،از روشهای دیگر در اصالح محصوالت
زراعی سخن به میان آورد.

در ابتدا یک معرفی از خود ،رشته
تحصیلی و مسئولیتی که دارید،
بفرمایید؟
بنده آزاد عمرانی ،دارای دکترای بیوشیمی و عضو
هیئترئیسهدوتشکلبسیارمهمدرحوزةکشاورزی
هستم .اولین تشکلی که بنده مسئولیت عضویت در
هیئت رئیسه آن را دارم ،اتحادیه ملی محصوالت
کشاورزی است که این تشکل یکی از اعضای فعال
اتاق بازرگانی ایران نیز میباشد و شاید به جرأت
بتوان گفت که این تشکل ،بزرگترین صادرکنندة
غیرنفتیبودهوبهعنوانعظیمترینصادرکنندهپسته
و محصوالت کشاورزی نیز میباشد .تشکل دیگری
که بنده در هئیت رئیسه آن هستم ،انجمن ارگانیک
ایران است که در این تشکل ،بنا به ارشادات و ابالغیه
مقام معظم رهبری (در ابالغیة محیط زیست)،
مبنیبر توسعه صنعت سبز ،با تأکید بر محصوالت
کشاورزی سالم و ارگانیک ،در جهت اصالح سبک
زندگیایرانیوتوسعهکشاورزیارگانیکوهمچنین
محصوالت سالم برای اصالح سبک تغذیه ایرانیان و
کاهش بیماریها و پیشگیری از بیماریها فعالیت
میکنم.
در رابطه با محصوالت تراریخته،
عدهای آن را دستکاری ژنتیکی و
بعضی هم اصالح ژنتیکی میدانند ،شما چه
تعریفی از آن ارائه میدهید؟
قطعا دستکاری ژنتیکی واژة صحیحتری است و
آن چیزی هم که در قانون تصریح شده ،به مفهوم
تغییریافتة ژنتیکی است ،یعنی ما در ژنوم و یا ساختار
ژنتیکیمحصوالتکشاوزیتغییرایجادمیکنیم،اما
اینکه این تغییرات باعث اصالح میشود یا نه ،نیاز به
بحث دارد .ما زمانی میتوانیم بگوییم یک محصول
اصالح شده است ،که هیچ عوارض یا ضرر منفی

نداشته باشد ،اما وقتی که ما نمیدانیم چه اتفاقی
انجام شده و این دستکاری ما سودی به همراه
داشته و یا اینکه بیشتر ،ضررهایی را ایجاد نموده،
نمیتوان نتیجه قطعی را گفت و دراصل تا زمانی
که این امر بهصورت کامل ارزیابی نشود و مخاطرات
آنها در یک کفه و فواید آنها در کفه دیگر قرار
نگیرد ،ما نمیتوانیم بگوییم این گیاه اصالح شده
است.
درواقع واژه اصالح ژنتیکی یک واژه تجاری و
تجارتمحور و صرفا جهت انحراف اذهان عمومی،
برای توجه به مخاطرات و معایب محصوالت
دستکاری شدة ژنتیکی بوده و یک واژه عجوالنه
است و هیچکس نمیتواند از آن استفاده کند ،چون تا
زمانی که ارزیابی درازمدت مخاطرات صورت نگیرد،
ما نمیتوانیم به آن اصالح ژنتیکی بگوییم.
یکتعریفیازارگانیکبفرمایید؟
محصوالت ارگانیک ،محصوالتی هستند که در
تولید آنها ،چرخة طبیعی مزرعه و باغ ،کامال
حفظ میشده و از سموم و مواد شیمیایی استفاده
نمیشود .ما برای تولید محصوالت ارگانیک ،چهار
اصل سالمت ،اکولوژی ،عدالت و انصاف و مقاربت را
رعایت میکنیم ،یعنی ما برای سیر نگه داشتن شکم
خود ،موجودات زندهای مانند کرمهای خاکی ،میکرو
ارگانیسمهای خاک ،قورباغهها ،پروانهها و موجودات
دیگر را از بین نبرده و در چرخة اکوسیستم خللی
ایجاد نمیکنیم .محصوالت ارگانیک محصوالتی
هستند که  11500سال در طی تاریخ بشر ،غذای
بشریت را تأمین کرده و باعث ایجاد امنیت غذایی
شدهاند،ولیمحصوالتتراریختهمحصوالتیهستند
که تنها بیست سال از عمر آنها میگذرد و با توجه
به نیروی اقتصادی که از طرف آمریکا برای سلطة
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جهانی غذا بوده و همچنین باوجود حمایت مالی
بهعنوان پشتوانه آنها طی این بیست سال ،بسیاری
ن پوشانده شده و
از موارد منفی ،معایب و مضرات آ 
با این حال ما شاهدیم که از سال  2012میالدی
به بعد ،بسیاری از مخاطرات این محصوالت عیان
شده و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا ،در تولید،
واردات و مصرف این محصوالت ،محدودیتها و
ممنوعیتهایی را اتخاذ کردهاند .بنابراین در پاسخ به
سوال شما ،درواقع بهلحاظ تاریخی ،علمی و عقلی،
محصوالت ارگانیک ،محصوالتی هستند که امتحان
خودشان را پس داده و سالمتر هستند.
چرا به محصوالت طبیعی ،ارگانیک
میگویند؟
برایتوضیحاینمطلب،مثالیبرایتانمیگویم.شما
نگاه کنید در یک مجموعه ،شبکه ،ارگانیزیشن و یا
سازمان ،همه اعضای آن همچون یک ساعت هستند
که هر کدام از آنها بهنوبة خود ،مسئولیتهای بزرگ
و کوچکی برعهده دارند و نقش خود را بهخوبی
ایفاء میکنند و حذف هر کدام از این چرخدندهها
و اعضا میتواند در نظام کل ،اشکال ایجاد کند.
بنابراین ارگانیک برگرفته از یک سیستم سازمانی
است که در طبیعت وجود دارد و هر کدام از اجزای
طبیعت نقشی ایفا میکنند .ما نمیتوانیم بگوییم
حشره ،یک آفت است و باید از بین برود ،زیرا این
حشره نیز در نظام خلقت نقشی ایفا میکند و اگر
احساس کردیم که این موجود برای ما مضر است،
باید رقبایی را که این حشره ،توسط آنها از حالت
نرمال و عادی خویش خارج کرده و باعث رشد
فراوان آنان شده ،توجه بیشتری نماییم و حتی گاهی
شاید به دلیل فقدان صیاد ،فعالیت این حشره تفاوت
پیدا کرده است .پس ما باید با دقت به این مسائل
پرداخته و به ساختار نظاممند و سازمانیافته خلقت
بیشتر توجه کنیم تا در آن ساختار هم خللی ایجاد
نشود ،چون در این صورت ،قطعا اقدام ما از حالت
ارگانیک خارج خواهد شد .بنابراین ساختار خلقت،
یک ساختار نظاممند ،سازمانیافته و ارگانیک است و
لفظ ارگانیک یک لفظ و یک واژه الهی و برگرفته از
منشأخلقتمیباشد.
آیا میتوان تراریخت را جایگزین
ارگانیککنیم؟
تراریخته هیچوقت نمیتواند جایگزین ارگانیک
شود ،زیرا وقتی در تولید محصول تراریخته از سموم
علفکش استفاده میشود ،قطعا به طبیعت آسیب
وارد خواهد شد و بسیاری از موجودات زنده خاک،

گردهافشانها ،زنبورها و پروانهها را از بین خواهد
برد و یا وقتی ژن مقاومت به یک آفت را به یک
گیاه منتقل شود ،آن گیاه تبدیل به یک کارخانه
سم خواهد شد که قطعا این کارخانه ،به جز آفات،
بسیاری از حشرات مفید را هم از بین خواهد برد
و مشکالتی در چرخة اکوسیستم و تنوع زیستی
ایجاد خواهد کرد .بنابراین محصوالت تراریخته در
نقطه مقابل کشاورزی ارگانیک قرار دارند و کشاورزی
ارگانیک ،بههیچوجه محصوالت تراریخته را در تولید
مورد قبول ندارد و از آنها استفاده نمیکند؛ چون
این محصوالت را برخالف نظام سازمانیافتة طبیعت
و چرخة اکوسیستم میداند .از اینرو هیچگاه این
محصوالت نمیتواند جایگزین شود و تجربه جهانی
هم آن را اثبات کرده است و علیرغم تبلیغات
بسیار زیادی که کمپانیهای بیوتکنولوژی برای
سلطة بذرهای کرة زمین انجام دادهاند ،و همچنین
باوجود حمایتهای مالی بیست ساله این کمپانی از
پایاننامههای دانشجویی ،اساتید دانشگاه ،دولت ،باز
هم مورد پذیرش نیستند.
کمپانیهای کشورهای جهان سوم ،برای رواج
این محصوالت ،از هر ابزاری استفاده کردند ،ولی ما
شاهدیم که از سال  2014به بعد ،سطح زیر کشت
این نوع محصوالت کاهش پیدا کرده و قیمت آنها
در بازار جهانی ،سی درصد ارزانتر از محصوالت
طبیعی است .از طرف دیگر مصرف محصوالت
ارگانیک در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان،
بهشدت در حال افزایش است ،برای مثال کشور
آلمان بذرهای تراریخته را تولید و به کشورهای جهان
سوم صادر میکند و مسئولیت تبلیغ ،فروش و ترویج
این نوع محصوالت در دنیا را هم بهعهده دارد ،ولی
در ادامه مطلب باید گفت که باوجود این همه فعالیت
برای رشد مصرف این محصوالت ،به هیچ عنوان این
محصوالت را در خاک خودش نمیکارد و در نقطه
مقابل این سخن ،اینکه این کشور ،خود بزرگترین
بازار محصوالت کشاورزی در حوزه ارگانیک است
و هر سال چیزی حدود ن ُه میلیارد دالر ،گردش
سرمایة کشاورزی ارگانیک در کشور آلمان میباشد،
که عالوه بر این کشور ،کشورهای سوئیس ،اتریش،
فرانسه ،ایتالیا و کشورهای اروپای شمالی مانند نروژ،
هلند ،فنالند و دانمارک نیز به همین صورت هستند
و درواقع کشورهایی صددرصد ارگانیک میباشند.
بنابراین اقبال محصوالت تراریخته در جهان ،رو
به افول هست؛ چون وقتی یک محصول تقاضای
کمتری داشته باشد ،قیمتش کاهش پیدا خواهد

کرد و اینکه عنوان میشود که بهخاطر فناوری
این محصوالت ،قیمت اینها ارزانتر است ،ادعای
درستی نیست ،زیرا وقتی شما از فناوری بهتری
استفاده کرده و قیمت تمامشده ،پایینتر میشود،
دلیلی ندارد که آن را ارزان بفروشید .پس علت پایین
بودن قیمت این نوع محصوالت ،صرفا بهخاطر عدم
تقاضای جهانی است ،یعنی در جایی که محصول
ارگانیک و محصول غیرتراریخته وجود داشته باشد،
قطعا تقاضا و اولویت ،در محصوالت ارگانیک و
طبیعی است .از این رو این یک واقعیتی است که
در اقتصاد جهانی و کشاورزی جهان ،ساری و جاری
است و هرگونه اطالعاتی غیر از این ،در مجامع علمی،
تصمیمگیری و ارکان حکومتی نظام ،نشر داده شود،
صرفا جهت برآورده کردن امیال و اغراض تجاری
ذینفعانمحصوالتتراریختهاست.
در مقایسه با ارگانیک ،ارزش
محصوالت تراریخته را تا چه حد
میبینید؟
ابتدا اینکه  99درصد محصوالت تراریخته در دنیا،
به چهار محصول ذرت ،کلزا ،سویا و پنبه محدود
میشود؛ یعنی تنوع محصوالت تراریخته ،چندان
زیاد نیست که ما بتوانیم با ارگانیک مقایسه کنیم،
ولی در همین چهار محصولی که من خدمت شما
عرض کردم ،قیمت محصوالت طبیعی نسبتبه
این محصوالت ،سی تا چهل درصد گرانتر است و
محصوالت ارگانیک نسبتبه تراریخته ،بین شصت
تا هشتاد درصد افزایش قیمت دارد ،به این علت که
ما بهخاطر ایجاد سموم شیمیایی و تغییرات ژنتیکی
که در این نوع محصوالت ایجاد میکنیم ،درواقع
یک تغییر در ساختار ژنتیکی و تولید پروتئینها،
ویتامینها و مواد مغذی محصوالت غذایی داریم که
اینها بعضا در دنیا مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده
شدهکهحتیگاهیدرتولیدبرخیازاسیدهایآمینه
که واحدهای تولید پروتئینها و واحدهای اساسی
تولید مواد غذایی هستند ،اخالل ایجاد شده است
و بهواسطه این امر ،در تولید بسیاری از ویتامینها و
مواد غذایی هم اخالل ایجاد شده و بهلحاظ تجربهای
که در تولید مواد غذایی تراریخته وجود دارد ،آنها از
کیفیتنازلتریبرخوردارهستند.
اکنون در توضیح این مطلب باید بگویم که وقتی
شما مواد غذایی کافی جهت سیر شدن سلولهای
بدن خود وارد نمیکنید ،مجبورید حجم غذایی
بیشتری از محصوالت تراریخته را وارد بدن خود
کنید .یکی از مواردی که اینک در دنیا و همینطور
در کشور ما (بهواسطه اینکه کشور ما یکی از
بزرگترین واردکنندگان محصوالت تراریخته است)
مشاهده میشود ،بحث چاقی است و همانطور که
میدانید اضافه وزن از عوارض بسیار زیادی برخوردار
میباشد؛ نظیر بیماریهایی مانند دیابت ،سکتههای
قلبی و عوارض دیگری که در کلیه و سایر اندا م و
غدد بدن ایجاد خواهد شد .در مصرف محصوالت
ارگانیک ،بهواسطة دارا بودن مواد سالم ،مغذی و مورد
نیاز بدن ،حجم کمتری از محصوالت غذایی مورد
استفاده قرار میگیرد؛ به این علت که ،هم بهواسطه
غنی بودن ،سلولهای بدن زودتر به سیری میرسند،
و هم در پیشگیری از بیماریهای بدن و عوارض
جانبی ،از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ یعنی
اگر مصرفکنندهای در دنیا هزینة بیشتری را برای
خرید محصوالت ارگانیک پرداخت کند ،از آن طرف،
هم بهواسطة مصرف کمتر غذا و هم بهلحاظ حجم
کمتر محصول ،و هم بهخاطر پیشگیری از بسیاری
بیماریها ،در درازمدت ،چندین براب ِر این هزینة
اضافهای که بابت محصوالت ارگانیک پرداخت کرده،
به جیبش بازخواهد گشت و این رویکردی است
که بهخاطر آن ،اکنون بسیاری از کشورهای دنیا،
ازجمله تمام کشورهای اروپایی ،به سمت محصوالت
ارگانیک سوق داده شدهاند و عالوهبر این باید گفت
که خوشبختانه درایت و تیزهوشی رهبر معظم
انقالب هم به این موارد افزوده شده و باعث شده

که ایشان هم در ابالغیهای که درخصوص اجرای
سیاستهای اصل 110قانون اساسی ،مبنیبر اصول
محیط زیست داشتهاند ،تأکیداتی بر ماده یک بند
هشت و تولید محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک
داشت هاند.
متاسفانه این مسئله ،از طرف دولتمردان ما مورد
توجه و اهمیت کامل قرار نگرفته است و اگر چنین
مسئلهای در قوانین ما منعکس و تولید محصوالت
ارگانیک توسعه داده شود ،قطعا سالمت ایرانیها،
بهنوعی تضمین خواهد شد؛ چون متأسفانه بیشتر
از اینکه هزینههای سرمایهگذاری ما ،بر روی بحث
پیشگیری باشد ،بر بحث درمان است .از اینرو اگر
ما بر روی پیشگیری سرمایهگذاری کنیم ،با هزینه
سرمایهگذاری بسیار بسیار نازل ،جلوی بسیاری از
بیماریهای العالج و صعبالعالج را خواهیم گرفت

بیتوجهی میشود ،زیرساختهای کشاورزی است؛
برای مثال گندمکار نمونه ما ،دوازده تُن در هکتار
گندم برداشت میکند ،ولی متوسط گندم آبی در
کشور 3/5 ،تن در هکتار است .بنابراین در همین
کشور ما ،اختالف عملکرد چهار برابری داریم،
یعنی اگر بتوانیم کشاورزان را آموزش بهتری داده
و از فناوریهای آبیاری ،بذرهای مناسبتر و تغذیه
صحیحتر ،استفاده بهتری ببریم و همچنین روشها
و عملیاتهای کشاورزی را اصالح کنیم ،میتوانیم
متوسط تولید گندم را به دو برابر افزایش داده و 3/5
تن را تا هشت تن ،افزایش عملکرد دهیم.
پس مشکل ما در ساختارهای کشاورزی است ،نه
در تراریخته .تراریخته در بهترین حالت میتواند ده
درصد افزایش عملکرد داشته باشد ،ولی ضررهای
وارده ،همچون هزینههایی که بابت خرید بذر ،سموم

اقبالمحصوالتتراریختهدرجهان،
رو به افول هست؛ چون وقتی یک
محصولتقاضایکمتریداشتهباشد،
قیمتش کاهش پیدا خواهد کرد و اینکه
عنوان میشود که بهخاطر فناوری این
محصوالت ،قیمت اینها ارزانتر است،
ادعای درستی نیست ،زیرا وقتی شما
از فناوری بهتری استفاده کرده و قیمت
تمامشده،پایینترمیشود،دلیلیندارد
که آن را ارزان بفروشید .پس علت پایین
بودن قیمت این نوع محصوالت ،صرفا
بهخاطرعدمتقاضایجهانیاست،یعنی
در جایی که محصول ارگانیک و محصول
غیرتراریختهوجودداشتهباشد،قطعا
تقاضا و اولویت ،در محصوالت ارگانیک و
طبیعی است .از این رو این یک واقعیتی
است که در اقتصاد جهانی و کشاورزی
جهان ،ساری و جاری است و هرگونه
اطالعاتی غیر از این ،در مجامع علمی،
تصمیمگیریوارکانحکومتینظام،
نشر داده شود ،صرفا جهت برآورده
کردن امیال و اغراض تجاری ذینفعان
محصوالتتراریختهاست.

و نسل ایرانیان و سالمت ایرانیان تضمین خواهد شد.
بهجز تغییر ژنتیکی ،از چه روشهای
دیگری میتوان برای اصالح عملکرد
محصوالتزراعیاستفادهکرد؟
از ابتدای انقالب تا این لحظه،یعنی در طی 35سال،
اراضی و سطح زیر کشت ما ،رشدی حدود  20الی
 25درصد داشت ه است ،ولی تولید مواد غذایی ما از
ابتدای انقالب تاکنون ،از سی میلیون تُن ،به 115
میلیون تن رسیده و چیزی حدود  3/5برابر شده
است؛ یعنی ما متناسب با افزایش تقاضا ،افزایش
عملکرد را هم داشتهایم و علت آن هم ،نیاز داخل
است و این نشان میدهد که ما کمکاری کردهایم؛
یعنی همیشه ایستادهایم و در صورت نیاز ،کار ،و
تولید کرده و عملکرد را باال بردهایم.
یکی از مواردی که در کشور ما بسیار نسبتبه آن

وابسته ،عملیات کشاورزی ،حقوق مالکیت فکری
پدیدآورندگان و وابستگیها ایجاد میکند ،چندین
برابر آن ده درصد عمل میکند.
نکتهدیگرایناستکهمادرگزینشوتکنولوژیهای
بذر ،بسیار عقب هستیم؛ چون در سالهای گذشته،
دانشمندان فرانسوی ،آمریکایی و اروپایی ،بذرهای ما
را اصالح کرده و با رقمهای دیگر تالقی دادهاند و به
ارقامپُرمحصولرسیدهاند،ولیمتاسفانهاکنونکشور
ما ،بزرگترین واردکننده بذر در جهان میباشد ،به
این خاطر که رسیدن به بذرهای اصالح به روش
نبَری است و وقتی
تالقیهای کالسیک ،روش زما 
ما در این زمینه سرمایهگذاری نکنیم ،قطعا وابستگی
بذر خواهیم داشت .از بزرگترین مشکالت ما در
این زمینه ،پایین بودن عملکرد بذرها و راندامان
آبیاری است ،چون ما همچنان از روش آبیاری

سنتی استفاده میکنیم و درصد باالیی از اراضی،
آبیاری قطرهای ،تحت فشار و یا روشهای شبکهای
زیر خاکی ندارند .اینها مواردی است که میتواند
افزایش عملکرد ما را بههمراه داشته باشد؛ اما تا زمانی
که ما آنها را اصالح نکنیم ،ورود به بحث تراریخته
غیرمنطقی است .با فرض اینکه مسائلی که در مورد
مخاطرات سالمتی و بهداشت محصوالت تراریخته
میگوییم ،هم حل شود ،باز هم به این خاطر که
زیرساختهای کشاورزی ما با بیماری و مشکالت
بسیار زیادی همراه هست ،تراریخته نمیتواند هیچ
کمکی به ما بکند و تمام این مطالبی که در مورد
تراریخته گفته میشود ،صرفا و صرفا تبلیغات است.
وقتی ما در طبیعت مناطق شور کشور خود ،گندم
مقاوم به خشکی داریم ،چرا باید اینها را دستکاری
ژنتیکی کنیم .پس برای حل این مشکل ،باید
دانشمندان ما به جای اینکه فقط پشت میزهای
خود بنشینند و ُمبل ِغ فناوریهای وارداتی ،غربی
و صهیونیستی باشند ،کافی است وارد عرصههای
طبیعی شده و بذرها و گنجینههای ژنتیکی را
شناسایی ،جداسازی و اصالح کنند.
چرا چنین کاری تا به حال صورت نگرفته؟
چرا اینقدر کمکاری میشود؟ چرا ما صرفا فقط
واردکننده هستیم؟ چرا ما تفکر غربی را در کشاورزی
پیاده میکنیم؟ چرا ما کشاورزی بومی و سنتی خود
را که از بدو پیدایش تاریخ ( 11500سال پیش) بوده
و ایرانیان سرآمد آن بودهاند ،رها کرده و اینک محتاج
کشورهای اروپایی و آمریکایی شدهایم؟ در پاسخ باید
گفت چون متأسفانه ،چه بخش دولتی و چه بخش
خصوصی ما ،میخواهد چه در تولید محصوالت ،چه
در فناوریها و چه در ایدههایی که بهوجود میآید،
صرفا واردکننده باشد .هر کشوری نسخه کشاورزی
خود را دارد و باید بر ذخایر و امکانات موجود
کشاورزی خویش تکیه کند ،اما متأسفانه ما نسبتبه
اینمسئلهبیتفاوتهستیم.
نکته دیگری که وجود دارد این است که تولید
محصوالت کشاورزی ما باید متناسب با صنایع
تبلیغیمان باشد ،یعنی وقتی که ما بتوانیم بیست
میلیون تن گندم تولید کنیم ،ولی سیلوهایمان برای
این میزان ،ظرفیت نداشته باشند ،تمام محصوالت
کشاورزی ما ضایع و فاسد خواهد شد .ایران یکی
از بزرگترین ضایعکنندگان و فاسدکنندگان
محصوالت کشاورزی است و حدود  30الی 35
درصد محصوالت تولیدی کشاورزی ما از بین میرود
و این خود کفران نعمت بوده و مشکل بزرگی است
و نسبتبه تراریخته ،باید در اولویت قرار گیرد .بهطور
قطع اگر ما محصوالت مورد نیاز مردم جامعه را تولید
کنیم ،اما نتوانیم آنها را در مدت طوالنی نگهداری
کرده و در موعد مناسب ،به بازار و یا سفرههای مردم
عرضه کنیم ،چه فایدهای دارد؛ حال میخواهد
محصول تراریخته ،غیر تراریخته و یا ارگانیک باشد.
بههرحال از دست رفتن محصوالت کشاورزی ،یک
نوع سوء مدیریت بوده و همچنین یک گناه کبیره
است .بنابراین در مسائل کشاورزی  ،ابتدا افزایش
عملکرد کشاورزی در راستای فناوریهای نو و
سپس کاهش ضایعات ،باید در اولویت قرار گیرد و
تا زمانی که این مشکالت حل نشود ،تراریخته نیز
سودی برای ما نخواهد داشت و میتوان گفت که
تمام تبلیغات آن ،شعاری بیش نیست.
به نظر حضرت عالی آیا میتوان آن
را قانونمند کرد و راههای این اقدام
چیست؟
نخستین مسئله این است که ما در نظام جمهوری
اسالمی ،یک سری سندهای باالدستی داریم که
فرامینی و اسنادی است و مقام معظم رهبری ابالغ
میکند ،مانند سیاستهای محیط زیست ،اقتصادی
مقاومتی و نیز اصولی که ایشان در مورد آسیبهای
اجتماعی ابالغ فرمودهاند .در کنار این مسائل ،قوانین
موضوعه مملکتی و سپس حقوق شهروندان را داریم
که این سه موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد تا
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بدانیم در کجا میباشد .پیرامون اسناد باالدستی
و ابالغیههای مقام معظم رهبری ،هم در اقتصاد
مقاومتی و هم در سیاستهای ابالغی ،موضوع
تراریختهنمیتواندتفسیرشود،بهایندلیلکهایشان
در ابالغیه محیط زیست ،بر کشاورزی سالم ارگانیک
تأکید داشتند و در قسمت اقتصاد مقاومتی هم ،بر
امنیت و ایمنی غذایی و نیروهای درونزا سفارش
نمودند؛ به این معنی که ما باید بر دانش درونزا و
چیزیکهدانششوارداتیاست،بیشترتأکیدنماییم.
چیزی که ما واردکنندهاش هستیم ،نمیتواند محور
اقتصاد مقاومتی باشد ،زیرا درحال حاضر ما دقیقا
کارهایی را که اروپاییها انجام دادند ،دنبال میکنیم؛
به این معنی که ژنهای اروپایی و آمریکاییها را
گرفتیم و به برنج و پنبه خودمان منتقل کردیم و
به ژنهای بومی خودمان اتکا ننمودیم .این ژنها،
ژنهایی است که آنها در درازمدت میتوانند
نسبتبه آنها ادعای مالکیت معنوی کنند و حتی
میتوانند برای آن شریک قائل شوند و اینجاست که
ما مجبور میشویم حق امتیاز آنها را پرداخت کرده
و یا از محل درآمد فروش بذرها ،سهمی به آنها
بدهیم و یا اینکه آنها را متوقف کنیم؛ پس در این
شرایط،تراریختهمنطبقبرقوانینمانیست.
دومین مسئله این است که پیرامون قوانینی که تا به
حال تصویب شده ،ما باید بدانیم ،که این قوانین تحت
نظر چه کسانی نوشته شده است ،چون قانون باید
همیشه زیر نظر افراد بیطرف و غیر ذینفع ثبت شود
و اگر ما پیشنهادات را بررسی کنیم و متوجه شویم
که افرادی که صاحب نظر بوده و در کمیسیونهای
تخصصی مشاورههایی دادهاند و یا در مرکز تحقیقات
پژوهشهای مجلس ،نقطه نظرهایی را اعمال
کردهاند ،باعث شدهاند که قوانین ما از حالت شفافیت
الزم خارج شود ،میتوانیم آنها را رد کرده و نپذیریم.
نکته بعدی درخصوص آئیننامههای اجرائی است،
چون اینها تفسیر به رأی میشود .آئیننامه اجرائی
که در قانون ایمنی زیستی تصویب شد و آئیننامه
اجرائی آن در سال  ،92کامال مشخصکنندة این
است که باید سازوکارهایی برای ارزیابی مخاطرات
محصوالت تراریخته اجرا شود که هیچکدام از آنها،
تاکنون قانونی انجام نشده است .دومین مسئلهای
هم که وجود دارد بحث حقوق شهروندان است،
چون این امر بسیار ارجحیت دارد و جایی که یک
محصول ،حتی کوچکترین خطری برای شهروندان
دارد ،نباید مورد استفاده قرار گیرد ،چه برسد به
اینکه هیچ آزمایشی نیز روی آن انجام نشده باشد،
حال ما باید حمایت از آن را ادامه دهیم یا باید
جلوی آن را بگیریم .بحث ما اینجاست که وقتی
ما احتمال ضرر را میبینیم ،حتی باوجود اینکه
شواهد و قرائن کامال مستندی درخصوص مخاطرات
سالمت و زیستی محصوالت تراریخته وجود دارد ،ما
اگر احتمالش را هم بدهیم ،باید چه کنیم؟ آیا باید
همینطور به واردات بیرویه محصوالت تراریخته و
تولید بیضابطه آن دامن بزنیم؟ قطعا خیر .ما در گام
اول باید واردات و مصرف آن را محدود کرده و سپس
به واردکنندهها اعالم کنیم که مثال سه سال بعد،
محصوالت تراریخته بهطور کل ممنوع خواهد شد و
بعد به-صورت پلکانی ،هر سال درصدی از واردات را
کم و درنهایت در یک زمان کافی ،واردات را متوقف
کنیم .
الزامی که پیرامون قوانین وجود دارد این است که
مورد بازنگری و بررسی دقیق قرار گیرند و نکاتی که
دو پهلو بوده و ابهاماتی را ایجاد میکند ،مورد بررسی
مجدد قرار گیرد و نیز نکاتی که شفاف نیست ،بررسی
و جاهایی که تخلف صورت گرفته ،ارزیابی شده و
متخلفین مورد پیگرد قرار گیرند .این نکتههایی که
بدانها اشاره شد ،باید در درجه نخست قرار گیرد.
مسئلهای که در بحث تراریخته ،باید در درجه
دوم باشد ،وجود یک رویکرد است ،همچنان که
کشورهای جهان نیز دارای رویکردی ویژه خود
هستند؛ برای نمونه ،کشور روسیه تولید و مصرف

محصوالت تراریخته را تا حدودی ممنوع کرده،
همچنین کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورها،
که حدود  28کشور هستند ،نیز همین کار را انجام
دادهاند .پس ما هم در این زمینه باید یک استراتژی
داشته و در راستای حفاظت از ذخایر ژنتیکی و
تأمین امنیت غذایی کشور خود و همچنین حراست
از سالمت جامعه ،رویکردی را در این زمینه داشته
باشیم و دستورالعملها و قوانین را بهصورت مصداقی
و مورد به مورد تدوین کنیم؛ و به هیچ عنوان نباید
ارزیابی ما بر اساس یک کلیگویی صورت گیرد ،بلکه
باید تمام جزئیاتش مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی
که این اقدامات صورت نگرفته و مسائل شفاف نشود،
هرگونه ورود به محصول تراریخته ،چه در تولید و
چه در وارداتش ،ریسک و همراه با مخاطره خواهد
بود ،چون میدانیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد .ما

باید هر کدام شرح وظایف مشخصی را تدوین کنند
و بر اساس آن جلو بروند .عالوهبر این چون در جامعه
ما ،حوزههای علمیه و علما بسیار تأثیرگذار هستند،
پس باید در خطبههای پیش و پس از نماز جمعه و
در مساجد ،اطالعرسانی نموده و مخاطرات این نوع
محصوالت را به اطالع مردم برسانند ،نه اینکه به
گونهای باشد که مسئولین و دولت ،فقط از فواید این
محصوالت بگویند و برای مثال اعالم نمایند که در
دنیا  180میلیون هکتار محصوالت تراریخته کشت
میشود و ما هم باید همین کار را انجام دهیم؛ حال
آنچه در دنیا کشت میشود ذرت ،سویا ،کلزا و پنبه
است ،ولی ما میخواهیم برنج کشت کنیم ،چیزی
که تا به حال کسی در دنیا انجام نداده است؛ هرچند
برنج تراریخته در دنیا تولید شده ،ولی تاکنون هیچ
کشوری حاضر نشده که ملت خویش را در معرض

اکنون کشور ما در هر چیزی ،در معرض
اداوت و سوءنیتهای بینالمللی و
بیگانگاناستوحتیآمریکاییهایی
که یک الستیک هواپیما نیز به ما
نمیفروشند(چونمصلحتمارا
نمیخواهند)،میلیونهاتنمحصوالت
غذاییشان ،همچون ذرت ،کلزا و سویا
(کهدرحیاطخلوتهایآمریکامانند
برزیل و آرژانتین تولید میشود) ،به
کشور ما وارد میشود؛ این واقعا جای
سوال است؟! به نظر شما چرا واردات
مواد غذایی به کشور ما هیچ محدودیتی
ندارد ،اما مانع از فروش ادوات هواپیما
به ما میشوند؟ پس آنان سعی میکنند
تا هر چیزی را که به نفع خود باشد،
در وارداتش به کشور ما موانعی را
ایجاد کنند ،اما آن چیزی را که آگاهی
کافی نسبتبه مصرف آن نداشته و یا
میدانندکهاستفادهبرخیمحصوالت
با مخاطراتی همراه است ،به ایران
میفروشند تا ابتدا آنان آنها را استفاده
نمایند.

اکنون شاهد هستیم که در ده بیست سال گذشته،
با سونامی سرطان و بیماریهای مختلف همچون
دیابت مواجه بودیم .افزایش سکتههای قلبی ،پایین
آمدنسنجراحیبازقلبوهمهاینهامباحثیاست
که به تغذیه برمیگردد .پس ما باید مسئله تغذیه را
بهعنوان یکی از عاملهای مهم رشد بیماریها بیشتر
در معرض توجه قرار دهیم .از اینرو باید پنج میلیارد
دالر از محصوالت غذایی ما که تراریخته است و
روغن هم که در سفره ایرانی بسیار بیش از حد مجاز
هست ،یکی از مواردی باشد که قانون باید آن را در
جهت سالمت جامعه فرهنگسازی کند.
وقتی سرانه مصرف روغن در دنیا  12/5کیلوگرم به
ازای هر فرد است ،چرا باید سرانه مصرف روغن در
کشور ما بیست کیلوگرم به ازای هر فرد باشد؛ آن هم
روغن تراریخته ،پس اینها مواردی است که قانون
باید آن را پیگیری کند و همچنین وزارتخانه ها
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اینمخاطرهقراردهدکهنخستینمصرفکنندهبرنج
تراریختهباشد.
سوال اینجاست که چرا کشور ما باید این را قانونی
کرده و در قانون توسعه ششم این بند را بگنجاند
و کشور و ملت را تحت این ریسک و مخاطره قرار
دهد؟ اینها مواردی است که بهلحاظ قانونی توسط
دانشمندان ،حقوقدانان و فقها ،مورد ارزیابی قرار
گیرد و تا زمانی که خروجی این تحقیقات هم
مشخص نشده -حال میخواهد یک و یا دو سال
به طول انجامد -باید رویکرد احتیاطآمیزی را دنبال
کند ،در غیر این صورت هر کس بدون انجام آزمایش،
این محصوالت را چشمبسته تبلیغ کرده و تشویق به
مصرف کند ،به نظر من انجام این کار از نظر شرعی،
انسانی و اخالقی اشکال دارد و حتما نباید چیزی
که در دنیا درحال استفاده میباشد ،نباید ما هم
استفاده کنیم .ما چه چیزهایی را استفاده میکنیم؟!

آیا با همان درصدی که دنیا استفاده میکند ،ما هم
استفاده میکنیم؟ آیا ما همان چیزی را که آنها
بهکارمیبرند،استفادهمیکنیم؟
اکنون کشور ما در هر چیزی ،در معرض اداوت
و سوءنیتهای بینالمللی و بیگانگان است و حتی
آمریکاییهایی که یک الستیک هواپیما نیز به ما
نمیفروشند (چون مصلحت ما را نمیخواهند)،
میلیونها تن محصوالت غذاییشان ،همچون ذرت،
کلزا و سویا (که در حیاطخلوتهای آمریکا مانند
برزیل و آرژانتین تولید میشود) ،به کشور ما وارد
میشود؛ این واقعا جای سوال است؟! به نظر شما چرا
واردات مواد غذایی به کشور ما هیچ محدودیتی ندارد،
اما مانع از فروش ادوات هواپیما به ما میشوند؟ پس
آنان سعی میکنند تا هر چیزی را که به نفع خود
باشد ،در وارداتش به کشور ما موانعی را ایجاد کنند،
اما آن چیزی را که آگاهی کافی نسبتبه مصرف آن
نداشته و یا میدانند که استفاده برخی محصوالت با
مخاطراتی همراه است ،به ایران میفروشند تا ابتدا
آنان آنها را استفاده نمایند.
ما باید هوشمندانه در این زمینه وارد شده و جدا
از اسناد ،سندهای علمی ،مدارک و رویکردی که
دولتها دارند ،آن را بررسی کنیم .این پرسش بسیار
دارای اهمیت است که چرا کشورهای سوئیس،
آلمان ،فرانسه و ایتالیا ،که خود تولیدکننده بذرهای
تراریخته هستند ،اجازه کشت این محصوالت را
نمیدهند و آن را در خاک خود نمیکارند؟ چرا
مردم آنها ،این محصوالت را نمیخورند؟ چرا کشور
سوئیس که برنج طالیی را تولید کرده و آن را منبع
غنی ویتامین « »Aمیداند و همچنین تولید این نوع
برنج را یک راهکار مناسب و کلید نجات گرسنگان
جهان میداند ،آن را در کشور خود تولید نمیکند
و مردم کشور خودشان ،این محصوالت را استفاده
نمیکنند؟! و چرا این محصوالت را تنها کشورهای
جهان سوم باید مصرف کنند؟!
آقای دکتر ،چند درصد از مواد غذایی
که وارد کشور میشود تراریخته
است؟
در کشور ما ،چیزی حدود ده میلیون دالر واردات
مواد غذایی داریم که شامل تمام موارد میشود
وحدود پنج میلیارد دالر از آن ،محصوالت تراریخته
است که شامل دانههای روغنی است ،چون درباره
گندم ،ذرت و یا برنج ،تراریخته آماری وجود ندارد
که اینها وارد کشور میشوند و شفافیتی نیز در
این زمینه نبوده ،ولی آن چیزی که اعالم میشود
تراریختهاست.مسئولینوزارتبهداشتوکشاورزی
هم بحث روغن و دانههای روغنی را اعالم میکنند،
یعنی بسیاری از روغنهایی که ایرانیان مصرف
میکنند حاصل سویا ،ذرت و یا کلزا است که اینها
هم بیشتر تراریخته هستند .این آمار ،بسیار زیاد
است .درصورتی که هفتاد درصد ذرت و کلزایی
که در دنیا تولید میشود ،غیر تراریخته است ،چرا
باید تمام ذرتی که وارد کشور میشود ،تراریخته
باشد؟ چرا باید تمام کلزایی که وارد میشود (یا نود
درصدش) تراریخته باشد؟ چون بر اساس قانون ،اگر
ما بخواهیم طبق بازار جهانی هم پیش رویم ،باید
حداکثرسیدرصدحداکثرتراریختهباشدتاماهفتاد
درصدش را از منابع غیر تراریخته وارد کنیم؛ حال
دلیلش مشخص است ،یا ناآگاهی واردکنندگان ما
است؟ شاید چون واردکنندگان دنبال سود بیشتر و
کاالی ارزان هستند ،دقت نمیکنند که این محصول
تراریخته است یا خیر ،و مسئله دیگر این است که
وقتی یک کاالیی را ارزانتر میخرند ،باید به همان
نسبت هم ارزانتر فروخته شود .در بازار ما ،روغن
تراریخته و آن ده درصدی هم که غیر تراریخته
است ،همه با یک قیمت فروخته میشود که این
خود تضییع حقوق مصرفکنندگان است که باید
مورد پیگرد قرار گیرد که چرا محصوالتی که سی
درصد در بازار جهانی ارزانتر هستند ،در بازار داخل
هم ،به قیمت محصوالت طبیعی فروخته میشوند.
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دکترمحمود توالیی:
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لطف ًا در آغاز ،خودتان را معرفی
کنید و تحصیالت و مسئولیت خود
رابرایمانبگویید.
محمود توالیی هستم .دانشیار دانشگاه علوم
پزشکی بقیةاهلل و رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک
نور و همچنین رئیس انجمن ژنتیک ایران هستم.
رشتۀتخصصیامژنتیکوبیوتکنولوژیاست.کاری
که فع ً
ال ده سالی است که بر آن متمرکز هستم،
بحث شناسایی ژنتیکی شهدای گمنام است و در
این عرصه خوشحالم که یکی از سطوح بسیار باالی
دانش و تکنولوژی را در اختیار بهترین مردم جامعۀ
خودمان ،یعنی خانوادۀ شهدا تقدیم کردهایم.
اگر بخواهم مقدمهای بگویم ،همۀ وجود ما در
احاطۀ ژنهاست؛ به عبارت دیگر ژنتیک ،خودش
بهعنوان یکی از علوم طبیعی ،بر مبنای مجموعهای
کام ً
ال سامانیافته قرار دارد و تمام آنچه در وجود ما
ظهور و تجلی پیدا میکند ،بروزی از واکنشهای
شیمیاییساختارمندونظامداراست.درواقعژنتیک
و حیات ،الزم و ملزوم همدیگر هستند و ادامۀ
موجودات زنده بدون آگاهی از علم ژنتیک بسیار
سخت خواهد بود .اگر ما پیشرفتهای امروز علم
ژنتیک را در عرصههای مختلف مالحظه کنیم،
میبینیم چه ظرفیتهای عظیمی در اختیار انسان
قرار داده است .این است که کل حیات موجود زنده،
چه انسان چه گیاه و جانور ،مربوط به چینش و
ترتیب و توالی ژنها در کنار هم است و از این
چینشهاستکهصفاتیبرایماظهورپیدامیکند.
اگر رنگ تار مو و رنگ چشم و پوست من وضعیت
خاصی دارد ،ظهور و بروز آن چینش و ترادفهای
ژنتیکی من است و اگر در فرد دیگری رنگ پوست
و تار مو و رنگ چشم و صفات دیگری وجود دارد،
آن هم حاصل چینش دیگر و توالی و ترادف دیگری
است؛ بنابراین اگر ما همۀ این قابلیتها را در نظر
بگیریم ،همه آثار فعالیت ژنهاست .دانش ژنتیک
امروز از دانشهای بسیار پیشرو است که برای تأمین
نیاز بشر و رفع دغدغههای او در حال توسعه است.
اگر در اثر رفتار بشر و قرارگرفتن در معرض
آالیندههای زیستمحیطی فراوان و اشعۀ ایکس و
مصرف سموم و همۀ آنچه در زندگی روزمرۀ ماست،
تغییری در ژن ما ایجاد شود ،منجر به عارضه و
اختالل و بیماری میشود؛ بنابراین اگر بخواهیم
به آن عوارض و اختالالت دچار نشویم ،الزم است
تسلط کاملی بر دانش ژنتیک داشته باشیم .از روزی
که سرانجام ،پروژۀ ژنوم انسانی در دهۀ  ۹۰میالدی
با همکاری دهها کشور ،در سال  ۲۰۰۰به نتیجه
رسید ،آگاهی بشر از ظرفیتهای ژن ،بهطور کامل
موجب تحول در بسیاری از عرصهها شده است.
بهطوریکه امروز پزشکی ما بهسرعت در حال تحول
از وضع فعلی به سمت پزشکی مولکولی است.
بنابراین این عرصه اص ً
ال قابلچشمپوشی نیست.
اگر ما در لبههای دانش حرکت نکنیم ،بهعنوان
کشوری که داعیۀ استقالل داریم ،فردا برای تکتک

دکترمحمود توالیی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی
بقیهاهلل و رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک نور و رئیس
انجمن ژنتیک ایران ،از الزم و ملزوم بودن ژنتیک و
حیات ،و تاثیر علم ژنتیک در ادامه حیات موجودات
زنده نکات مهمی را یادآور شد.
نیازمندیهای خودمان محتاج دیگران خواهیم بود.
پس الزم است به این دانش و تکنولوژی که طی سه
دهۀ گذشته اساس پیشرفت و تحول در کشورهای
توسعهیافته بوده است ،حتماً توجه ویژهای بشود.
باز اگر بخواهم مثالی معمولی بزنم ،اگر حاصل
ازدواج دو فرد نخبه ،فرزندی خالق و دارای صفات
مثبتتری میشود یا ازدواج دو فرد کودن ،موجب
تقویت آن ظرفیت منفی میشود ،اینجا برای اصالح
وضع زندگی و بهبود وضعیت سالمت فردی،
موضوع مطالعۀ ژنتیک و ژندرمانی موردتوجه قرار
میگیرد .درواقع میخواهیم فرصت جدیدی ایجاد
کنیم یا اختاللی را برطرف کنیم.
همۀ داستان موجودات زنده از یک سلول اولیۀ
جنینی شروع میشود .حاال این میتواند دربارۀ
گیاه ،بذرش باشد ،برای انسان میتواند سلولی باشد
که از اسپرم و تخمک حاصل شده است .تمامی این
صفات و ویژگیهاست که قابلیتهای ما را ظهور
و بروز میدهد .حاال اگر ما از همین صفات در
موجوداتمختلف،برایرفعنیازمندیهایخودمان
استفاده کنیم ،آیا این مداخله در خلقت است؟ اگر

با نوآوری ،آرایش جدیدی از ژنهایی که خداوند
خلق کرده است ،ایجاد کنیم ،به این فعالیت نوآورانه
باید بگوییم مداخله در خلقت؟ یا تعبیر کنیم به
اینکه برای تغییر یک ژن و اصالح بیماری یا حذف
آسیبپذیری و حساسبودن به یک بیماری ،با این
روشدنبالتغییراتنوآورانهمیرویم.بهطورطبیعی
در نظام آفرینش ،خاموش و روشن کردن یک ژن
دارد اتفاق میافتد .وقتی بچهای متولد میشود،
هورمونهایی در بدنش فعالیت میکند تا به سن
بلوغ برسد؛ یعنی ژنی دارد فعالیت میکند تا این
فرد را به رشد جسمی و فیزیکی برساند .این ژن باید
در زمان مشخصی خاموش بشود .اگر این خاموشی
اتفاق نیفتد ،فرد دچار عارضۀ غولآسایی میشود.
در کنارش اگر این ژن زودتر خاموش بشود ،پدیدۀ
کوتولگی اتفاق میافتد .حاال اگر به هر دلیلی ژنی
در فردی خاموش باشد یا نیاز به تشدید فعالیت
داشته باشد و در اینجا بشر با مهندسی ژنتیک
روی آن کار کند ،آیا باید این را مداخله در خلقت
ببینیم؟ یا بهمنزلۀ روش و فرایند درمانی دیگر مثل
سایر درمانها باید نگاه کنیم؟ یا امروز در حوزۀ غذا

میبینیم که محیطزیست یکونیم برابر ظرفیت
خودش دارد استفاده میشود و فضوالتی که در اثر
زندگی صنعتی بشر به محیطزیست وارد میشود،
همه آسیبرسان است .اگر من بتوانم از نوعی
باکتری در طبیعت که ویژگی تجزیۀ مادۀ خاصی
را دارد ،استفاده کنم و فضوالت زیستی را تجزیه
کنم و به مواد اولیۀ خودش تبدیل کنم و دوباره آن
را به طبیعت برگردانم و در اختیار انسان قرار دهم،
آیا مداخله در خلقت است؟ مث ً
ال در جامعهای که
کمبود ید یا کمخونی هست ،اگر من بیایم برای
تأمین نیاز بشر از ژنی استفاده کنم که میتواند
گیاه غذایی مرا دارای قابلیت بیشتری کند که قادر
به ذخیرۀ بیشتر ویتامین آ و آهن باشد تا همراه
مصرف این غذا ،آهن موردنیاز بدن تأمین بشود ،آیا
این کار نوآوری و چینش جدید ژنی نیست؟ به این
میگوییم یک محصول تراریخت یا درواقع ایجاد
یک آرایش جدید ژنی برای تأمین نیازی که مدنظر
بشر است .اگر ما برای حذف مصرف سم و کودهای
شیمیایی بیاییم در ترادف ژنی یک گیاه تغییراتی
ایجاد کنیم که بتوانیم بدون استفاده از سم ،این گیاه
را مقاوم به آفت کنیم ،آیا باید این کار را مداخله
در خلقت بنامیم؟ اگر ما برای لذت بصری خودمان
گل بنفشهای را که رنگ قرمز دارد ،با تلفیق ژنی با
گل بنفشهای به رنگ سفید ،به گل دورنگی تبدیل
کنیم ،این استفاده از همین ظرفیتهای خدادادی
است که در اختیار بشر قرار داده شده است.
امروز با استفاده از ژن در کرم شبتاب و انتقالش
به گیاه ،دارند گیاهانی تولید میکنند که در حاشیۀ
فرودگاهها و باندهای پرواز کاشته بشود که این
خاصیت شبتاب را داشته باشد تا وقتی هواپیما
میخواهد در باند خودش بنشیند و برقها قطع
است ،هواپیما نور شبتاب را ببیند .آیا این استفادۀ
بهتر از ظرفیتهای خداداد و نعمتهای الهی
نیست؟
میخواهم این را عرض کنم که خداوند این
طبیعت را مسخّ ر انسان قرار داده است و ما به اذن
الهی استعدادی را در اختیار داریم و با آن استعداد
میتوانیم این انتقاالت را صورت بدهیم .آیا باید این
را مخالف مشیت الهی بدانیم؟ چند نمونه اشاره
میکنم که نه خلقت جدید است ،نه دستکاری در
کار خداست؛ بلکه انسان بهعنوان خلیفهاهلل استعداد
خدادادیاش را در بهرهبرداری مناسبتر از نعمات
الهی به کار گرفته است .شاید وظیفۀ علما باشد که
این را تبیین کنند؛ ولی در آیۀ  ۳۰سورۀ بقره که
آیۀ خالفت نامیده شده ،انسان بهعنوان خلیفهاهلل
در روی زمین آفریده شده است .آنجایی که مالئکه
میگویند شما میخواهید این انسان را خلق کنید
تا در زمین افساد بکند ،خداوند میگوید من میدانم
آنچه را که شما نمیدانید .در تأیید این آیات ،آیات
دیگری نیز وجود دارد .در جای دیگر میفرماید
خداوند به انسان نامهایی را آموخت .این نامها
اشاره به خواص و آثاری است که امروز میتواند
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بخشی از کفشیات جدید و جزئی از اسرار خلقتی
باشد که خداوند به بشر از تعلیم داده است و ما در
زندگیمان به کار میبریم .یا در سورۀ لقمان آیۀ ۲۰
خداوند میفرماید« :أَل َ ْم تروآ أَ َّن َّ
اللَ َس َّخ َر لَکم َّما فِی
یکم ن ِ َع َم ُه َظاه َِر ًة
الس َما َواتِ َو َما فِی ْالَ ْر ِ
ض َوأَ ْس َبغَ َعلَ ْ
َّ
َوبَا ِط َن ًة» به نظر میرسد بخشی از این نعمتهای
ظاهری برای همۀ ما ملموس است؛ اما برخی از
نعمتها باطن ویژگیها و صفاتی است که بشر با
پیشرفت ،کشف میکند و از آن استفاده میکند.
بنابراین ادارۀ زمین و آسمانها و آنچه در اوست،
به ارادۀ الهی در اختیار انسان قرار داده شده و ما
باید مراقب باشیم از عنصر دین برای جمود و رکود
استفاده نکنیم .برخی شبهه میکنند که این کار،
ایجاد تغییر در طبیعت و خلقت است .اگر قرار بود
ما دست به زمین و آنچه در طبیعت است ،نزنیم،
چرا کویرها و خیابانها را احداث کردیم؟ چرا زندگی
امروز بشری ایجاد شده است؟ اگر خوب نگاه کنیم،
همۀ این عالم عرصۀ خداوند است و او خواسته این
خلیفۀ خودش از اینها استفاده کند .بههرحال
میشود اینطور استدالل بکنیم که در حوزۀ علم
نباید قانع بشویم و باید همواره پیش برویم.
نکتۀ دیگری که باید عرض کنم ،این است که
قرآن کریم بهعنوان یک مستند علمی میآید برای
ما جزئیات خلقت را از ذرۀ اولیۀ اسپرم و تخمک
مطرح میکند و لحظهبهلحظۀ خلقت را بیان
میکند تا به شرایطی میرسد که این موجود را
در آن محیط پرورش میدهد .در آخر میگوید آیا
انسان تفکر نمیکند و نظر نمیکند که چگونه خلق
شده است .اگر قرار نیست ما از این تفکر چیزی و
درسی و الگویی برای زندگی امروز خودمان بگیریم،
برای چه اینقدر سفارش شدهایم به تأمل و توجه به
آنچه در طبیعت وجود دارد.
طبیعت کشور ما خشک و اقلیم ما کمبارش است.
نیاز جامعۀ خودمان با روشهای کشاورزی معمول،
تأمین نمیشود و حدود ۵۰درصد از سبد غذایی
ما به واردات وابسته است .اگر این واقعیتها را در
نظر بگیریم ،باید همۀ دانشها را به خدمت بگیریم.
همین کشاورزی را اگر با همۀ اصولش استفاده
کنیم ،حداکثر قادر خواهیم بود ۵۰درصد نیاز
غذایی جامعه را تأمین کنیم .اگر محصول ارگانیک
هم امکان تولیدش باشد که با تعریفی که وجود دارد
این محصول ،محصولی است که هیچگونه تغییر
ژنی در بذر وجود نداشته باشد ،هیچگونه سم و کود
شیمیایی استفاده نشود و در زمینی کشت بشود که
در سه سال گذشته هیچگونه سم و کودی به آن
تزریق نشده باشد و آبی که از این مزرعه رد میشود،
نباید از مزارعی عبور کرده باشد که کود شیمیایی
مصرف میکنند ،نمیدانم چقدر امکانپذیر است.
در شرایط خوشبینانه اگر همۀ ظرفیتها را در نظر
بگیریم،حداکثر۵تا۱۰درصدنیازغذاییرامیتوانیم
با محصوالت ارگانیک تأمین کنیم .بنابراین تحت
هر شرایطی حدود نیمی از سفرۀ غذایی ما وابسته
به واردات است و امروز در بازار واردات کشاورزی
بیش از ۸۰درصد محصوالتی که تجارت میشود،
تراریخته است .پس حاال که ما ناچار هستیم این
تکنولوژی و دانش را به خدمت بگیریم ،چه از نوع
وارداتی و چه بومی ،طبیعی است که بهمراتب بهتر
است ظرفیتهای داخلی خود را گسترش بدهیم.
هیچ دانش و فناوری به وجود نیامده است که جنبۀ
سوءاستفاده یا درواقع احتمال مخاطرات برایش
وجود نداشته باشد .اما در کنار قوانین و مقررات
ایمنی زیستی و مقررات سالمت ،ما باید هر فناوری
موجودی را به خدمت بگیریم و پابهپایش هرگونه
ریسک و مخاطرۀ احتمالی را با روشهای علمی
ِ
درجهتکاهشمخاطراتاستفادهکنیم.همانگونه
که هر دارویی نوعی مادۀ شیمیایی است و قطعاً
ضررهایی دارد ،اما پزشک شما توجه میکند که
مصرف این دارو اگر سودش بیشتر از ضررهای
محتمل آن باشد ،به شما توصیه میکند .نکتۀ

دیگری که میخواهم عرض کنم این است که حتی
با همان نگاه بدبینانه ،ممکن است همراه محصوالت
تراریخته ضرر ناخواستهای هم به افراد و به سالمت
ما تحمیل شود .آیا این ضرر محتملی که برخی
میگویند ،برای محصول وارداتی ،بیشتر محتملتر
است یا برای محصولی که به دست دانشمند ایرانی
تحت نظارت قوانین و مقرراتی داخلی ،در کشور
خودمان تولید بشود؟ بنابراین با ادلۀ فراوان میتوان
اثبات کرد که بشر امروز ناچار به استفاده از علوم
و فناوریهای جدید برای تأمین نیازهای خودش
است .امروز بیوتکنولوژی در زمینۀ تولید انرژی،
استحصالنفت،درحوزۀمحیطزیستبرایبازیافت
و بازساخت پسابهای صنعتی ،در حوزۀ کشاورزی
برای تولید غذاها با راندمان و کیفیت بهتر و مقاوم
به تنش شوری و خشکی و در حوزۀ پزشکی برای
تولید داروهای نسل جدید و واکسنها و بسیاری از
عرصههای دیگر ،مورد نیاز جدی کشور است و باید
به آن توجه شود.

از روشهای متداول کشاورزی کشت میشود.
بارش در اروپا سهبرابر سرزمین ما است .طبیعی
است مشکل مقابله با خشکی و تولید محصوالت
مقاوم به شوری و خشکی دغدغۀ ماست ،دغدغۀ
اروپا نیست .بنابراین اگر اروپا امروز برای کشاورزی
خودش به سراغ کشت این محصوالت هم نرود،
نمیتواند الگو و درسی برای ما باشد .اگرچه همین
نوع محصوالت هم در اروپا مصرف میشود و
سازمانها و دستگاههای ناظر بر بهداشت ،این
محصوالت را تأیید کردهاند .همچنین در حوزۀ
دانش و پژوهش نباید محدودیتی قائل بشویم.
شاید در سال دهها و صدها پروژه برای مطالعه و
تولید محصوالت تراریخته در حال فعالیت است؛
اما یکدهم یا یکصد ِم اینها به مرحلۀ نهایی و به
ی میرسد .اگر محصولی موفق شود مراحل
ارزیاب 
ارزیابی کیفی و آنچه در حوزۀ سالمت مطرح است،
پشت سر بگذارد ،محصول مفید و ایمنی است .اگر
ما برای سایر عرصههای سالمتمان وزارت بهداشت

قریب به یک دهه است که این
محصوالتراداریماستفادهمیکنیم
وتاکنونهیچگونهمخالفتینبوده
است .چرا امروز که قرار است محصول
تراریختۀ داخلی حاصل ده سال کار
علمی دانشمندان ایرانیبهبازارتجارت
وارد بشود و اندکی جای کاالهای وارداتی
تراریخته را به خودش اختصاص بدهد،
بایداینهمههیاهواتفاقبیفتد؟بهنظر
میرسد آنچه در پشتصحنۀ واردات
بیش از ۸۰۰میلیون دالر واردات سموم
شیمیایی وجود دارد ،رانتهایی است
که در پشتصحنۀ واردات محصوالت
غذایی است تا از ورود محصوالت ،تولید
داخل متضرر شود .این موضوعی است
که باید دستگاههای اطالعاتی به آن
توجهکنند

نکتۀ آخری که باید عرض کنم این است که ما
کشور پهناوری هستیم ،کشوری که دارای آب و
زمینهای فراوان است .آبهای دریایی عمان و
خلیج فارس ،نعمت الهی است ،زمینهای پهناور
سه استان بوشهر ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان
سرمایۀ الهی است .چرا باید این سرمایهها رهاشده
بمانند؟ اگر امروز ما با کمک علم و تکنولوژی
و تولید محصوالت تراریختۀ مقاوم به شوری و
تنشهای خشکی ،امکان دستیابی به محصوالت
مقاوم به خشکی و شوری را داشته باشیم و از
اینهمه سرزمینهای استانهای خود و حتی
کویر لوت بهرهبرداری کنیم ،آیا نمیتوانیم یکی از
صادرکنندگان بسیار بزرگ محصوالت کشاورزی
باشیم؟ آیا نمیتوانیم مسئلۀ اشتغال را با همین
منابع حل کنیم؟ چرا باید گاهی در اثر فرایندها و
جوسازیهایی که به وجود میآید ،برای ما تعیین
تکلیف شود و ما را در استفاده از دانش محروم
بکند؟
و کالم پایانی من این است که در تمام اروپا اندک
زمینی رهاشده مشاهده نمیشود و همه با استفاده
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را فصلالخطاب قرار میدهیم ،تأیید وزارت بهداشت
برای این محصوالت هم باید فصلالخطاب باشد.
چه انتقادات عمدهای بر این فناوری
وارد است؟
نوعی نگاه در مجموعۀ محیطزیست وجود دارد
که میگویند ما نباید بههیچوجه در اکوسیستم و
طبیعت تغییری به وجود بیاوریم .اگر امروز به سراغ
بهرهبرداری از آب دریا یا تغییر و کشت در کشاورزی
در مناطق مث ً
ال استان سیستان و بلوچستان برویم،
در اکوسیستم تغییر ایجاد کردهایم و این تغییر را
منفی میدانند .اینکه با چه منطقی این تغییر را رد
میکنند و منفی میدانند و کشاورزی در آنجا را
مردود میدانند،خودشانباید توضیحبدهند؛ اما من
مقابل این استدالل این را عرض میکنم که اگر
در
ِ
قرار بود هیچگونه تغییری در طبیعت ایجاد نکنیم،
چرا امروز به دنبال توسعۀ شهرها هستیم و زمینها
را تبدیل به خانه میکنیم؟ آیا همۀ آن نعمات برای
رفاه و زندگی بشر امروز نیست؟ بنابراین تغییر در
اکوسیستم ،بخشی از موضوع است .نگاه دیگری نیز
وجود دارد که میگویند شما وقتی موجودی مقاوم

به آفت تولید میکنید ،چرخۀ حیاتی آن موجود را
قطعمیکنید.دراینجاهمبازمابیولوژیستهامنافع
و معایب را مطالعه میکنیم .اگر با احداث یک اتوبان،
زیستگاهطبیعیحیاتوحشخدشهدارمیشود،آیا
باید بگوییم پس دیگر اتوبان نسازیم یا بگوییم در
کنار اتوبانی که میسازیم ،تونلهایی درست کنیم تا
زیستگاههای طبیعت ما به هم ارتباط داشته باشد؟
بنابراین بهصِ رفِ ممانعت از فناوری و نهی و نفی
آن مسئلهای حل نمیشود؛ بلکه ما باید گفتمان
بکنیم ،همنشینی اندیشهها داشته باشیم و دوستان
محیطزیستی هم دغدغههای خودشان را با زبان
علمهمراهکنند.
آیاهیچنهادیبهشکلرسمیوجود
ندارد که بر محصوالت تراریخته
نظارتکند؟
ما پابهپای پیشرفت بیوتکنولوژی در کشور
در زمانی که حتی برای نفت سند راهبردی
نداشتیم،برایبیوتکنولوژیسندراهبردینوشتیم.
متخصصین در دهه  ۷۰این سند را نوشتند و بعد
بهموازات پیشرفت در دنیا موضوعات ایمنی زیست
را خودشان مطرح کردند و امروز بهترین مشاور
برای مسئولین و دستگاههای ذیربط هستند .نکتۀ
دوم اینکه در کشور ،قانون ملی ایمنی زیستی داریم
که پیشبینی شده آنچه در حوزۀ سالمت انسان
و سالمت تغذیهای است ،در حوزۀ وزارت بهداشت
است و آنچه در حوزۀ سالمت ذخایر زیستی و
کشاورزی است ،در حوزۀ وزارت کشاورزی است و
آنچه در حوزۀ لطمه به تنوع زیستی است ،وظیفۀ
سازمان محیطزیست است .این دستگاهها مسئول
مطالعه و تأمین هستند و طبعاً در حوزۀ سالمت،
ما سازمان غذا و دارو و کمیتۀ ملی و کمیتۀ وزارتی
بهداشت غذا و ایمنی را داریم .برای همۀ آنچه
امروز میتوانند مجوز استاندارد و سالمت بگیرند،
سازمانها و سازوکارهای کنترل بهداشت داریم و
قطعاً تأییدهای اخیر وزارت بهداشت هم حاکی از
این است که دقیقاً آنچه به بازار مصرف وارد میشود،
بهلحاظِ سالمت تغذیهای و سالمت انسان تحت
کنترل و بررسی است.
به نظر شما چرا با این موضوع
مخالفتمیشود؟
قریب به یک دهه است که این محصوالت را داریم
استفاده میکنیم و تاکنون هیچگونه مخالفتی نبوده
است .چرا امروز که قرار است محصول تراریختۀ
داخلی حاصل ده سال کار علمی دانشمندان ایرانی
به بازار تجارت وارد بشود و اندکی جای کاالهای
وارداتی تراریخته را به خودش اختصاص بدهد ،باید
اینهمه هیاهو اتفاق بیفتد؟ به نظر میرسد آنچه در
پشتصحنۀ واردات بیش از۸۰۰میلیون دالر واردات
سموم شیمیایی وجود دارد ،رانتهایی است که در
پشتصحنۀ واردات محصوالت غذایی است تا از ورود
محصوالت ،تولید داخل متضرر شود .این موضوعی
است که باید دستگاههای اطالعاتی به آن توجه
کنند .اگر قرار است ما در اقتصاد مقاومتی بهجایی
برسیم ،آنچه میتواند ما را عبور بدهد این است که
از داشتههای خودمان استفاده کنیم و از سرزمین
خودمان بهرهبرداری کنیم .مصداق واقعیاش در
کشاورزی همین استفاده از تکنولوژیهای مربوط
به مهندسی ژنتیک و تولید گونههای بهتر و برتر
با قابلیت باالتر است .بنابراین باید با تأمل به موضوع
نگاه شود و کسانی که هرگونه شبهه برایشان مطرح
است ،انتظار میرود از سر دلسوزی برای کشور
خودشان ،تسلیم برخی از ج ْوسازیهایی نشوند که
از بیرون کشور وارد میشود و ابهامات خودشان را
با مراجع علمی در داخل کشور مطرح کنند .قطعاً
وزارت کشاورزی و بهداشت و انجمنهای علمی
تخصصی قادر به رفع نگرانیهای آنها خواهند بود و
با توج ه به ظرفیتهای داخلی اگر نگاه کنیم قطعاً ما
میتوانیم به گفتمان بهتری برای توسعه و پیشرفت
کشوربرسیم.

پروندهای در تشریح موضوع تراریخته و بررسی فقهی آن؛ در گفتوگوبا

دکتر سید علی اکبر بهجتنیا:

تا به حال خطری از گیاهان تراریخته گزارش نشده است
دکترسیدعلیاکبربهجتنیا عضوهیأتعلمیبخش
پیراپزشکی در مرکز تحقیقات علوم پزشکی گیاهی
دانشگاه شیراز و سردبیر مجالت کشاورزی دانشگاه
شیرازاست.
ایشانگونههایگیاهیوجانوریمحصوالتتراریخته
و نیز اقداماتی که در اینباره به دست آوردهاند را مورد
توجه قرار داد.

لطف ًا دربارۀ محصوالت تراریخته و
فعالیتخودتاندراینزمینهبرایمان
توضیحبدهید.
دربارۀ محصوالت تراریخته صحبت زیاد است .این
بحثها نهتنها در ایران ،بلکه در کشورهای دیگر هم
مطرح است .ما در حیطۀ کاری خودمان تابهحال
تعدادی محصول در تحقیقات تیرهشناسی گیاهی
به وجود آوردهایم؛ منتها در سطح مزرعه استفاده
نکردهایم .نگرانیهایی وجود دارد که دربارۀ بعضی
از این نگرانیها باید مطالعات بیشتری صورت
بگیرد .کار ما بیشتر در زمینۀ مقاومت در براب ِر
بیماریهاست و فع ً
ال در همان آزمایشگاه ،گیاهان
را تولید کردهایم .اگر بخواهند محصول تراریخته را
به مزرعه ببرند و تولید کنند ،باید با استادانی که
متخصص این کار هستند ،مشورت کنند و برای
این کار اجازه بگیرند.
روش کار به چه صورتی است و
اثرات زیانبار آن چیست؟
ما با این روش یک تراریخت توتون به وجود
آوردیم که در مقابل نوعی ویروس گیاهی مقاوم
است .راهبرد ما به این صورت بود که یک ژن
کشنده به نام بارنیت را از باکتری گرفتیم و این
را به وسیلۀ خود  DNAبه گیاه انتقال دادیم و
گیاه تراریخت به وجود آمد .حاال اگر حشرهای
ویروس را وارد گیاه کند ،آن بارنیتی که تکهتکه
کردیم به صورت کامل درمیآید .مکانیزم این کار
را در مقاالتی که چاپ کردهایم توضیح دادهایم .به
زبان ساده ویروس میآید DNA ،آن را تشخیص
میدهد و خودش را تکثیر میکند و آن را کامل
میکند.
حاال چون گیاه تراریخت است ،فرض کنیم
ویروس از یک سلول به سلول دیگر فرار کند .در
سلول بعدی این روند تکرار میشود .دو بارنیت

به صورت تکهتکه وجود دارد و ویروس آن را به
صورت کامل در میآورد .این گیاهان را ما تست
کردیم و دیدیم در برابر ویروس مقاوم هستند .این
پیشفرض وجود دارد که این فرایند داخل گیاه
صورت میگیرد .حال اگر این گیاه را وارد طبیعت
کنیم ،احتمال فرار بارنیت هست و ممکن است
به گیاهان و حیوانات دیگر منتقل شود .البته
خوشبختانه هیچ ویروس گیاهیای ،در انسان و
حیوان ایجاد بیماری نمیکند و برعکس .بنابراین
در مورد گیاهان تراریخته این نگرانی وجود ندارد که
ویروس به جانوران و انسان منتقل شود .هماکنون
گیاه تراریخت در خیلی از کشورها استفاده میشود
و تابهحال خبر خاصی دربارۀ مضرات آن ،به طور
وسیع منتشر نشده است .کمااینکه ما در کشور در
محصوالت وارداتی ،محصوالت تراریخت هم داریم.
ظاهرا ً یکی از موانع بزرگ در اجرای
این طرح مسئلۀ محیط زیست است.
نظر شما در این زمینه چیست؟
عمدۀ موانع ،مسائل محیط زیستی است .درواقع
مخالفان میترسند ژنهایی که به گیاه منتقل
میکنند ،در طبیعت به گیاهان دیگر و جانوران
منتقل بشود و مشکل به وجود بیاید.
کشورمابهچهمحصوالتتراریختی
نیاز دارد؟
تخصص من ویروسشناس گیاهی است؛ ولی
اطالع دارم که آفات و بیماریهایی هستند که
هیچ روش مبارزۀ شیمیایی با آنها وجود ندارد.
مث ً
ال حشرهای که گاهی اوقات در سطح تهران
به صورت طغیانی بروز میکند ،حشرهای است
که مزارع میزبان آن هستند و برای شهر تهران
مشکلساز بوده است .این حشره به تمام سموم
شیمیایی مقاوم شده و مبارزۀ شیمیایی برای آن
کارسازنیست.عواملدیگریمثلبیماریویروسی

که ما روی آنها کار میکنیم نیز همینطور است.
روشی برای مبارزۀ شیمیایی با ویروسها وجود
ندارد؛ یعنی شما با سمپاشی نمیتوانید با ویروس
مبارزه یا آن را کنترل کنید .البته ازآنجاییکه
حشرات آنها را منتقل میکنند ،بعضی اوقات
مبارزه با حشرات ناقل ،تدبیر مناسبی است ولی
برای خو ِد ویروس ،درمانی وجود ندارد.
البته بیماریها هم خیلی مهم هستند؛ مث ً
ال ما
اآلن در غالت ،چند ویروس داریم که بیماری
زردی ایجاد میکنند و دانه تولید نمیشود .اگر
آن بیماری ویروسی ۳۰-۲۰درصد محصول را
از بین ببرد به این معنی است که ۳۰-۲۰درصد
محصول گندم کشور از بین میرود .یا گوجهفرنگی
که سطح زیر کشت آن در کشور زیاد شده و یکی
از محصوالت عمدۀ ماست و صادر هم میشود،
نوعی بیماری ویروسی دارد که بیماری مهمی
است و در ایران هم وارد شده و باعث خسارات
عظیمی شده است .همچنین خیلی از محصوالت
را میتوانیم مثال بزنیم که دارای بیماری ویروسی و
قارچی هستند و با سمپاشی و روشهای شیمیایی
قابل کنترل نیستند .البته اگر هم بتوانیم مبارزۀ
شیمیایی بکنیم ،خود این مبارزه به علت کاربرد
سم ،باعث مشکالت محیط زیستی زیادی میشود
و شاید خطرش از وجود تراریختی هم بیشتر باشد.
یکی از محصوالت تراریخته که
ظاهرا ً در مقطعی شروع به تولید و
بعد تعطیل شد ،برنج بود .آیا دلیل خاصی
برای جلوگیری از تولید آن وجود داشت؟
تاآنجاکه من مطلع هستم ،دربارۀ آفات برنج بود
که آقای دکتر قرهیاضی انجام داد و گیاه مقاوم
به آفات برنج درست کرد .البته کار ،قانونی بود
ولی ارگانهای مختلفی با آن مخالفت کردند که
دالیلش را من نمیدانم .تابهحال گزارشی مبنی بر
اینکه خطرات بالقوه بالفعل شده باشند ،در دنیا در
زمینۀ کشت گیاهان تراریخته گزارش نشده است.
بهطورکلی محصوالت تراریخت چه
فایدههاییبرایکشوردارند؟
از جنبۀ تخصصی کار من همانطورکه گفتم
دربراب ِر بیماریهای ویروسی ،راهی جز تولید
گیاهان مقاوم وجود ندارد .البته غیر از گیاهان

تراریخت ،راههای دیگری هم برای تولید گیاهان
نبَر
مقاوم وجود دارد؛ ولی هم پُرهزینه و هم زما 
هستند .مث ً
ال اگر گیاهان تراریخت را در عرض یک
سال یا دو سال بتوان به وجود آورد ،روشهای
دیگر ممکن است َده سال طول بکشد .گیاهان
ویروسی زیادی هم داریم که هیچ راه مبارزهای با
آنها وجود ندارد؛ بنابراین تنها راه ،تولید گیاهان
مقاوم است .اگر گیاهان مقاوم در ایران تولید
شود ،باید مجوز بگیرند و سپس استفاده کنند.
این کار میتواند به اقتصاد مملکت کمک زیادی
بکند؛ چون ویروسهای گیاهی ،درصد زیادی از
محصوالت کشاورزی را از بین میبرند.
روشهای دیگر غیر از تراریخت چه
روشهاییهستند؟
مث ً
ال روش اسکرینکردن وجود دارد .بعضاً بیماری
ویروسی داریم که به گندم و غالت میزند .در این
روش ارقام را در برابر ویروس اسکرین میکنند و
ویروس را به ارقامی که اآلن وجود دارند ،میزنند
و مشخص میکنند که چه ارقامی ممکن است
ژنهای مقاومت داشته باشند .از رقمهایی که
اسکرین کردهاند ،ژنهای مقاوم را میگیرند و
ازطریق اصالح نباتات به گیاهان زراعی انتقال
ِ
میدهند .در این روش تراریخت وجود ندارد.
درپایان اگر نکتۀ خاصی مد نظر
شماست،بفرمایید.
متخصصان رشتۀ کشاورزی باید دربارۀ گیاهان
تراریخت در طبیعت تحقیق کنند و تعیین کنند
که این کار عملی بشود یا خیر .افرادی که نامرتبط
با این موضوع هستند و اطالع ندارند ،نباید وارد
بشوند .باتوجهبه افزایش جمعیت در جهان باید
راهکاری برای تأمین غذای انسان اندیشید .خدا
هم به بشر عقل داده است تا با روشهای عقالنی
محصوالت کشاورزی و پیشرفته را به وجود بیاورد.
بنابراینراهیجزاستفادهازگیاهانتراریختوجود
ندارد؛ولیمتخصصانبایدمتوجهخطراتشباشند.
میگویند محصوالتی که دکتر قرهیاضی تولید
کرده است ،بیخطر است .باید چند متخصص
دیگر هم تشخیص بدهند که آیا بیخطر است یا
خیر .کسانی هم که تخصصی ندارند ،حق اظهار
نظرندارند.
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پروندهای در تشریح موضوع تراریخته و بررسی فقهی آن؛ در گفتوگوبا

دکتر مسعود شمس بخش:

موضوعتراریختهبحثیعلمیاستکهواردمباحثسیاسیشدهاست
موجود غیرتراریخت را هم میشود بهعنوان سالح استفاده کرد

26

دکترمسعود شمس بخش عضو هیات علمی گروه
بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
ودکترای ویروس شناسی ملکولی از دانشگاه آدالید
کشور استرالیا میباشد.ایشان بحث تراریخته را
موضوعی صرفا علمی دانست و از ضرورت تراریخته و
تغییر ژنتیک در گیاهان و جانوران سخن گفت.

لطف ًا در ابتدا خودتان را معرفي
کنيد و نظر خود را دربارة موضوع
تراريختيبرايمانبگوييد.
بنده شمس بخش هستم .فکر ميکنم موضوع
تراريختي بحثي علمي است که قدري دچار انحراف
شده و وارد مباحث سياسي شده است و به جاي
اينکه در محافل علمي تخصصي بررسي شود ،از آن
خارج شده و بعضاً مستمسکي براي بعضي بحثهاي
سياسي و درگيريها شده است .بنابراين تصور من
اين است که جاي اين بحث در کنگرههاي علمي
و مجامع علمي تخصصي است .البته موافقان و
مخالفان زيادي ،چه در ايران و چه در خارج از ايران،
دارد و گاهي از آن سوءاستفاده هم شده است .در
ايران متأسفانه بحث قدري سياسي شده است.
ع ّلت اين انحراف چه بوده است؟ آيا
اين انحراف از موضوع ،براي آيندة
کشور و جامعه مضر است؟
بسيار مضر است .مشکل جدي اين است که از
امکانات و تکنولوژياي که ميتوانيم به شکل منطقي
و درست از آن استفاده کنيم ،به دليل مشکالتي
که دارند ،پرهيز کنيم و اين ممکن است در
فضاي سياسي به جامعه تحميل شود؛ يعني بدون
اينکه بتوانيم با بررسيهاي کارشناسي از مزاياي
اين تکنولوژي استفاده کنيم ،از مزايايش محروم
بشويم يا اگر بهفرض اين تکنولوژي مضر است ،اين
محروميت را با فشارهاي سياسي به جامعه اعمال
کنيم و از آن به سود فضاي سياسي خود استفاده
کنيم .
بهنظرمنمسئوالنوتصميمگيرندگانکشوربايد
کاري کنند که بحثها صرفاً توسط افراد متخصص و
خارج از فضاي سياسي انجام گيرد .بار عمدة اين کار
روي دوش علما است تا تصميمگيرندگان.
خودتان تراريخت را مفيد ميدانيد
يا مضر؟ اساس ًا وضعيت کشور ما
در مقايسه با کشورهاي ديگر در اين زمينه
چگونه است و در چه مرحلهاي هستيم؟
اوايل به لحاظ پژوهشي خيلي خوب کار کرديم؛
ولي چون اجراي آن و قوانين و مقررات الزم براي
بهکارگيري اين پژوهشها درست نبود و با تأخير
انجامشد،درکارهايعلميهمتأخيرافتاد؛بنابراين
کارهای ما در زمینه گیاهان تراریخت در همان
مرحلةتحقيقاتآزمايشگاهياوليهباقيماندهاست.
ظاهرا ً کساني که دغدغة محيط
زيست دارند ،با تراريخت مخالفت

ميکنند؛نظرشمادراينبارهچيست؟
هر تکنولوژي و ابزاري مزايا و معايبي دارد .بايد
بهنوعي عمل شود که از مزاياي آن حداکثر بهره را
ببريم و درعينِحال تمام جوانب در نظر گرفته شود تا
از آن اشکاالت پرهيز شود؛ درآنصورت ميتواند مفيد
باشد .اما اگر لجامگسيخته و بدون رعايت قوانين و
مقرراتِ سختگيرانه کار شود و گسترش يابد ،قطعاً
معايبش بيشتر ميشود .اآلن در کشورهايي که روي
اين موضوع کار ميکنند ،چارچوبها و مقررات بسيار
دقیق وجود دارد و مؤسسات و نهادهايي هستند که
نظارت دقيقي روي اين کارها انجام ميدهند.؛ آنها
خطر محيط زيستي را به حداقل رساندهاند و از اين
تکنولوژيبهرهميبرند.
بيشترين اثرات منفي تراريخت
چيست؟
يکي از مشکالت اين است که ممکن است از ژنهاي
مقاومت به آنتيبيوتيک استفاده شود و آزادکردن
اين ژنهاي مقاومت ،باعث ميشود که خيلي از عوامل
مضري هم که با کمک آنتيبيوتيکها از بين ميروند،
مقاوم شوند و کنترل آنها سخت شود .يا اينکه اين
ژنها از کنترل خارج شوند و بتوانند وارد موجوداتي
بشوندکهمانميخواهيم.اينهاستکهبيشترنگراني
ايجادميکند.
فوايداينعلمبهطورکليچيست؟
يکي از فوايدش در حوزة گياهي ،اين است که
میتوانیم گیاهان مقاوم دربراب ِر آفات و بيماريها
ايجاد کنیم .با افزايش ژنهايي که مواد خاصي را
توليد ميکنند ،ميتوانيم مواد غذايي يا عناصری
مورد نظر را در محصول افزايش دهيم و گياه را
مقوي کنيم .با مقاومکردن گياه به خشکي و شوري
ميتوانيم اين گياهان را در آن مناطق بکاريم و البته
مزاياي ديگري هم دارد.
آيا بيشترين فوايد در کشاورزي
است؟
خير .در بحث پزشکي هم از بیوتکنولوژی استفاده
وسیعی ميشود .در ايران از اين طريق داروهاي
نوترکيب توليد ميشود که البته تراريخت نيست؛
ولي از اين طريق توليد ميشود .مث ً
ال باکتري را
تراريخت ميکنيم .اولين چيزي که از اين طريق
توليد شده ،انسولين بوده است .خيلي راحت ژن
توليدانسولينراواردباکتريميکنندوبهوفورتوليد
ميکنند و در اختيار بيماران قرار ميدهند .اآلن در
بازار ايران چندين داروي نوترکيب توليد ميشود
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و به فروش ميرسد .در دامپزشکي و دامپروري و
توليد آبزيان هم استفادههايي ميشود که خيلي
بعيد ميدانم در ايران کار شده باشد.
ظاهرا ً در ايران يک بار تراريخت
برنج تجربه شده ،ولي ادامه پيدا
نکردهاست.
در ايران تعدادي گياه تراريخت توليد شده است.
من خودم در آزمايشگاه چند گياه توليد کردم و
برنج هم يکي از اينها بود .رشتة من ويروسشناسي
است .ما تالش ميکنيم گياه مقاوم به چند ويروس
مهم را که در کشور وجود دارد و خسارتزاست،
توليد کنيم؛ ازجمله کلزا و چغندر قند .نتايجي هم
به دست آوردهايم.
ازنگرانيها و دغدغهها در اين مورد
بفرماييد؟
دغدغهها واقعي هستند .چون اينها سياسي شده،
حرفزدن دربارة آن سخت شده است .چون فضاي
سالمينيست،هرحرفيبزنيم،مخالفوموافقپيدا
ميکند و گرفتاري ايجاد ميشود.
اگر کارهايي که در آزمايشگاه
ميشود ،خروجي نداشته باشد ،فايدة
آنچيست؟

** ما در آزمايشگاه فعاليت ميکنيم و در همايش و
کنفرانس ها و مجالت علمی -پژوهشی نتایج انها
را منتشر میکنیم؛ اما وقتي به مرحلة اجرا ميرسد،
مسائل سياسي مطرح ميشود .بايد تصميمگيران
اين فضا را تغيير دهند و در فضاي سالم علمي،
حرفها را بشنوند و تصميمشان را بگيرند .آنچه مهم
است اين است که اين کارها خطر دارند ،ولي با
درایت میتوان از مزايايش استفاده کرد.
آيا در بحث سالمت مواد غذايي هم
قابلکنترلاست؟
بله دقيقاً همينطور است .طبق آماري که در
مجلههاي رسمي منتشر شده است ،بيش از
180ميليون هکتار از اراضي دنيا زير کشت گياهان
تراريخت است .خيليها تصور ميکنند که آمريکا
و کشورهاي بزرگ صنعتي ،اين گياهان را در
کشورهاي فقير توليد ميکنند؛ ولي اينطور نيست.
از  28کشوری که در حال حاضر به کشت و کار
محصوالت تراریخت مجوز دادهاند دست کم نام
 8کشور توسعه یافته مشاهده می شود .حدود
 40درصد اراضی زیر کشت متعلق به آمريکا
است .بعضي کشورها تکنولوژياش را دارند و هم
گياه تراريخت را ايجاد ميکنند و هم آن را کشت

ميدهند؛وليبعضيازکشورهافقطکشتميدهند.
مث ً
ال بعضي از دانههاي روغني تقريباً در سطح
95درصدي که در دنيا کشت ميشود ،تراريخت
است؛ به همين دليل چه ما بخواهيم و چه نخواهيم،
اين تکنولوژي در دنيا استفاده ميشود .قطعاً آنها هم
براي سالمتشان نگران هستند و کنترل ميکنند.
آيا در تجربة آن کشورها آسيبهايي
به مردم و جامعه وارد نشده است؟
من گزارشي نديدهام که رسماً اعالم کرده باشند
که مشکل خاصي در اثر اين تکنولوژي به وجود
آمده باشد .البته آنجا طرفداران محيط زيست،
بحثهاي زيادي ميکنند؛ ولي اين که کار علمي
مدوني شده باشد ،من نميدانم.
ظاهرا ً خيلي از محصوالتي که از
خارج کشور ميآيند ،تراريختهاند .آيا
اينمضرنيست؟
من نميدانم چه محصوالت تراریختی وارد کشور
ميشود ،آمار رسمی در دست نیست .اما چيزي که
محرز است ،اين است که وقتي ميگوييم 95درصد
محصوالت دانههاي روغني در دنيا تراريخته است
و کشور ما هم بخش عمدة روغن مصرفي را وارد
ميکند؛ پس اين روغن قطعاً از گیاهان تراريخت
استحصال شده است ،بعضي از کشورها درواقع ملزم
هستند که روي محصول برچسب بزنند و بنويسند
که تراريخت است .متأسفانه گاهي اوقات در کشور
ما بدون توجه به برچسب ،واردات انجام ميشود.
چشماندازتان دربارة استفاده از
محصوالت تراريخته در آيندة کشور
چيست؟
باتوجهبه افزايش جمعيت و نياز بشر ،استفاده
از اين تکنولوژي اجتنابناپذير است .فقط ما بايد
دقت کنيم که با اين موضوع به صورت افراطي يا
تفريطي برخورد نکنیم .ما نباید چشم بسته شیفته
و یا بدون اطالع دقیق متنفر بشویم .اگر قرار شد
گیاهان تراریخت در کشور مجوز کشت بگیرند،
آنوقت فراموش نکنيم که اين ممکن است مضر و
خطرناک باشد .بايد چارچوبها و مقررات و سازمانها
و دستگاههاي نظارتي براي توليد آنها ايجاد کنيم.
حال حاضر در کشور وجود
چنين سازوکارهايي در ِ
ندارد.
کشور ما چقدر ظرفيت و آمادگي
براي کشت و پرورش و بهرهبرداري
از محصوالت تراريخته دارد؟
ما بهلحاظِ علمي خيلي از دنيا عقب نيستيم؛ ولي
اين در حد آزمايشگاه و علم است و در عرصة توليد
چيزينداريم.
اگر فضا باز شود در اين زمينه چه
وضعيتيداريم؟
ما پتانسيل خوبي داريم .هم جوانان تحصيلکرده
و بااستعدادي داريم که ميتوانند سريع کار کنند و
هم اينکه اآلن در دانشگاهها و موسسات پژوهشی
کساني را داريم که تجربه دارند و اين تجربه را در
داخل کشور و خارج از کشور به دست آوردهاند و
اگر فضا برايشان ايجاد بشود ،ميتوانند خيلي خوب
کارکنند.
چه نهادي مستقيم ًا متصدي اين
قضيهاست؟
چون قانون مشخصي نداريم ،طبيعتاً نهاد خاصي
هم متصدي آن نيست .اگر اآلن کسي بيايد بهوفور
از اين محصوالت توليد و پخش کند ،هيچ نهادي
متوجه نميشود .اص ً
ال کسي مسئول نيست که اين
را بررسي کند .ممکن است مث ً
ال وزارت بهداشت
متولي باشد؛ ولي خب هنوز مقررات و آييننامههاي
قانوني وجود ندارد .قاعدتاً معاونت غذا و دارو که
مسئول بهداشت غذاي مردم است و بخشي از
وزارت کشاورزي بايد مسئوليت داشته باشند و

بايدآنهارادرآييننامههايقانونيبگنجانندومتولي
مشخص کنند .قاعدتاً بايد جايي مشخص بشود که
تراريخت را بررسي کنند و به آن گواهي بدهند که
بيخطر است تا کشت بشود؛ ولي ما اين سازوکار را
فعال در کشور نداريم.
ازآنجاييکه خيلي از مخاطبان ما
آگاهي کاملي ندارند ،لطف ًا به شکل
مصداقي بگوييد دستکاري ژنتيکي مث ً
ال در
يک گياه چه سودي دارد؟ مث ً
ال برنج توليدش
بيشترميشودياابعادشبزرگترميشود؟
يکي از مزايايش اين است که ميزان محصول
افزايش پيدا ميکند .فرض کنيد اگر چهار تُن در
هکتار توليد ميشود ،به پنج تُن ميرسد .يکي ديگر
اين است که گياه را دربراب ِر آفات و بيماري مقاوم
ميکند .يکي از گرفتاريهايي که در کشاورزي داريم،
اين است که محصوالت ،هرساله در معرض تهاجم

اآلن در دنيا انجام ميشود.
مث ً
ال پروتين خاصي را در گياه افزايش ميدهيد
يا مث ً
ال يکسري دارو را در ميوه توليد ميکنيد .با
اين کار به جاي اينکه به بچه شربت بدهيد ،موز
ميدهيد که حاوي آن داروست .با خوردن آن موز
درواقع دارو را هم ميخورد .البته اينها هنوز توليد
نشدهاند؛ در حد يکي دو نمونه آزمایشی گزارش
شده است .مث ً
ال در ريشة هويج ويتاميني را توليد
کردهانديامثالهايتأييدنشدةديگر؛وليايندورنما
وجود دارد.
آيا در کاهش قيمت غذا هم تأثير
دارد؟
قيمت تابع عرضه و تقاضا است .وقتي عرضه باال
برود ،قاعدتاً قيمت هم کاهش پيدا ميکند .وقتی
تولید محصول بیشتر شود علی القاعده قیمت
کاهش می یابد.

طبق آماری که در مجلههای رسمی
منتشر شده است ،بیش از۱۹۰میلیون
هکتار از اراضی دنیا زیر کشت گیاهان
تراریختاست.خیلیهاتصورمیکنند
که آمریکا و کشورهای بزرگ صنعتی،
این گیاهان را در کشورهای فقیر
تولیدمیکنند؛ولیاینطورنیست.
در خود آمریکا تولید میشود .بعضی
کشورها تکنولوژیاش را دارند و هم
گیاه تراریخت را ایجاد میکنند و هم
آن را کشت میدهند؛ ولی بعضی از
کشورهافقطکشتمیدهند.مث ً
ال
بعضی از دانههای روغنی تقریب ًا در سطح
۹۵درصدی که در دنیا کشت میشود،
تراریخت است؛ به همین دلیل چه ما
بخواهیموچهنخواهیم،اینتکنولوژی
در دنیا استفاده میشود .قطع ًا آنها هم
برایسالمتشاننگرانهستندوکنترل
میکنند.بیش ازنصف این۱۹۴میلیون
هکتاری که در دنیا کشت میشود ،در
امریکاست.

آفات و حشرات و بعضي بيماريهاي ويروسي و
قارچي قرار ميگيرند که گياهان را از بين ميبرد .در
مورد مقاومت به شوري هم خيلي مؤثر است .خيلي
از اراضي ما شور است؛ مث ً
ال زمينهاي خوزستان
تقريباً از نزديک اهواز تا جنوب خوزستان شور
هستند .در همين منطقة بين قم و تهران بخش
عمدهاي از زمين شور است و قابل کشت و زرع
نيست .ميتوان با اين روش ،گياهاني توليد کرد که
بتوانند شوري را تحمل کنند و بشود از اين اراضي
استفاده کرد .يکي ديگر از مشکالت جدي ما در
کشور ،آب است .کشور ما ک ً
ال کشور خشکي است
و ميزان آبمان کم است .بخشي از اراضي به اين
دليل کشت نميشود که آب نداريم .حاال اگر بتوانيم
گياهاني توليد کنيم که خشکي را تا حدي تحمل
کنند ،ميتوانيم سطح زير کشت را افزايش بدهيم
و درنتيجه توليد افزايش پيدا ميکند .چنين کاري

لطف ًاازمضراتشهمبگوييد.
مضرات خود تراريختي فراوان است و کساني که
نگران هستند ،بهحق نگران هستند .اينطور نيست
که هيچ خطري نداشته باشد .يکي اين است که
ممکن است باعث شود موجودات مفيد هم از بين
بروند .ژنها ممکن است جابهجا بشوند .بههرحال
محيط زيست متضرر ميشود .ما بايد مسئله را
بشناسيم و آن را بهخوبي کنترل کنيم و به شکل
کنترلشده عمل کنيم .شما هر تکنولوژياي را تصور
کنيد ،مضرات و فوايدي دارد.
آيا ممکن است بهلحاظِ سازگاري با
بدنانسانمشکالتيايجادبشود؟
بخشي از مردم مث ً
ال در اثر دانة گردة گياهان که
در بهار ايجاد ميشود ،دچار ناراحتی و حساسیت
ميشوند .ممکن است پروتئيني توليد شود که

بعضي افراد به آن حساس بشوند؛ به همين دليل
قبل از توليد و عرضه ،بايد مقرراتي تدوين کنيم که
اين محصول از آن مسيرها عبور کند و آزمايشهايي
را پشت سر قرار بدهد و بعد از آزمايشگاه ابالغ شود
که محصولي قابل استفاده است .نکتة ديگر اينکه
مردم هم بدانند آن محصول تراريخت است و حق
انتخاب دربارة مصرفکردن يا نکردن آن داشته
باشند .
مسئلهاي که اآلن در جامعة ما وجود دارد ،اين
است که ما حجم وسیعي از سم را وارد کشور
ميکنيم ومحصوالت را علیه آفات و بیماریها گاهی
روزانه سم پاشی می کنیم .بعضا محصولي که به
بازار ميآيد ،همان روز يا روز قبلش سمپاشي شده
است .ما که متخصص و آشنا هستيم ،گاهي اوقات
ميتوانيم بوي سم را هم بفهميم .مردم خبر ندارند و
آن را ميخورند و نتيجهاش اين ميشود که متاسفانه
شاهد افزایش آمار بيماريهاي مختلف ميشویم.
همانطورکه بايد به مردم بگوييم اينها تراريخت
است ،بايد مسئولين امر ،سم را روي مواد غذايي
کنترل کنند .مردم حق دارند که از غذاي سالم
استفادهکنند.
آيا ممکن است بعضي از کشورها بر
عليه دشمنانشان ،از اين محصوالت
بهعنوانسالحبيولوژيکاستفادهکنند؟
لزوم ندارد گياه يا موجود تراريخت به اين منظور
استفاده شود؛ موجود غيرتراريخت را هم ميشود
بهعنوان سالح استفاده کرد .اگر عامل يک بيماري
به کشوري وارد شود ،ميتواند مردم را گرفتار کند.
بيوتروريسم ابزاري است که دست خيليها هست
و ممکن است از اين مواد بيولوژيکي براي اهداف
تروريستي استفاده کنند .ربطي به اينکه تراريخت
باشد يا نباشد ،ندارد.
آيا موجودات تراريختي در دامداري
هماستفادهميشوند؟
تغيير ژنتيک ،چه در گياهان و چه در جانوران ،از
قديم اتفاق ميافتاده است و بحث جديدي نيست؛
اما روشها تغيير کرده است .شما عبارت «اصالح
نباتات»راشنيدهايد.ميگوينداينگياهاصالحشده
است؛ يعني تغيير ژنتيکي در آن دادهاند .فرض
کنيد واریته گندمي با میزان محصول مناسب و
طعم و مزه مورد قبول کشت میکنیم ،ولي به
بيماري خاصی حساس است و در اثر شیوع آن
بیماری در معرض نابودی قرار میگیرد .میتوان
این گندم مطلوب را با گندمي که به آن بيماري
مقاوم بوده ،ولي محصولش باال نبوده تالقی ميدهند
در نتیجه بذری توليد ميشود که از هر دو واریته
گندم ژن هایی دارد .پس اين تغيير ژنتيکي ،مسئلة
جديدي نيست .چيزي که حساسيت ايجاد کرده،
اين است که در تراريختي ،از ابزار جديدي براي
انتقال ژنها استفاده ميشود و البته اين ابزار خطراتي
ميتواندايجادکند.
مث ً
ال پنجاه سال پيش ،مرغها بومي بودند و به
شکل امروز ،کسي مرغ نميخورد .مرغها خانگي و
رنگي و خيلي زيبا بودند و خيلي کند رشد ميکردند.
اما امروز ميبينيد ،وزن مرغ در مدت کوتاهی به دو
کيلو میرسد و به شکل صنعتي توليد ميشود .قطعاً
ژنتيک اينها تغيير کرده است.
کارهايي که روي مرغ ،گوسفند و گاو ميشود،
براي اين است که بتوانند آنها را اصالح کنند؛
مث ً
ال گاو ،شير بيشتري توليد کند .شما در بعضي
از مناطق گاوهاي بومي نميبينيد و مثل گاوهاي
هلندي شدهاند .اين با تغيير ژنتيکي اتفاق افتاده
است که به شکل طبيعي بوده است .مث ً
ال اسپرمي
ميگرفتند و به گاو ماده تلقيح ميکردند .گوسالهاي
متولدميشدکهمتفاوتبود،؛بنابراينتغييرژنتيکي
اتفاق افتاده است.
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پروندهای در تشریح موضوع تراریخته و بررسی فقهی آن؛ در گفتوگوبا

حجت االسالم والمسلمین سید مجتبی نورمفیدی:

باید باب فقه بیوتکنولوژی گشوده شود
28

حجت االسالم والمسلمین سید مجتبی نورمفیدی
نکات تازه و قابل توجهی را در فقه تراریخته مورد
توجه قرار داد و مهندسی ژنتیک را به عنوان یکی
از مسائل مستحدثه از جنبههای مختلف فقهی مورد
ارزیابی و دقت نظر قرار داد.

مهندسی ژنتیک از مسائل جدید
و به اصطالح مستحدثه است و
موضوعات آن با اصطالحاتی بیان می شوند
که اساس ًا در زبان فقهی سابقه ندارد .یک
فقیه چگونه می تواند بر چنین موضوعاتی
حکمی را حمل کند؟
بهطورکلیمسائلمستحدثهاصطالحاًبهمسائل
نو پدید و جدید در هر موضوعی می گویند که
سابقه ای در فقه نداشته و در آثار فقهی گذشته به
آن پرداخته نشده و در روایات هم به طور خاص
سخنی از آن به میان نیامده و لذا حکم شرعی
آن معلوم نیست ،اعم از این که خود موضوع هم
رأساًجدیدباشدمثلمهندسیژنتیک،اسکناس،
تلقیح مصنوعی و خرید زمانی یک خانه یا آن که
موضوع در گذشته وجود داشته و حکم شرعی
آن هم بیان شده ولی با دگرگونی ها و تطورات
مربوط به آن تغییر کرده و حکم شرعی آن با
فرض این تغییرات مطالبه می شود مثل بعضی
مسائل مربوط به خون یا معادن و...
مسائل جدید در هر دوره و عصری قهرا ً پیش
می آمدند ولی نکته مهم این است که در دهه
های اخیر به خاطر رشد حیرت آفرین علم و
تکنولوژی ما شاهد گسترش چشم گیر مسائل
جدید و موضوعات نو پدید هستیم .و این ضرورت
اهتمام حوزه های علمیه و به خصوص فقیهان
را برای انطباق و پاسخگویی فقه به این مسائل
بیشتر می کند .خوشبختانه فقه شیعه از این
ظرفیت وسیع برخوردار است که بتواند به همه
این مسائل پاسخ دهد .مشروط بر این که ما به
توانمند سازی و همگامی خویش با این تحوالت
اهتمام بیشتری داشته باشیم که این خود بحث
مبسوطی دارد که چگونه می توانیم به این هدف
برسیم و چه مقدماتی الزم دارد.
بههرحالبرایپاسخگوییبهمسائلمستحدثه
ساز و کارهایی وجود دارد که من اجماالً به آن
ها اشاره می کنم ولی قبل از آن الزم است بر
این نکته تأکید کنم که روش و منهج اجتهاد در
مسائل مستحدثه با روش آن در مسائل قدیمی
تفاوت چندانی ندارد هرچند به جهت عدم
پیشینه کار در این بخش مشکل تر است.
مهم ترین گام برای حل این مسائل رجوع به
منابع است .اگر اطالقات و عمومات ادله کافی
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بود به این معنا که مسئله مورد نظر به وضوح
تحت یکی از اطالقات یا عمومات قرار گرفت که
حکمش روشن است .البته خود این مطلب که
بدانیم این موضوع تحت چه اطالق یا عمومی
قرار می گیرد مهم است و این متوقف بر شناخت
موضوع و درک صحیح از آن است و نیاز به احاطه
و اشراف بر عمومات و اطالقات ادله دارد .پس در
واقع ما محتاج به شناخت دو موضوع هستیم .از
طرفی موضوع جدید یا موضوع قدیمی با شرائط
جدید را باید به درستی بشناسیم و از طرف دیگر
به موضوع دلیل به نحو دقیق و کامل باید معرفت
پیدا کنیم و سپس نسبت بین آن دو را بسنجیم
و موضوع مورد نظر را با موضوعی که در لسان
دلیل وارد شده مقایسه کرده و مورد سنجش قرار
دهیم .لذا به طور کلی عدم شناخت دقیق موضوع
و زوایای آن موجب می شود فقیه نتواند به حکم
شرعی دست یابد .این هم که مشهور شده کار
فقیه موضوع شناسی نیست در مورد برخی
موضوعات است نه همه موضوعات و بعضاً حتی
ناظر به مصادیق است نه عناوین .اما در مسائل
مستحدثه که پیرامون موضوعات جدید حادث
می شوند چه بسا به طور کلی قابل قبول نباشد.
من در این مقام نمی خواهم وارد بحث از تعریف
موضوع و متعلق و دیدگاه های مختلف پیرامون
آن و نیز آراء انظار مربوط به حوزه دخالت فقیه در
موضوع شناسی و حدود آن شوم ولی اجماالً می
توانم بگویم بر فقیه الزم است به ابعاد گوناگون
موضوع در لسان دلیل توجه وافی داشته باشد
که آیا مثال عنوان موضوع مقید به شرائط و زمان
خاصی است یا حکم به نحو مطلق بر موضوع
ثابت شده است .مثال در بعضی روایات وارد شده
که تحت الحنك همیشه زیر گلو قرار بگیرد نه
ِنین َو
در حال نماز فقط .مثل «:اَلْف َْرقُ ب َ ْی َن ال ْ ُم ْؤم َ
كین ال َّتلَ ّحی» که فرق بین مومن و مشرک
ال ْ ُمشْ ِر َ
را در انداختن تحت الحنك زیر گلو می داند.
این روایت را اگر به نحوی معنا کنیم که حکم
بر موضوع به نحو مطلق بار شده مثل اخباری ها
نتیجه اش این است که همواره این گونه عمل
کنیم ولی اگر آن را ناظر به زمان و شرائط خاصی
بدانیم مسئله متفاوت می شود .در این مورد
مشرکین این را اشعار و عالمت خود قرار داده
بودند که تحت الحنك را به باال می بستند لذا

برای مبارزه با آن شعار چنین دستوری صادر شده
بود ولی این شعار دیگر از بین رفته و موضوعی
برای حدیث باقی نمی ماند.
در موضوعات مسائل مستحدثه هم باید توجه
شود که به طور کلی بدیع است یا آن که موضوع
وجود داشته ولی به واسطه تأثیراتی متحول شده
است .گاهی ماهیت موضوعی اساساً تغییر می
کند که این همان استحاله است ولی گاهی برخی
اوصاف ظاهری تغییر می کند .مثال در پیوند اعضاء
گاهی عضوی از بدن را که جدا شده پیوند می
زنند در این صورت عضو جدا شده در حکم میت
و نجس است ولی وقتی پیوند زده می شود صفت
میت بودن زائل شده و حکم نجاست برطرف می
شود و باالخره گاهی موضوع نه استحاله پیدا می
کند و نه صفتی از صفات ظاهری آن تغییر می
کند لکن با تغییر شرایط و پیشرفت دانش بشر
نحوه استفاده از آن متفاوت می شود و قهرا ً حکم
آن هم تغییر می کند.
توجه به این تغییرات بسیار مهم است و امام
(ره) که مسئله دخالت زمان و مکان در اجتهاد را
مطرح کردند ناظر به قسم سوم از تغییرات است.
ایشان می فرماید« :زمان و مکان دو عنصر تعیین
کننده در اجتهادند .مسئله ای که در قدیم دارای
حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط
حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام
ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنی
که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و
سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم
فرقی نکرده است واقعا موضوع جدیدی شده است
که قهرا ً حکم جدیدی می طلبد .مجتهد باید به
مسائل زمان خود احاطه داشته باشد» .البته این
مطلب به تعابیر دیگر و به نحو بسیار محدودتری
در کلمات فقهای پیشین هم وارد شده ولی هیچ
یک به این وسعت و با این دقت متعرض این
مطلب نشده اند.
این نگاه می تواند کمک بسیار موثری در حل
مسائل مستحدثه باشد و با این مبنا می توان به
بسیاری از سواالت پاسخ داد .ایشان در پاسخ به
اشکال یکی از شاگردانشان در مسئله شطرنج به
مسئله بسیار مهمی اشاره کرده و می فرماید :طبق
نظر شما انفال که بر شیعیان تحلیل شده امروز
آنان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشین های
کذایی جنگل ها را از بین ببرند و آنچه را که باعث
حفظ و سالمت محیط زیست است نابود کنند و
جان میلیون ها انسان را به خطر بیندازد و هیچ
کس هم حق نداشته باشد مانع آن ها باشد .و
خالصه آن که آن طور که شما از اخبار و روایات
برداشت کردید تمدن جدید به کلی باید از بین
برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در
صحراهازندگینمایند.
در این رابطه می توان نمونه های بسیاری ذکر
کرد .مثال در مسئله احیاء که در روایات وارد شده
که هر کسی مقداری از زمین را آباد کند آن زمین
ملک او می شود ،اگر بخواهیم به ظاهر این روایت
اخذ کنیم هیچ حد و مرزی برای آن تعیین نشده
و محدودیتی ندارد لذا طبق ظاهر روایت اگر در
عصر ما کسی با ابزار و آالت جدید زمین های
زیادی را احیا کند باید همه متعلق به او باشد در
حالی که با توجه به عنصر مکان و زمان می توان
گفت این حکم االن نمی تواند اجرا شود چون
نظم و عدالت اجتماعی به خطر می افتد .لذا می
توان گفت این حکم زمانی صادر شده که انسان
مقدار محدودی زمین را می توانست آباد کند و
لکن االن در شرائط جدید حکم آن تغییر میکند.
به هر حال در مسائل مستحدثه رجوع به اطالقات

و عمومات ادله و توجه به عناوین موضوعات ادله
و توجه به موضوعات مورد نظر و نسبت سنجی
بین آن ها و به ویژه دقت در قیود موضوع ادله
و موضوع این مسائل و تغییرات آن ها و این که
چگونه با توجه به نکته ای که از امام (ره) نقل
شد می توان از روایات و اخبار برداشت کرد ،گام
تعیین کننده است و به همین جهت است که بر
موضوع شناسی تأکید می شود و به نوعی اجتهاد
در مسائل مستحدثه بر آن مبتنی می شود.
در کنار آن چه گفته شد از مالکات احکام و
اصول علمیه نیز می توان برای تعیین وظایف
عملی مکلفین پس از یأس از دست یابی به دلیل
در مسائل مستحدثه استفاده کرد.

هم چنین احکام به دو بخش احکام جزایی و سایر
احکام تقسیم شد .این تقسیم بندی بعدها توسط
محقق حلی مورد توجه واقع شد و لذا او کتاب
شرایع را به چهار بخش عبادات ،عقود ،ایقاعات و
احکامتقسیمنمود.
پس از محقق برخی از فقهای دیگر تقسیم
بندی های دیگری ارائه کرده اند مثل فاضل مقداد
ولی آنچه اکنون نیز رایج است همان دسته بندی
محقق حلی است که در  52باب ارائه شده است
لذا این دسته بندی ها بیشتر براساس تشخیص
فقیه صورت می گیرد .در دوران معاصر مرحوم
شهید صدر بنا بر برخی مالحظات تقسیم بندی
جدیدتری ارائه کرده است .وی مسائل فقهی را در

اگر غرض طرح یک اشکال در مورد
مهندسی ژنتیک است به این معنی که
چون مهندسی ژنتیک موجب می شود
محصوالت به دست آمده از این طریق
هویتی جدید و تازه پیدا کنند و بنابراین
ممنوع است ،این هم صغرویا و هم
کبرویامحلتاملاست.
اما این که صغروی ًا محل تأمل است از
مطلبی که از قول متخصصین این امر
نقل کردید معلوم می شود چون آن ها
این را نفی می کنند .همین که مسئله
کسب هویت جدید محل اختالف است
کافی است .به عالوه مالک و مرجع
در این امور عرف است .باید دید این
محصوالت وقتی به عرف عرضه می
شوند آیا آن ها را با همان هویت قبلی
می شناسند یا با هویت جدید.
اما از نظر کبروی هم بر فرض بگوییم این
محصوالتتغییرهویتپیدامیکنند،
ولی این مشکل ندارد .چه اشکالی دارد
یک محصولی با دستکاری در ژن هایش
اساس ًا تبدیل به محصول دیگری شود و
هویت تازه ای پیدا کند .پس کبروی ًا هم
مانعیایجادنمیشود.

مسائل فقه موجود به اقسامی
تقسیم شده مثل عبادات ،معامالت،
قضاء وسیاسات و مسائل هر قسمی با
معیارهایی تشخیص داده می شود .می
خواهیم بدانیم مسائل مهندسی ژنتیک در
کدام قسم قرار می گیرد .اگر قسم ویژه ای
استمعیارتشخیصمسائلآنچیست؟
تقسیم و دسته بندی مسائل فقهی براساس ذوق
و سلیقه فقیهان شکل گرفته و آنچه اکنون شایع
است همان تقسیم بندی است که محقق حلی
در شرایع انجام داده و قبل از آن به نحو دیگری
تقسیم بندی شده بود .نخستین تقسیم بندی در
فقه شیعه توسط س ّ
الر دیلمی انجام شد .وی فقه
را به دو بخش عبادات و معامالت تقسیم کرد و
معامالت را به دو قسم عقود و احکام منقسم نمود.

چهار قسم کلی عبادات ،اموال (که شامل دو قسم
اموال عمومی و اموال خصوصی است و در آن
اسباب شرعی تملک و استحقاق و احکام تصرف
در این اموال بیان می شود ).سلوک و آداب رفتار
شخصی (شامل دو بخش روابط خانوادگی و
روابط اجتماعی) و سرانجام آداب عمومی یعنی
رفتار نهادهای عمومی و حکومتی خالصه کرده
است .همان طور که گفته شد این تقسیم بندی
تابع سلیقه و گرایش های فقها است و لذا هر یک
از معیار خاص موردنظر آن فقیه پیروی می کند.
مث ً
ال شهید اول در توضیح تقسیم بندی محقق
می گوید :غرض از حکم شرعی یا تقرب به خدا و
آخرت است یا این طور نیست .اگر غرض آخرت
باشد در گروه عبادات جا می گیرد و اگر غرض
غیر آن باشد چنان چه به تعبیر لفظی نیاز نداشته

باشد در احکام قرار گرفته و اگر به تعبیر لفظی
یعنی صیغه محتاج باشد در دایره عقود و ایقاعات
قرار می گیرد.
به هر حال با توجه به مطالب گفته شده اگر
بخواهیم تغییری در این دسته بندی ایجاد کنیم
نه تنها هیچ منعی ندارد بلکه با توجه به مسائل نو
پیدا این کار ضرورت دارد .چه این که اکنون ابواب
جدیدی در فقه پدیدار شده و به عنوان فقه مضاف
شهرت پیدا کرده است .مثل فقه مدیریت ،فقه
رسانه ،فقه پزشکی ،فقه فرهنگ ،فقه سیاسی و. ...
بر همین اساس به گمان من باید باب مستقلی
برای این مقوله تحت عنوان فقه بیوتکنولوژی یا
فقه زیست فناوری گشوده شود .این یکی از فقه
های مضاف است که باید درباره آن اندیشید و
گستردگی مسائل مربوط به آن به همراه نیاز
مبرمی که به کشف احکام شرعی موضوعات
مرتبط با این حوزه وجود دارد و کاربرد وسیع آن
در حوزه های مختلف این ظرفیت را برای قرار
دادن آن به عنوان یک باب مستقل فراهم کرده
است .قهرأ اگر اینچنین کردیم مهندسی ژنتیک
که در واقع همان زیست فناوری نوین است می
تواند در این باب مورد بررسی قرار گیرد .زمینه
این مسئله هم تقریباً فراهم شده هم مقام معظم
رهبری به طور جدی در مورد فقه های مضاف
تاکید کرده اند و هم در درون حوزه این حرکت
آغاز شده است.
یکی از مسائل بسیار مهم در
مهندسی ژنتیک مسئله حفظ
هویت است .از سویی گاهی مخالفان ابراز
می کنند که با مهندسی ژنتیک هویت
جدید حاصله متباین با هویت قبلی است
و از سوی دیگر مهندسان ژنتیک به ویژه
محصوالت تراریخته ابراز می کنند که
هویت محصول تراریخته با هویت والد یکی
است .روشن است که تغییر هویت می تواند
در حکم شرعی محصول ژنتیک موثر باشد.
می خواستیم نظر شما را در باب معیار حفظ
هویت در گیاه ،جانور و انسان بدانیم.
سوال شما مجمل است .اگر غرض طرح یک
اشکال در مورد مهندسی ژنتیک است به این
معنی که چون مهندسی ژنتیک موجب می شود
محصوالت به دست آمده از این طریق هویتی
جدید و تازه پیدا کنند و بنابراین ممنوع است ،این
هم صغرویا و هم کبرویا محل تامل است.
اما این که صغرویاً محل تأمل است از مطلبی که
از قول متخصصین این امر نقل کردید معلوم می
شود چون آن ها این را نفی می کنند .همین که
مسئله کسب هویت جدید محل اختالف است
کافی است .به عالوه مالک و مرجع در این امور
عرف است .باید دید این محصوالت وقتی به عرف
عرضه می شوند آیا آن ها را با همان هویت قبلی
می شناسند یا با هویت جدید.
گمان نمی کنم حداقل در مواردی که تاکنون
محقق شده ،عرف برای این محصوالت هویت
جدیدی قائل باشد .مث ً
ال ذرت تراریخته از نظر
عرف همان ذرت است با تفاوت هایی پس از نظر
نوع فرقی نمی کنند .همین االن در مورد دانه های
روغنی ،برنج ،گندم و میوه ها چندین نوع محصول
داریم ولی همه عنوان خود را حفظ کرده اند .مگر
محصوالتی که تاکنون از طریق اصالح نباتات
بدست آمده اند هویتشان عوض شده است .در
مورد حیوان هم مطلب همین است اصالح نژاد
که سال های زیادی است در مورد برخی حیوانات
مثل گاو صورت می پذیرد آیا موجب تغییر عنوان
شده؟ بله یک نژاد خاصی تولید و تکثیر می شود
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ولی هویت آن به معنای صدق عرفی عنوان دست
نخورده باقی می ماند.
اما از نظر کبروی هم بر فرض بگوییم این
محصوالت تغییر هویت پیدا می کنند ،ولی این
مشکل ندارد .چه اشکالی دارد یک محصولی با
دستکاری در ژن هایش اساساً تبدیل به محصول
دیگری شود و هویت تازه ای پیدا کند .پس کبرویاً
هم مانعی ایجاد نمی شود .البته آن چه گفته شد
مربوط به گیاه و حیوان بود .در مورد انسان فرق
می کند .این که مهندسی ژنتیک در مورد انسان
چه برنامه هایی دارد و چه فرآیندی را طی خواهد
کرد در آینده معلوم خواهد شد .ولی مثال اگر از
طریق دستکاری در ژن انسان او را نسبت به برخی
بیماری ها مقاوم کنند یا توانایی های جسمی و
ذهنی او را افزایش دهند یا یک عضو فاسد را
اصالح کنند این اساساً موجب تغییر انسان نمی
شود .چنان چه اگر فرضاً در دوران بارداری تغذیه
بسیار حساب شده باشد و مراقبت های ویژه ای
انجام شود این می تواند منجر به تقویت جسمی
و ذهنی فرزند شود و در مقابل اگر در این امور
کوتاهی شود چه بسا ضعف جسمی و ذهنی
را به دنبال خواهد داشت .و این موجب تغییر
هویت نمی شود در بحث مهندسی ژنتیک هم
نظیر همین است یعنی از جهت هویت انسانی در
این قبیل دستکاری ها تغییری ایجاد نمی شود.
فقط در برخی صور و طبق برخی احتماالت در
مهندسی ژنتیک نسبت به انسان می تواند این
مسئله مورد توجه قرار گیرد آن هم از جهت ترتّب
برخی آثار مثل اموری که بر انتساب یک شخص
به پدر و مادر مترتب می شود .به هر حال این
بحث مفصلی دارد.
احترام به حیوان یا به صورت اعم
احترام به جاندار چه جایگاهی در
نظام فقهی دارد؟آیا مهندسی ژنتیک یا
آزمایش های مربوطه بر روی آنان خالف
احترام به حیوان یا جاندار است؟
به طور کلی در منظومه معرفتی دین همه
موجودات از آن جا که مخلوق خداوند هستند به
تناسب احترام دارند به ویژه در مورد آن ها که
روح حیوانی یا نباتی دارند که حقوقی هم برای
آن ها بیان شده است .در روایات احکام و حقوقی
در مورد حیوانات وارد شده که در نوع خود جالب
توجه است .از جمله در مورد حیوان مسئله نفقه
مطرح شده که بر عهده صاحب آن است و چنان
چه مالک حیوان از دادن آب و غذا به او خودداری
کند حاکم اسالمی می تواند او را مجبور به فروش
یا ذبح آن یا دادن آب و غذا کند .عجیب این است
که چاقی حیوان نشانه مروت مالک آن دانسته
شده است .یا مث ً
ال اگر کسی مقدار کمی آب برای
وضو داشته باشد و در عین حال حیوانی تشنه
باشد باید آن آب را به حیوان بدهد و خود تیمم
کند .نمونه هایی از این قبیل در مورد مراعات
حیوان در کار کشیدن از آن و یا استفاده در زمان
پیری حیوان وارد شده که من در مقام بیان آن ها
نیستم .در مورد گیاهان و درختان هم مطالبی از
این دست بیان شده است.
در آیات قرآن از سجده درختان سخن به میان
آمده (هر چند سجده آن ها به معنای خاصی
است) و در روایات نسبت به قطع درختان و
گیاهان هم توصیه های خاصی شده ،به هر حال
آن چه از مجموع این مطالب به دست می آید
این است که جانداران به معنای عام فی الجمله
دارای احترام متناسب با خودشان بوده و از حقوقی
برخوردارند.
اما این که گفته می شود مهندسی ژنتیک و

آزمایش های مرتبط با آن بر خالف احترام مذکور
است این قابل قبول نیست .مگر قلمه زدن و پیوند
که بسیار معمول است و از قدیم االیام هم مرسوم
بوده خالف احترام گیاهان و درختان است؟
اصالح نباتات یا اصالح نژاد در حیواناتی مثل
اسب و گاو که در همه جا و حتی بین مسلمین
و متشرعین رواج دارد آیا برخالف احترام است؟
قطعاً این چنین نیست .حدود و ثغور احترام و
حقوقی که در شرع برای این موجودات بیان شده
کام ً
ال مشخص است و موارد گفته شده با هیچ
یک از آن ها منافات ندارد.

ناسازگار است و دخالت در خلقت محسوب
می شود.
ً
برای پاسخ به سوال مقدمتا به دو نکته اشاره می
کنم.
نکته اول این که نظام احسن آفرینش اجماالً
به این معناست که عالم ممکنات به بهترین
وجه ممکن خلق شده است .نظام احسن درباره
مادیات متفاوت از مجردات است و به این معناست
که هر موجود مادی بتواند به بهترین وجه ممکن
خود برسد .پس معنای نظام احسن این نیست که
همه موجودات مادی بر بهترین وجه خود خلق

نمی توان با استناد به ضررهای احتمالی
در آینده مانع فعالیت در این زمینه شد
و تجارت و فروش آن را ممنوع کرد.
چون این کار به دواعی عقالیی قابل
توجهی انجام می شود .آن چه در توجیه
مهندسی ژنتیک و فعالیت در این عرصه
گفته می شود مسائل مهمی است .مث ً
ال
در بخش کشاورزی و محصوالت غذایی
این برنامه می تواند یک راه حل کلیدی
برای رشد روز افزون تقاضای غذا در دنیا
باشد .حتم ًا ما در آینده با توجه به کمبود
منابع آبی و مراتع و جنگل ها و تغییرات
آب و هوایی و شوره زار شدن زمین ها،
در زمینه تامین غذای جمعیت روز افزون
جهان مشکل پیدا خواهیم کرد .حال اگر
برنامه ای اجرا شود که به افزایش کمی و
کیفی این محصوالت کمک کند و بهره
وری تولید را باال ببرد و قابلیت تولید در
شرایط اقلیمی دشوار را داشته باشد و
در ضمن کاربرد سموم و مواد شیمیایی
را محدود کند و مقاومت در برابر آفات
و بیماری های گیاهی را افزایش دهد،
آیا این ها کافی نیستند تا ما با وجود
ضررهای احتمالی به آن اقدام کنیم؟ این
که گفته شد اقدام به ضرر دنیوی محتمل
با وجود داعی عقالیی نه عقال قبح است
و نه عقالئ ًا مذموم می باشد کام ً
ال بر
مهندسیژنتیکمنطبقاست.

مهندسی ژنتیک هم هین طور است .اگر مث ً
ال
در ژن یک گیاه دستکاری شود برای آن که
مقاومت بیشتری پیدا کند یا در ژن یک حیوان
دست کاری شود برای آن که مث ً
ال از انقراض آن
جلوگیری شود این خالف احترام و حقوق آن گیاه
یا حیوان است یا به عکس خود می تواند نوعی
احترامباشد.
یکی از آموزه هایی که مخالفان
مهندسی ژنتیک به آن تمسک می
کنند مسئله نظام احسن آفرینش یا کمال
طبیعت ،هوشمند بودن طبیعت و مانند آن
است آیا مهندسی ژنتیک با این مسئله
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شده اند بلکه به این معناست که قابلیت رسیدن
به بهترین وجه ممکن خود را دارند .بر این اساس
هر گونه تالشی که بشر در عالم طبیعت انجام می
دهد می تواند در این راستا تفسیر شود .ممکنات
در عالم ماده از این قوه برخوردارند و هرچه از عمر
عالم ماده می گذرد قوه ها به فعلیت می رسند.
قطعاً بخشی از این تغییر و تحول یعنی به فعلیت
رسیدن قوه ها به دست بشر اتفاق می افتد .لذا می
بینید از زمانی که بشر پا به عالم خاکی گذاشت
تا به امروز چه تحوالت عظیمی در زندگی او رخ
داده .این همه تغییر و تحوالت با فکر و اندیشه
بشر و توسط آن چه در این نظام هستی در

اختیار او گذاشته شده صورت گرفته است .پس
می توان گفت همه اختراعات و مصنوعات بشر
در همین نظام احسن محقق شده و هیچ کس
نمی تواند بگوید بشر دست روی دست بگذارد
و هیچ تصرفی در طبیعت نکند چون این نظام،
نظام احسن است و امور طبیعت هوشمند بر طبق
مقتضای خلقتش به پیش می رود.
نکته دوم اینکه مهندسی ژنتیک که بیش از چند
دهه از عمر آن نمی گذرد در حقیقت شعبه ای از
بیوتکنولوژی و یا به تعبیر معادل فارسی آن زیست
فناوری است .عمر زیست فناوری در واقع بسیار
طوالنی است و کاربردهای سنتی وسیعی داشته
است .از تهیه نان ،ماست و پنیر گرفته تا کشف
الکل و کشف انسولین برای درمان دیابت و کشف
پنی سلین به عنوان آنتی بیوتیک و ...همه به
نوعی با زیست فناوری حاصل شده اند .منتهی در
زیست فناوری نوین که به عنوان مهندسی ژنتیک
شناخته می شود این کار از طریق دستکاری در
ژن ها و انتقال آن از موجود زنده ای به موجود
زنده دیگر و فعال ساختن آن صورت می گیرد.
لذا می بینیم ظرفیت بهره گیری از این فناوری به
نحو چشمگیری افزایش یافته و در واقع می توان
آن را نقطه عطفی در زندگی بشر دانست.
حال با توجه به نکته اول اگر کسی ژن یک
موجود زنده را به موجود زنده دیگر منتقل نماید
آیا دخالت در کار خلقت کرده و نظام احسن
آفرینش را زیر سوال برده یا آنکه قوه ای را به
فعلیت رسانده و در مخلوقات تصرف نموده است.
تصرف در مخلوقات که خلقت نیست.
به عالوه با قطع نظر از سایر اشکاالت و مسائل
خاصی که در مورد مهندسی ژنتیک مطرح می
شود و با مالحظه نکته دوم طبق این دیدگاه
اساساً زیست فناوری به معنای وسیعش هم باید
ناسازگار با نظام احسن آفرینش باشد در حالی که
مخالفان مهندسی ژنتیک این اشکال را در سایر
گرایش های بیوتکنولوژی مطرح نمی کنند .اگر
قرار است این کار با نظام احسن آفرینش ناسازگار
باشد و دخالت در خلقت محسوب شود پس همه
آن چه که بشر طی این سال ها بدان دست یافته
چه در محدوده گرایش میکروبی ،چه در گرایش
پزشکی و چه در بخش محیطی و دریایی و چه در
کشاورزی و چه در سطح مولکولی باید دخالت در
کار خلقت و ناسازگار با نظام احسن آفرینش باشد.
چون از این جهت هیچ فرقی بین سایر شعبه ها و
مهندسی ژ نتیک وجود ندارد.
بنابراین به نظر می رسد این ادعا پایه و اساسی
ندارد .البته این اشکال بیشتر همانند اشکال قبلی
بیشتر ریشه اعتقادی و اخالقی دارد تا فقهی
و حقوقی و بیشتر در بین برخی دانشمندان
مسیحی و برخی علمای اهل سنت مطرح شده
است.
بله در مورد شبیه سازی انسان همان طور که
سابقاً هم گفتم مسئله متفاوت است .شبیه سازی
انسان به روش های مختلف انجام می شود و از
ابعاد مختلف اخالقی ،اجتماعی ،روان شناختی،
الهیاتی و فقهی باید مورد بررسی قرار گیرد.
موجودات زنده از اجزاء جدایی ناپذیر محیط
طبیعی محسوب می شوند که به طور وابسته
به هم و متقابل عمل می کنند و این باعث می
شود نوعی توازن در طبیعت برقرارشود در حالی
که مهندسی ژنتیک موجب اختالل در این توازن
می شود به عبارت دیگر رها سازی موجودات
زنده که پایه ژنتیکی آن ها تغییر یافته در محیط
زیست می تواند موجب تغییر ساختار جمعیتی
موجودات زنده در حیات وحش شده و به تنوع

زیستی آسیب برساند و این صحیح نیست.
این اشکال هم بیشتر ناظر به مالحظات اخالق
زیستی است تا یک اشکال فقهی و حقوقی .اصل
اینکه موجودات زنده در عالم طبیعت به نحو
وابسته و متقابل عمل می کنند فی الجمله قابل
پذیرش است ولی توجه به این نکته مهم است که
در خود طبیعت این تغییرات در زمان ها و دوره
های مختلف اتفاق افتاده و چه بسا جاندارانی به
کلی منقرض شده اند و گونه های جدیدی تکون
پیدا کرده اند .بنابراین نفس این تغییرات خواه نا
خواه اتفاق می افتد .اگر مشکل این است که ما
بایداجازهدهیمطبیعتخودمتکفلاینتغییرات
باشد نه اینکه ما در آن دخالت کنیم پس به طور
کلی باید هر گونه تصرفی در طبیعت ،از استخراج
معادن و استفاده از دریاها گرفته تا بهره برداری از
آب های زیر زمینی و احداث سد را ممنوع کنیم
چون طبق این دیدگاه همه این کارها می تواند
موجب اختالل در توازن محیط زیست شود .در
حالیکه صاحبان این نظر نمی توانند به آن ملتزم
شوند و آنچه مهم است این است که برای هر
گونه تصرف و بهره برداری از طبیعت باید با دقت
و رعایت اصول ،قواعد ،قوانین و مقرراتِ مورد
پذیرش کارشناسان عمل کرد و آسیب های
احتمالی به محیط زیست را به حداقل رساند.
فروش محصوالت تراریخته که از
طریق مهندسی ژنتیک به دست
می آیند به نوعی با تدلیس همراه است چه
این که این محصوالت غیر طبیعی هستند
و با محصول طبیعی متفاوت می باشند مث ً
ال
برنج تراریخته اگر در بازار وارد شود کسی
نمی تواند آن را تشخیص دهد و مردم به
گمان اینکه برنج طبیعی است آن را می
خرند و این تدلیس است .نظر شما در این
بارهچیست؟
اوالً خود این که محصوالت تراریخته را غیر
طبیعی بدانیم اول بحث است .چون محصوالت
غذایی و کشاورزی تراریخته در آزمایشگاه که
به دست نیامده بلکه همانند سایر محصوالت
در طبیعت به دست می آیند منتهی با فرآیند
خاصی که قب ً
ال در آزمایشگاه طی شده ،پس اصل
اطالقمحصولغیرطبیعیبراینگونهمحصوالت
محل تامل است .چون نمی توانیم بگوییم هرچه
که انسان به نوعی در تولید و ایجاد آن دخالت
دارد غیرطبیعی است بلکه این تابع نوع دخالت و
تصرف انسان و محل تک ّون و پیدایش آن محصول
است.
به عالوه صرف نظر از این مسئله که این
محصوالت طبیعی هستند یا خیر ،به هر حال این
مسئله قابل انکار نیست که نوع آن ها با هم فرق
دارد و ممکن است اگر کسی بداند مث ً
ال این برنج
تراریخته است آن را نخرد .بر این اساس باید به
خریدار اعالم شود تا مسئله تدلیس پیش نیاید .و
این قابل حل است چه این که در قوانین و مقررات
بین المللی و داخلی ظاهرا ً پیش بینی شده که
باید بر روی محصوالت تراریخته برچسب بزنند.
اگر این قانون رعایت شود مشکلی نخواهد بود.
تدلیس در صورتی محقق می شود که از این الزام
سرپیچی شود که در این فرض آثار و عواقب آن
هم در فقه و هم در قانون پیش بینی شده است.
البتهممکناستاینقوانینومقرراتنقایصیهم
داشته باشد که باید تکمیل شود.
یکی از اشکاالت مخالفین
مهندسی ژنتیک این است که
دست کاری در ژن ها به خصوص در مواد
غذایی و محصوالت کشاورزی ممکن است

ضررهایی درآینده به دنبال داشته باشد و
این تهدیدی است که احتمال دارد بشر را با
مخاطرات عدیده ای مواجه کند .آیا با توجه
به احتمال ضرر در آینده و به استناد قاعده
وجوب دفع ضرر محتمل می توان جلوی آن
را گرفت و حکم به عدم جواز آن کرد .اگر
ممکن است در مورد مفاد این قاعده هم
توضیحدهید.
ابتدا اشاره مختصری به قاعده وجوب دفع ضرر
محتمل می کنم و سپس به سوال شما پاسخ
می دهم .این قاعده از جمله قواعدی است که
در کالم ،اصول فقه و فقه به آن استناد شده
مث ً
ال در برخی مسائل علم کالم از جمله وجوب
معرفت خدا ،لزوم عقیده به معاد و لزوم نصب امام
و پیروی از امام معصوم به ان استناد شده یا در
علم اصول فقه در مسائلی چون حجیت مطلق
ظن و وجوب احتیاط در شبهات مقرون به علم
اجمالی به این قاعده تمسک شده است .اخباریین
به واسطه همین قاعده در شبهات تحریمیه حکم
به وجوب احتیاط کرده اند در حالی که اصولیین
قاعده قبح عقاب بال بیان را مستند خود قرار داده
و حکم به برائت می کنند .در فقه هم درمواردی
نظیر وجوب تقلید یا احتیاط برای غیر مجتهد و
نیز احتیاط در تقلید ازمجتهد اعلم به این قاعده
استناد شده است.
با این همه در مورد این قاعده از چند جهت
اختالف شده؛ اول اینکه آیا این حکمی عقلی
است یا عقالیی یا جبلّی و فطری و دیگر اینکه آیا
مطلق ضرر مقصود است یا خصوص ضرر اخروی
یعنی عقاب .جمع زیادی از اصولیین معتقدند
که مقصود از ضرر یا حداقل قدر متیقن از آن
ضرر اخروی یا عقوبت است و دلیلی بر وجوب
دفع ضرر یقینی دنیوی نیست چه رسد به وجوب
دفع ضرر محتمل دنیوی .برخی در مقابل بر این
باورند که ضرر دنیوی اگر در امور مهمه که شارع
به رعایت احتیاط درآن ها اهتمام ورزیده ،باشد در
این صورت دفع ضرر محتمل دنیوی واجب است
واال واجب نیست.
به نظر ما اقدام بر ضرر دنیوی اگر به یک داعی
عقالئی باشد دفع آن واجب نیست حتی اگر آن
ضرر یقینی باشد اعم از این که آن داعی عقالیی
اهم یا جلب منفعت الزم
جلوگیری از یک ضرر ّ
باشد یا اساساً هیچ یک از این دو نباشد بلکه صرفاً
بتوان یک داعی عقالیی برای اقدام به ضرر تصویر
کرد .اگر کسی برای دفاع از عقیده و ناموس و
وطن خود جانش را به خطر اندازد و در جهاد و
جنگ شرکت کند با این که یقین به ضرر دنیوی
نسبت به جان و مالش دارد ،نمی توان کار او را
تقبیح کرد و آن را از مصادیق ظلم دانست و عقال
هم این شخص را سرزنش و مذمت نمی کنند.
حال پس از ذکر این مقدمه به موضوع مورد
سوال می پردازم .در مورد مهندسی ژنتیک و
محصوالت تراریخته مهم ترین اشکالی که مطرح
می شود همین است که شما به آن اشاره کردید
یعنی نگرانی هایی که نسبت به آینده وجود دارد
و ضرر احتمالی که ممکن است بر استفاده از این
محصوالت مترتب شود .با توجه به آنچه گفته
شد نمی توان با استناد به ضررهای احتمالی در
آینده مانع فعالیت در این زمینه شد و تجارت و
فروش آن را ممنوع کرد .چون این کار به دواعی
عقالیی قابل توجهی انجام می شود .آن چه در
توجیه مهندسی ژنتیک و فعالیت در این عرصه
گفته می شود مسائل مهمی است .مث ً
ال در بخش
کشاورزی و محصوالت غذایی این برنامه می تواند
یک راه حل کلیدی برای رشد روز افزون تقاضای

غذا در دنیا باشد .حتماً ما در آینده با توجه به
کمبود منابع آبی و مراتع و جنگل ها و تغییرات
آب و هوایی و شوره زار شدن زمین ها ،در زمینه
تامین غذای جمعیت روز افزون جهان مشکل پیدا
خواهیم کرد .حال اگر برنامه ای اجرا شود که به
افزایش کمی و کیفی این محصوالت کمک کند
و بهره وری تولید را باال ببرد و قابلیت تولید در
شرایط اقلیمی دشوار را داشته باشد و در ضمن
کاربرد سموم و مواد شیمیایی را محدود کند و
مقاومت در برابر آفات و بیماری های گیاهی را
افزایش دهد ،آیا این ها کافی نیستند تا ما با وجود
ضررهای احتمالی به آن اقدام کنیم؟ این که گفته
شد اقدام به ضرر دنیوی محتمل با وجود داعی
عقالیی نه عقال قبح است و نه عقالئاً مذموم می
باشد کام ً
ال بر مهندسی ژنتیک منطبق است.
آن ها که با استناد به وجوب دفع ضرر محتمل
دنیوی تولید محصوالت تراریخته را جایز نمی
دانند باید به استناد همین قاعده استفاده از
سموم شیمیایی در محصوالت کشاورزی را هم
ممنوع کنند و فروش این محصوالت را محل
اشکال بدانند چون تردیدی نیست که بسیاری از
محصوالتی که سم پاشی در مورد آن ها صورت
می گیرد ضررهای احتمالی بلکه قطعی بر آن
ها مترتب می شود .در مورد بعضی داروهای
شیمیایی که برای درمان مورد استفاده قرار می
گیرد هم همین اشکال وجود دارد .یا مث ً
ال در مورد
امواج تلفن های همراه و ماهواره ها که در فضا
پراکنده اند عده ای معتقدند این ها مشکالتی از
قبیل ناباوری ،سرطان ،سقط جنین و ...ایجاد می
کنند .بر این اساس همه این ها باید مورد اشکال
قرارگیرند.
بله فقط یک نکته وجود دارد و آن اینکه
مهندسی ژنتیک تازه در آغاز راه است و قهرا ً هر
چه زمان بگذرد کامل تر می شود و نقایص آن به
مرور می تواند برطرف شود .بسیاری از مصنوعات
بشری به معنای عام در ابتدا همراه با مشکالت
و ضررهایی بوده که قب ً
ال پیش بینی نشده بود
ولی به تدریج و پس از مواجهه با عوارض ناشی
از آن درصدد رفع آن برآمدند .یک مثال ساده
بزنم زمانی که هواپیما اختراع شد را مقایسه کنید
با هواپیماهای امروز ،تلفاتی که در ابتدای امر بر
استفاده از هواپیما مترتب می شد( با توجه به
تعداد کم استفاده کنندگان و تعداد کم هواپیماها)
و تلفات امروز ناشی از سقوط هواپیما (با توجه به
حجم باالی مسافران و تعداد زیاد هواپیماها) قابل
مقایسه نیست .هر چه جلوتر آمدیم نقص های آن
کم تر شده و ایمنی آن باالتر رفته است .این در
مورد دارو ها هم صدق می کند .عوارض استفاده
از هر داروی جدید در ابتدا و امروز را اگر مقایسه
کنید کام ً
ال تصدیق می کنید که با گذشت زمان
این مصنوعات کامل تر شده و عوارض آن ها کمتر
شده است .موارد زیادی از این قبیل را می توان
ذکر کرد .در مورد مهندسی ژنتیک هم همین
طور است.
البته این جا الزم است اشاره کنم که قوانین
سخت گیرانه ای هم در مورد ایمنی این
محصوالت هم در سطح بین المللی و هم داخلی
تصویب شده ولی باید کامل شود و نظارت دقیق
بر رعایت اصول ایمنی به عمل آید تا ضررهای
احتمالی به حداقل برسد و مسئولیت ضمان ناشی
از این ضررها و خسارت ها به صورت واضح و
روشن مشخص شود.
اگر بین نظرات کارشناسان تعارض
باشد و برخی مهندسی ژنتیک را
راس ًا نفی کنند و بعضی آن را تایید کنند

چه باید کرد؟ در این صورت راه حلی وجود
دارد؟
به طور کلی در همه مسائل اختالف نظر وجود
دارد .در مسائل مربوط به زندگی که در حال
حاضر دنیا درگیر آن است نظرات متفاوتی
ابراز می شود .مث ً
ال برخی در مورد سد سازی
معتقدنداینکارمشکالتزیستمحیطیایجاد
می کند و اکوسیستم را به هم می ریزد و در
مقابل جمع زیادی این ادعا را رد می کنند و
همه جا هم مشغول سد سازی هستند .یا مث ً
ال
در مورد استفاده از روغن پالم یا روغن های
اشباع شده و حتی در مورد لبنیات تولید شده
در کارخانه ها و شیری که در ظروف خاص با
قابلیت ماندگاری در زمان طوالنی بسته بندی
می شود این اختالف نظر ها وجود دارد .حتی
در مورد یک عمل جراحی چه بسا بین اطبا
و پزشکان اختالف نظر باشد .در این مورد
بدیهی است باید بحث های کارشناسی صورت
بگیرد و مجموعه ای از زبده ترین کارشناسان
و متخصصان درباره موضوع بحث کنند و به
یک جمع بندی برسند و عمل کنند .نمی توان
هم انتظار داشت که همه بر یک مسئله توافق
داشته باشند و مخالفی هم نباشد .طبعاً در این
میان ادله و مستندات ،اعتبار علمی و تجربی
کارشناسان و حتی تجربه سایر کشور ها می
تواندتعیینکنندهباشد.
به عنوان آخرین سوال برخی
معتقدند بعضی شرکت های
آمریکایی و اسرائیلی پشت پرده این برنامه
بوده و اغراض خاصی از ترویج محصوالت
تراریخته دنبال می کنند و گروه هدف
این شرکت ها کشورهای جهان سوم و
مسلمانانهستند.نظرشماچیست؟
این مطلب باید ثابت شود .اگر ثابت شود آن
گاه عنوان ثانوی پیدا می کند و به جهت عروض
عنوان ثانوی حکم آن عوض می شود .لکن با
توجه به گستردگی فعالیت در عرصه مهندسی
ژنتیک و اهدافی که دانشمندان این عرصه بیان
کرده اند و آثار قابل قبولی که حداقل در بخش
هایی از زیست فناوری نوین تجربه شده بعید به
نظر می رسد ابداع این فناوری صرفاً با این اهداف
صورت گرفته باشد .مضافاً این که این محصوالت
در برخی کشورهای پیشرفته به خصوص آمریکا
و کانادا در سطح وسیعی کشت می شوند البته
من مسئله سود جویی این شرکت ها را نفی
نمیکنم چه این که شرکت های چند ملیتی
در هر موضوعی از موضوعات تجاری به فکر سود
جویی بوده و اهداف پلید خود را دنبال می کنند
و ما باید مراقب باشیم .لکن مسئله این است که
آیااساسمهندسیژنتیکومحصوالتتراریخته
بر این اغراض استوار شده و ابداع آن به این
منظور بوده یا نه .من گمان نمی کنم این دانش
و فناوری صرفاً با این اهداف اختراع شده باشد.
البته این که در ادامه مسیر همین فناوری در
خدمت اهداف کثیف قدرت های استعماری قرار
بگیرد و در بخش هایی کارهای نا مشروعی انجام
دهند و به بشریت خسارت وارد کنند محتمل
است همان طور که در مورد سایر فناوری ها این
اتفاق افتاده است .بسیاری از سالح های مخرب
که اکنون تولید می شوند در پرتو یک دانش و
فناوری به دست آمده که اساس و ماهیت آن
تخریب ،جنگ افروزی و کشتار نبوده ولی سوء
استفاده از آن منجر به این نتایج خسارت بار شده
است .در مورد مهندسی ژنتیک هم مسئله از
همین قرار است.
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""عبدالمهدیمیرصادقی
استاد حوزه علمیه قم و رییس بنیاد علمی فرهنگی فؤاد

در پی جنجالهای رسانهای اخیر علیه
زیستفناوری و اصالح ژنتیک ارقام کشاورزی
گاه تالش میشود با تمسک به برخی نصوص
اصالح ژنتیک به عنوان مصداق تغییر در
مخلوقات الهی تلقی و از نظر شرعی غیر مجاز
تبیین شود .فارغ از اینکه استدالل بهدخالتدر
خلقت مدتها پیشدر غرب از سوی متفکران
مسیحی مطرح شده (ر.ک :تد پیترز ،بازی در
نقش خدا ،ترجمه عبدالرضا ساالر بهزادی،
تهران :نشر نی1386 ،؛ جرمی ریفکین ،قرن
بیوتکنولوژی ،ترجمه حسین داوری ،تهران:
انتشارات صبح )1382 ،و پاسخهای متعدد به
آن داده شده استsee e.g. Ronald Cole-( ،
Turner, The New Genesis: Theology
and Genetic Revolution, Louisville:
).45 .p ,1993 ,Westminster/John Knox
شایسته است این استدالل را با توجه به ادله
مورد استناد و بر اساس روششناسی فقهی و
تفسیری شیعه مورد نقد قرارداد .این نوشتاردر
طی دو گفتار ،ابتدا صورتی منطقی و متکی به
مبانی فقهی برای اشکال فوق طراحی می کند
و سپس آن را با استناد به نظریات اندیشمندان
اسالمی (فقها و مفسران) نقد خواهد کرد.
گفتار اول :تبیین استدالل بر حرمت شرعی
ایجاد تغییردر مخلوقات الهی
روشن است که هر گونه استداللی که به اثبات
حکم شرعی منتهی می شود ،باید به یکی از
ادله چهارگانه فقهی مستند باشد که عبارتند
از :قرآن ،سنت ،اجماع و عقل .در این میان
در متون فقهی ،میتوان استدالل هایی به نفع
حرمت تغییردر مخلوقات با استناد بهدودسته
از آیات قرآن کریم یافت( .آیات  119سوره نساء

و  169سوره بقره؛ آیات  119تا  121سوره
نساء) اگر چه هیچ یک از فقیهان مشهوری که
نظریاتشاندر این تحقیق مورد توجه قرار گرفته
است ،به نتیجه این استدالل باورمند نیستند و
هر یک به گونهای استدالل فوق را به چالش
کشیدهاند.
برخی با استناد به آیات 119سوره مبارکه نساء
و آیه  169سوره مبارکه بقره تالش کردهاند
مهندسی ژنتیک را از مصادیق اوامر شیطان در
این آیات بدانند .در آیه نساء 119کالم شیطان
نقل شده که گفته استَ « :وَُل ِضلَّ َّن ُه ْم َوَُل َم ِّن َي َّن ُه ْم
ان الَْنْ َعا ِم َوَل ُم َرنَّ ُه ْم
َوَل ُم َرنَّ ُه ْم َفلَ ُي َب ِّت ُك َّن آ َذ َ
َي ُر َّن َخلْ َق اللَّهِ»( .نساء119 ،؛ و آنان را
َفلَ ُيغ ِّ
سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم
كرد و وادارشان مىكنم تا گوشهاى دامها را
شكاف دهند و وادارشان مىكنم تا آفريده خدا
را دگرگون سازند) آیه به این نکته اشاره دارد
که شیطان ضمن گمراهی و ایجاد آرزوها ،به
تغییردر مخلوقات خداوند فرمان میدهد .یکی
از مصادیق این تغییر در آیه شکافتن گوش دام
بیان شده است .شکافتن گوش دامها از احکام
ضاله مبتنی بر رسوم عرب جاهلی بوده که از
طریق آن ،گوشت دام را بر خود حرام میکردند.
همچنین در آیه  169سوره بقره آمده است:
ْ
ِالسو ِء َو الْ َف ْحشا ِء َو أَ ْن تَقُولُوا َعلَي
«إِنَّما يَأ ُم ُر ُک ْم ب ُّ
اللَّ ِه ما ال تَ ْعلَ ُمون»( .بقره169 ،؛ (شیطان) شما
را فقط به بدى و زشتى فرمان مى دهد و [وامى
دارد] تا بر خدا چيزى را كه نمی دانید بربنديد)
در این آیه از لفظ "انما" استفاده شده که از نظر
ادبیات عربیداللت بر حصردارد( .یعقوب ،امیل
بدیع؛ موسوعه النحو و الصرف و االعراب)168 ،
یعنی شیطان فقط به بدی ها و زشتی ها امر می
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کند .به گفته برخی مفسرین ،سوء گناهی است
که برای آن حد شرعی معین نشده و فحشاء،
معصیتی است که شریعت برای آن حددر نظر
گرفته است .بنابر این تفسیر ،سوء و فحشاء هر
دو در حرمت اشتراک دارند و بنابرین می توان
گفت :شیطان تنها به حرام امر می کند.
استناد به این آیات مستلزم استخراج یکی از
ارکان دلیل از آیه سوره نساء و رکن دیگر از آیه
سوره بقره به صورت ذیل است:
 )1شیطان به تغییر در مخلوقات امر میکند.
(سوره نساء)
 )2شیطان جز به اموری که شرعا مجاز نیستند
امر نمیکند( .سوره بقره)
نتیجه دو مقدمه فوق می تواند این باشد که:
تغییر در خلقت ،شرعا مجاز نیست .در بررسی
استدالل دوم پاسخ به این استدالل نیز روشن
خواهد شد .راه دوم استدالل بر حرمت تغییر،
استفاده از آیه  119به انضمام آیات بعد است.
در ادامه آیه  119و نیز آیات  120و  121چنین
میخوانیم:
َ
َّ
َ
َ
ِ
ِ
َو َم ْن يَت ِ
َد خس َر
َّخ ِذ َّ
ون الله فق ْ
ِن ُد ِ
الش ْيط َ
ان َول ًِّيا م ْ
ُخ ْس َرانًا ُمبِي ًنا (نساء119،؛ وهر كس به جاى خدا
شيطان را دوست گيرد قطعا دستخوش زيان
آشكارى شده است)
و سپس خداوند متعال می فرماید:
الش ْي َ
َّ
ُ
ورا
ر
غ
ل
إ
ان
ط
ِد ُه ُم َّ
ِد ُه ْم َويُ َم ِّني ِه ْم َو َما يَع ُ
يَع ُ
ِ
ُ
ُ ً
(نساء120 ،؛ شيطان به آنان وعده مى دهد و
ايشان را در آرزوها مى افكند و جز فريب به آنان
وعده نمى دهد)
أُولَئ َ
َ
ِ
يصا
ح
م
ا
ه
ن
ع
ون
د
ج
ي
ل
و
م
ن
ه
ج
ِ
ُ
َّ
ْ
ِك َم ْأ َوا ُه ْم َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ً
(نساء121 ،؛ آنان جايگاهشان جهنم است و از
آن راه گريزى ندارند)

آیت الله محمد مؤمن قمیدر توضیح استدالل
به آیات فوق نوشته است:
" اموری که در این آیه ذکر شده مواردی
است که خداوند و شیطان در مورد آن مکالمه
کرده اند و این مکالمه بعد از این بود که خداوند
شیطان را لعن و از ساحت قربش دور فرمود.
شیطان نیز در مقابل تهدید کرد که از بندگان
خداوند ،بخشی را به عنوان بنده خودش بگیرد
که به امر شیطان عمل می کنند و او آنها را
گمراه می کند و به شکافتن گوش چهارپایان و
تغییردر خلقت الهی فرمانشان میدهد؛ چنین
افرادی آشکارا زیانکارند و قطعا وارد جهنم
خواهند شد ...پس این اعمالی که شیطان
تهدید کرده که به مردم فرمانش را می دهد،
ناچار باید از اموری باشد که خداوند نسبت به
آنها غضب دارد و بلکه از مهم ترین مبغوضات
الهی است که بر انها تاکید شده ،چرا که خداوند
گوش دادن به این فرامین شیطانی را موجب
خسران مبین و جاودانگی در آتش جهنم
دانسته ...پس این امور از اموری هستند که
جزء محرمات بزرگ محسوب می شوند .یکی
از این امور ،تغییر در مخلوقات الهی است که
بنابرین جزء محرمات بزرگ است( " .مومن
قمی،محمد؛کلماتسدیدهفیمسائلجدیده،
 .162شایان ذکر است که ایشان نیز مانند سایر
فقها ،به حرمت هر تغییریدر خلقت ،باورمند
نیست .اما در مقام استدالل سعی ایشان این
بوده که تبیین کاملی از آیه ارائه و سپس آن
را نقد کند).
طبق این توضیح ،نیازی به استفاده از آیه سوره
بقره نیست و از مجموع سه آیه  119تا 121
سوره نساء ،امکان برداشت حرمت تغییر وجود

دارد .نتیجه مطالب فوق این است که چون
شیطان به امور نامشروع امر می کند و تغییر
در خلقت نیز از اوامر شیطان است ،تغییر حرام
است و نیز به دلیل این که خداوند بر پیروی
از امر شیطان به تغییر در خلقت ،وعده عذاب
جاودانی داده شده و نتیجه آن را زیانکاری
آشکار دانسته ،تغییر در خلقت جزء محرمات
است.
گفتار دوم :ارزیابی استدالل به آیات قرآن بر
حرمت ایجاد تغییردر مخلوقات خداوند
امکان استدالل به این آیات مستلزم این فرض
است که هر تغییری در خلقت را ناشی از امر
شیطان بدانیم که اثبات این امر نیازمند دلیل
جداگانه است حال آنکه به نظر میرسد در
استدالل به همین آیه اکتفا شده است .بنابراین
یکی از ایرادات از دیدگاه منطقی این است که
امر شیطان به تغییر در موارد خاص مالزمهای
با این ندارد که هر تغییری در خلقت ،از امر
شیطان سرچشمه میگیرد .به تعبیر دیگر،
رابطه منطقی بین امر شیطان و تغییردر خلقت
عام و خاص من وجه است؛ یعنی هر تغییری،
معلول امر شیطان نیست و شیطان نیز فقط به
تغییر امر نمی کند.
در واقع ،نتیجه بخش بودن استدالل گذشته
مبتنی بر این است که این گزاره اثبات شود
که "هر تغییری در مخلوقات الهی ناشی از امر
شیطان است" تا بتوان قیاس منطقی زیر را
تشکیلداد:
الف) هر گونه تغییردر مخلوقات به امر شیطان
است( .صغری)
ب) شیطان تنها به چیزهایی که شرعا جایز
نیست ،فرمان میدهد( .کبری)
نتیجه :تغییردر مخلوقات ،نامشروع است.
اما گزاره ای که در آیه شریفه بیان شده از نظر
منطقی قضیه مهمله است ،یعنی این مطلب
بیان نشده که آیا همه تغییرات از امر شیطان
سرچشمه می گیرد یا برخی از تغییرات؟ و در
علم منطق ثابت شده که مهمله در قوه جزئیه
است؛ (ابن سینا ،حسین بن عبدالله؛ شرح
االشارات و التبیهات )120 ،1 ،یعنی چنانچهدر
قضیه مشخص نباشد که کل یا بعض منظور
است ،این قضیه در حکم قضیه ای است که
بخشی از موضوعدر آن قضیه مشمول محمول
است .بنابراین با توجه به کلیه نبودن قضیه "
شیطان به تغییر امر میکند" ،استنتاج فوق
نادرست است و نمی تواند نتیجه نامشروع بودن
تغییراتدر مخلوقات را اثبات کند.
به تعبیر دیگر ،آیه شریفه از این حیث که چه
تغییراتی حرام است یا مجمل است و بدون
داللت یا تنها بر این مطلب داللت می کند
که تغییراتی که به قصد تحریم حالل الهی
صورت بگیرد ،به امر شیطان است .بر همین
اساس عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه
میگوید" :عرب جاهلی گوشهای چهارپایان را
به قصد حرام کردن گوشت آنها شکاف میداد".
(طباطبایی ،سیدمحمدحسین؛ المیزان فی
تفسیر القران )84 ،5 ،علت آن است که با توجه
به اصل توحید در تشریع ،حق هر گونه تحریم
مختص به خداوند متعال است و افراد حق ندارند
بدون استناد به منبع تشریع ،حاللی را حرام یا
حرامی را حالل کنند .اما شیطان با توجه به
تقابلش با ساحات توحید و عداوتش با خداوند
در عرصه تشریع ،پیروانش را به تحریم محلالت

امر می کند .بریدن گوش چهارپایاندر جاهلیت
نیز از این جریان ناشی می شود و به خودی
خود موضوع حکم قرار نمیگیرد .بنابراین اگر
ثابت شود که هر گونه تغییریدر راستای اخالل
به توحید تشریعی هست ،میتوان گفت امکان
استدالل به آیه شریفه برای تحریم آن وجود
دارد و گرنه خیر.
از طرف دیگر هیچ فقیهی معتقد به حرمت
همه تغییرات در خلقت نیست و گرنه الزمه
چنین چیزی این است که حفر چاهها ،تاسیس
تونل در کوه و موارد بسیار دیگری همچون
هرس کردندرختان و  ...نیز حرام باشد (خوئی،
سید ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه )258 ،1 ،که
قطعا چنین نیست .خود این تالی فاسد نشان
این است که آیه شریفه در مقام بیان حرمت
انواع تغییر نبوده و اثبات این امر نیازمند دلیل
جداگانه است .در واقع هر گاه چنین دلیلی
وجود داشته باشد مصداق این آیات مشخص
شده و معنا پیدا میکند .بنابراین نمیتوان برای
تعیین مصادیق تغییر حرام به این آیات استناد
کرد.
مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی
خامنهایدر تحلیل فقهی استناد به آیات مذکور
آوردهاند:
ضرورتا آیه شریفه در صدد منع از هر تغییری
در خلقت نیست  ...نهایت چیزی که با توجه
به حکایت امر به تغییر توسط شیطان از آن
استفاده می شود این است که هر تغییری که
ناشی از امر شیطان باشد حرام و ممنوع است،
مانندسایرتصرفاتیکهازفریبووسوسهابلیس
ناشی شده  ...بنابرین در هر موردی که احراز
شود که تغییردر خلقت از امر و فریب شیطان
سرچشمه گرفته ،ناچار آن تغییر حرام است و
در هر موردی که شکداشته باشیم ودلیلی بر
نشات گرفتن تغییر از امر شیطان نباشد ،اصل
بر برائت و عدم حرمت است"( ...مصفى القول
أن اآلية الشريفة ليست بالضرورة بصدد المنع
ّ
عن ّ
كل تغيير في الخلق ،كيف و يلزم منه حرمة
التغيير في الحيوان و الجماد أيضا ،إذ ال وجه
أظن أن يلتزم به
لتخصيصها باإلنسان ،و ال ّ
أحد.بلغايةالمستفادمنها-حيثتحكي
أن ّ
كل
األمر بالتغيير عن إبليس -هو ّ
تغيير ناشىء عن أمر اللعين فهو حرام
التصرفات الناشئة عن
محظور ،كسائر ّ
تسويلهووسوسته.كماأنّهيستفادمن
أن لعد ّو اللّهداعيا الى
اآلية في الجملة ّ
أن له تمام الداعي
تغيير خلق اللّه ،كما ّ
إلى اإلخالل في أمره و ّ
التدخل في
عما يريد الظالمون عل ّوا
سلطانه تعالى ّ
كبيراّ .
فكل ما أحرز بالنسبة إلى تغيير
ما في خلق اللّه أنه من أمر الشيطان و
إغوائه فهو حرام ال محالة ،و كل ما ّ
شك
و لم يوجد دليل عليه فاألصل البراءة و
عدم الحرمة "...
این مطلب را آیت الله مومن قمی از
معظم له نقل کرده اند .ر.ک :مومن قمی،
محمد؛کلماتسدیدهفیمسائلجدیده.56،
" ...قد ّ
دل قوله تعالى حكاية عن إبليس اللّعين «و
ٰ
َ
ّ
ْ
َ
َي ُر َّن َخل َق اللهِ» على حرمة التغيير
َل ُم َرنَّ ُه ْم فل ُيغ ِّ
في خلق اللّه تعالى .و هذا الوجه أيضا مخدوش
قد أغنانا عن البحث في تقريبداللته و الجواب
سيدنا القائد أدام اللّه أظالله)"...
عنه ّ
برخی از فقیهان و نیز مفسران ،اساسا تفسیری

خاص از خلق ارائه کرده اند که عمومیت و
شمول ندارد و همه مخلوقات را در برنمی گیرد.
امین االسالم طبرسی در تفسیر مجمع البیان
در مورد آیه می گوید:
"گفته شده که منظور از خلق ،دین و امر
خداست  ...و این تفسیر از امام صادق علیه
السالم روایت شده است«( "...قيل :يريد دين
اللّه و أمره ،عن ابن عباس و إبراهيم و مجاهد
المروي عن
و الحسن و قتادة و جماعة ،و هو
ّ
السالم و يؤيده قوله -سبحانه
أبي عبد اللّه عليه ّ
و تعالى :-ف ْ
ِط َر َت اللّه الَّتِي َف َط َر ال ّناس َعلَ ْيها ال
ّ
ت َْبد َ
ِيل ل َ
ِخلْ ِق الله( ».طبرسی ،فضل بن حسن؛
مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ذیل آیه))
برخی از فقیهان معاصر نیز گفته اند:
با توجه به مناسبت حکم و موضوع ،شاید
منظور ایه از تغییر خلق ،تغییر عقاید درست و
احکام فطرت خداجوی انسان به سبب وسوسه
شیطان باشد( .منتظری ،حسینعلی؛ دراسات
فی المکاسب المحرمه)518 ،2 ،
عالمه طباطبایی نیز معتقد است که بعید
نیست منظور از تغییر خلقت الهی ،خارج شدن
از اقتضای فطرت و ترک دین حنیف باشد.
(طباطبایی ،سیدمحمدحسین؛ المیزان فی
تفسیر القرآن ،ذیل آیه)در میان فقیهان متقدم
شیعه ،شیخ طوسی از کسانی است که عالوه بر
تالیفات متعدد فقهی و اصولی ،به تالیف تفسیر
قرآن اقدام کرده است .به باور ایشان بهترین
نظریه در آیه این است که منظور از خلق ،دین
الهی باشد( .طوسی ،محمد بن حسن؛ التبیان
فی تفسیرالقرآن )334 ،3 ،از میان معاصرین،
محقق خوئی (ره) نیز با همین تفسیر موافق
است( .خوئی ،سید ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه،

 )258 ،1بر اساس تحلیلهای بیان شده ،تنها
تغییراتی در دین خداوند که منافی توحید
تشریعی است حرمتدارد.
یکی دیگر از اشکاالتی که توسط عدهای از
فقیهان بر استفاده حرمت مطلق تغییر در
مخلوقات از این آیه شده این است که از طرفی
واضحاستکهامکانحرمتهمهتغییراتوجود
ندارد و از طرف دیگر بر طبق مبانی علم اصول
فقه ،تخصیص اکثر و نیز تقیید اکثر مستهجن
و غیرقابل التزام است( .خمینی ،سیدمصطفی؛
تحریرات فی االصول .490 ،5 ،فرهنگ نامه
اصول فقه .354 ،عراقی ،ضیاءالدین؛ نهایه
االفکار ،ج ،2جزء  )163 ،4چون شکیدر حلیت
اکثر تغییرات نیست و استهجان تقیید اکثر نیز
جای تردید ندارد ،پس باید بپذیریم که خلق در
این آیه اطالق ندارد.
توضیح این اشکال از این قرار است که
پذیرش اطالق یا عموم آیه نسبت به حرمت
تغییر با توجه به قطعیت حلیت اکثر تغییرات،
موجب تخصیص یا تقیید مستهجن می شود
که در کالم حکیم راه ندارد ،پس به ناچار باید
بگوییم اطالق یا عموم در این آیه مراد نیست.
(طباطبایی قمی ،سیدتقی؛ عمده المطالب
فی التعلیق علی المکاسب .195 ،1 ،محسنی،
محمدآصف؛ الفقه و مسائل طبیه)108 ،1 ،
بنابرین آیه 119سوره مبارکه نساء و سایر آیات،
اگر چه در موارد خاصی مثل حرمت تراشیدن
ریش (به عنوان قرینه و نه دلیل مستقل) مورد
استناد معدودی از فقها قرار گرفته ،اما نمی تواند
حرمت مطلق تغییرات در مخلوقات الهی را
اثباتکند.
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بررسی فقهی امکان استناد به ادله مرتبط با ضرر
در اثبات نامشروع بودن محصوالت تراریخته
34

""دکتر سید محسن شیرازی

مقدمه
یکی از استنادات مورد اشاره در گفته های
مخالفان محصوالت تراریخته ،اشاره به حرمت
شرعی ضرر بوده است .همچنین ادعا شده
است بسیاری از کارشناسان به ضرر محصوالت
تراریخته معتقدند و گواهی این کارشناسان می
تواند موضوع ضرر حتمی یا الاقل احتمالی را ثابت
کند .این نوشتار در طی سه بحث شامل دلیل
شرعی الضرر ،دلیل عقلی دفع ضرر محتمل و
قول اهل خبره ،به تطبیق مبانی فقها و اصولیان
بر مساله محصوالت تراریخته می پردازد.
قاعده شرعی الضرر
قاعده ال ضرر از قواعد مشهور فقهی است که
در بیش تر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن
این است که ضرر در اسالم مشروعیت ندارد
و هرگونه ضرر و اضرار در اسالم نفی شده
است .در مورد این قاعده بحث های فراوانی در
فقه و اصول انجام گرفته و فقیهان و اصولیان،
رویکردهای متنوعی به این قاعده داشته اند.
این قاعده مستفاد از روایات فراوانی با مضمون
«الضرر و الضرار» است( .برای نمونه ر.ک:
حرعاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه الی
تحصیل مسائل الشریعه )427 ،25 ،در بحث
فعلی ،تفسیری از این قاعده مد نظر است که
بر اساس آن ،حرمت تکلیفی ضرر و ضرار قابل
استناد به این قاعده است .این تفسیر مورد تایید
بزرگانی همچون شیخ الشریعه اصفهانی (نمازی
اصفهانی ،فتح الله؛ قاعده الضرر )19 ،محقق

ایروانی (ایروانی نجفی ،علی؛ االصول فی االصول،
 ،)349آیت الله مکارم شیرازی (مکارم شیرازی،
ناصر؛ القواعد الفقهیه )68 ،1 ،و دیگران است .بر
طبق چنین تفسیری ،اگر ضرریدر محصوالت
تراریخته قابل اثبات باشد ،می توان منع شرعی
آن را مستند به قاعده الضرردانست.
درباره محصوالت تراریخته ادعاهایی وجود دارد
مبنی بر این این محصوالت موجب ایجاد بیماری
می شوند .در مقابل این ادعا ،اکثریت قاطع
متخصصان بیوتکنولوژی معتقدند که ضرری
برای این محصوالت اثبات نشده است( .برای
نمونه نظر مراکزدانشگاهی و پژوهشی و اساتید
این حوزه در موارد ذیل بیان شده است :بیش از
 ۱۰۰نفر از مدیران و اعضای هیات علمیدانشگاه
ها و محققان مراکز تحقیقاتی کشور با انتشار یک
بیانیه مشترک از فناوری بومی-ملی محصوالت
تراریخته حمایت کردند .به آدرسhttp://< :
 ۱۲ .>565=paatt.ir/?pمرجع علمي و ۵۳۲
مدير ،عضو هيات علميدانشگاهها از کميسيون
کشاورزي خواستار شدند :تجديدنظر در مصوبه
ممنوعيت محصوالت تراريخته .به آدرس:
< .>518=http://paatt.ir/?pنامه  ۳۰۶عضو
هیأت علمی به ابتکاردرباره محصوالت تراریخته.
به آدرسhttp://www.mehrnews.com/ < :
 )>3684041/newsاز این منظر باید توجه
کنیم که تا زمانی که ضرر قطعی برای چیزی
ثابت نشود ،نمی توانیم موضوع قاعده الضرر را
در مورد آن اثبات کرده و به حرمت حکم کنیم.
محقق عراقیدر این زمینه می نویسد:
"در صورت شکدر تحقق ضرر ،شبهه مصداقیه
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است و مقتضای چنین چیزی این است که حکم
حرمت بر آن مورد مشکوک مترتب نمی شود،
چه در ضررهای جانی و چه در سایر موارد ضرر،
همان طور که هر حکمی کهدر مصداقش شک
("ان الضرر عند الشك [فيه]
شود اینگونه استّ ".
المصداقية المقتضية لعدم ترتّب
من الشبهات
ّ
حكم عليه من حرمة أو غيره سواء في المضار
النفسية أو غيرها ،كما هو الشأن في ّ
كل حكم
شك في مصداقه" (عراقی ،ضیاءالدین؛ مقاالت
االصول))330 ،2 ،
توضیح مطلب از این قرار است که وقتی شارع
می گوید " :ضرر حرام است ".حکم حرمت
فقط بر موضوعی بار می شود که ضرر آن به
اثبات رسیده باشد ،چون رابطه حکم و موضوع
شبیه رابطه معلول و علت است و موضوع ،مانند
علت برای حکم است .پس تا زمانی که موضوع
حکمی ثابت نشود ،حکمی به وجود نخواهد
آمد .وقتی موضوع ،خود ضرر یا مضر باشد ،این
موضوع طبیعتا شامل موردی که احتمال ضرر
وجود داشته باشد نمی شود( .در بخش دوم
همین نوشتار ،بحث ضرر احتمالی را در قاعده
"دفع ضرر محتمل" مطرح خواهیم کرد ).چون
احتمال ثبوت موضوع ،نمیتواند موضوع حکم
را ثابت کند .در واقع ،در مواردی که شک در
تحقق ضرر وجود دارد ،شبهه به اصطالح اصولی
مصداقیه است و به باور عموم اصولیان ،عموم
حکم ،شامل شبهات مصداقیه و موضوعات
محتملنمیشود.
بعالوه باید به این امر نیز توجه داشت که حتی
در فرض احراز ضرر نیز حرمت مطلق برای مورد

مضر اثبات نمی شود ،بلکه اگر منافعی در قبال
ضرر باشد که از نظر عقالیی اقدام بر ان ضرر
را موجه کند ،چنین فرضی موضوعا از دلیل
"الضرر" خارج می شود ،چون عقال ،ضرری را که
در مقابل آن منافعی وجود دارد ،ضرر محسوب
نمی کنند .به گفته آیت الله جعفر سبحانی :
" ضرری که انسان با انگیزه عقالیی آن را تحمل
می کند با منافع و مصالحی که در قبال آن به
دست می آورد جبران می شود و چنین چیزی
عرفا ضرر محسوب نمی شود"( ".االضرار التي
يتحملها اإلنسان بداع عقالئي منجبرة بالمصالح
ّ
تعد اضرارا عرفا".
التي يحصل عليها و هي ال ّ
(جعفرسبحانیتبریزی؛الرسائلاالربع.)178،2،
همچنین ر.ک :مؤمن قمی ،محمد؛ کلمات
سدیده فی مسائل جدیده " :53 ،أنّا و إن سلّمنا
المحرم لجميع اإلضرار و النقائص
عموم الضرر
ّ
تحمل النقص المالي أو
كان
إذا
إنه
ّإل أنّا نقول:
ّ
البدني أو العرضي من قبيل معاوضة عقالئية بينه
فتحملهذه
وبينمايستهدفهمنغرضعقالئي ّ
النقيصة ليس إضرارا بالنفس من حيث البدن أو
العرض أو المال .فال حاجة حينئذ إلى الفرق بين
المعتد به ،بل يمكن القول
الضرر القليل و الضرر
ّ
أن مق ّوم
بحرمة اإلضرار بالنفس بنحو اإلطالقّ ،إل ّ
جوهره أن ال يكون في مقابل تحمل هذا النقص
الموجود غرض و فائدة عقالئية)".
بنابرایندر موضوع محصوالت تراریخته استناد
به قاعده شرعی الضرر ،جایگاهی ندارد ،زیرا اوال
ضرر مقطوعی برای این محصوالت ثابت نشده و
صرفا احتمال موهوم ضرر وجود دارد و ثانیا در
مقابل این ضرر موهوم ،منافع فراوانی (به بخش
دوم همین نوشتار مراجعه شود) هست که
اقدام بر آن را عقالیی و وجیه ساخته و از دلیل
"الضرر" خارج می کند.
دردو محور پیش رو ،این موضوع بیشتر روشن
خواهد شد.
قاعده عقلی دفع ضرر محتمل
منظور از این قاعده این است که باید از ضرری
که احتمال وقوعش هست ،پیشگیری کرد .این
قاعده اصالتا قاعده ای عقلی است ودلیل ان حکم
عقل است (خوئی ،سید ابوالقاسم؛ دراسات فی
علم االصول .204 ،3 ،در عقلی بودن این حکم
تردیدهایی شده که فعال به آنها نمی پردازیم)؛ هر
چند برخی از محققان اصولی کوشیده اند وجوب
شرعی دفع ضرر محتمل را به استناد قاعده
مالزمه اثبات کنند( .ر.ک :نائینی ،محمد حسین؛
اجود التقریرات .188 ،2 ،یزدی ،سید محمد
کاظم؛ حاشیه فرائد االصول )188 ،2 ،در مورد
این قاعده و ارتباطش با اثبات تحریم محصوالت
تراریخته باید به سواالت ذیل پاسخ بگوییم:
الف) منظور از ضرر چیست و آیا فقط ضرر
اخروی را در بر می گیرد یا شامل ضرر دنیوی
هم می شود؟

ب) مراد از احتمال وقوع ضرر چه احتمالی
هست و آیا احتمال بسیار ضعیف(موهوم) را در
بر می گیرد؟
عقیده عده ای از فقیهان این است که قدر
متیقن از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ،ضرر
اخروی است که قابل اغماض نیست (برای نمونه
ر.ک :فاضل لنکرانی ،محمد،دراسات فی االصول،
 :286 ،3المراد من الضرر هو الضرر االخروي -أي
العقوبة -ال الضرر الدنيوي؛ إذ ال دليل على لزوم
دفع الضرر الدنيوي المقطوع فضال عن الضرر
المظنون أو المحتمل) ،هر چنددر مورد ضررهای
دنیوی اگر بسیار مهم باشد و منفعتی هم در
مقابل آن نباشد ،عده ای از اندیشمندان قائل به
جریان قاعده شده اند.
واقعیت این است که بسیاری از اقدامات عقالئی
در زمان گذشته و حاضر از احتمال ضررهای
بزرگ جانی خالی نیست ،ولی با این حال عقال
چنین اقداماتی را بدون توجه به احتمال ضرر (هر
چند ضرر مهم) انجام میدهند .مثالدر مسافرت
های گذشته ،مشکالت بسیاری از قبیل راهزنی،
بیماری و  ...وجود داشته ولی در عین حال هیچ
عاقلی به خاطر این احتماالت از اقدام به مسافرت
خودداری نمی کرده است و در مسافرت های
امروزی نیز (هر چند مسافرت ضروری نباشد
و منفعت غیرقابل اغماضی هم نداشته باشد)
احتمال ضررهای مهمی مثل سقوط هواپیما و
تصادف اتومبیل و  ...هست ،ولی هیچ عاقلی به
خاطر این احتماالت ،از مسافرت و سایر فعالیت
ها خودداری نمی کند.
این مطلب نشان می دهد که یا حق با کسانی
است که قاعده دفع ضرر محتمل را مختص به
احتمال عذاب اخروی میدانند (حائری یزدی،
مرتضی؛ مبانی االحکام فی اصول شرائع االسالم،
 .167 ،1مصطفوی ،کاظم؛ القواعد الفقهیه،1 ،
 )206یا این که منظور از احتمال ،هر احتمالی
نیست ،بلکه احتمالی هست که از نظر عقالیی
مانع اقدام شود و در مقابل ان منفعت قابل
توجهی نباشد .بنابرین احتماالت موهوم و
ضعیف و غیر قابل توجه از ضرر ،مشمول این
قاعد نیست .محقق ایروانیدر این باره می گوید:
"منظور از محتمل در قاعده دفع ضرر محتمل
عام است و شامل احتمال موهوم ضرر هم می
شود در حالیکه پیشگیری از ضرر موهوم الزم
نیست "( ".المراد من المحتمل هنا ما يشمل
الموهوم ،و دفعه غير الزم" (ایروانی نجفی ،علی؛
نهایه النهایه .)49 ،2 ،همچنین ر.ک :نجفی،
محمد حسن؛ جواهر الکالم فی شرح شرائع
االسالم)110 ،5 ،
بنابرین در انطباق موضوع قاعده الضرر بر
محصوالتتراریختهباتوجهبهاینمباحث،موانع
مهمی وجود دارد که عبارتند از:
 .1احتمال اختصاص قاعده به ضرر اخروی
 .2احتمال عدم امکان استفاده حرمت شرعی
 .3موهوم بودن احتمال ضرر در تراریخته ها
و نیز وجود منافع اثبات شده که حتی با وجود
تعمیم قاعده به ضررهای دنیوی و استفاده
حرمت شرعی از آن در موارد ضرر محتمل،
مانع از شمول قاعده نسبت به تراریخته ها می
شود( .در محور بعدی اشاره خواهیم کرد که نظر
اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان مبنی بر عدم
اثبات علمی ضرر در تراریخته ها موجب وهن و
ضعف ادعای مخالفان شده و لذا احتمال ضرر را
غیرقابل اعتنا و موهوم می کند).
در مقابل احتمال موهوم زیان ،منافع اثبات شده

زیادی در توسعه محصوالت تراریخته در کشور
وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
 )1عدم نیاز به استفاده از سموم زیانبار و سرطان
زایدفع آفات نباتیدر بسیاری گونه های گیاهان
تراریخته (مانند برنج مقاوم در برابر کرم ساقه
خوار) که در نهایت به حذف باقیمانده سموم در
محصول و کمتر شدن سرطان ناشی از استفاده
از سموم (ماننددیازینون) منجر خواهد شد( .ارائه
سند ارزيابي ايمنيزيستي برنج تراريخته ايراني.
به آدرس)>574=http://paatt.ir/?p < :
 )2افزایش بازدهی اقتصادی کشت گیاهان
تراریخته نسبت به محصوالت عادی که می
تواند به ارزان شدن و در دسترس بیشتر قرار
گرفتن این محصوالت کمک کند( .یک متا آنالیز
معتبر با مطالعه بیست سال کشت محصوالت
تراریخته نشان داده است استفاده از فناوری
تراریخته در کشاورزی سود کشاورزان را بهطور
متوسط  68درصد افزایش داده است .همچنین
میزان محصول  22درصد افزایش و استفاده
از آفتکشهای شیمیایی  37درصد کاهش
یافته است .ر.کWilhelm Klümper, Matin :
Qaim, 'A Meta-Analysis of the Impacts
of Genetically Modified Crops', PLoS
http:// < .e111629 :)11(9 ;2014 .One
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
 ).>PMC4218791برای نمونه کشت پنبه
تراریخته ایرانی با افزایش قابل توجه ثمردهی
و حذف هزینههای مصرف سموم به عرضه
محصولی ارزانتر و قابل رقابت منجر میشود.
(حفاظت از منابع طبیعیدستاورد فناوری پنبه
تراریخته .به آدرسhttp://irbic.ir/index.aspx< :
newsv&143=pageid&1=?fkeyid=&siteid
)>1118=iew
 )3نیاز به مصرف آب کمتردر برخی محصوالت
تراریخته متحمل به کم آبی یا شوری که در
نتیجه به کمتر شدن هزینه نهایی تولید منجر
می شود و در کشور ما که با کمبود جدی آب
مواجهیمبسیارحیاتیست.
 )4احیای کشاورزی ودر نتیجه افزایش مشاغل
مستقیم و غیر مستقیم مرتبط (مبارزه با بیکاری
و ایجاد شغل) با توجه به امکان کشت گونه های
تراریخته در مناطقی که تا کنون امکان کشت
فراهم نبوده است ( مانند منطقه مکراندر استان
سیستانوبلوچستان)
و ...
این عوامل و موارد دیگر ،یکی از نقاط مهم
تهدید کشور یعنی وابستگی به واردات گسترده
مواد اولیه غذایی مانند غالت و  ...را کمتر خواهد
کرد و در نتیجه به تقویت امنیت ملی منجر
خواهد شد .با توجه به این منافع مهم و سایر
فواید محصوالت تراریخته که با دالیل عینی
و علمی به اثبات رسیده و تجربه شده است،
احتمال ضعیف و موهوم برخی مخاطرات قابل
توجهنیست.
قول اهل خبره
اطالع از نظر کارشناسان و اهل خبره یکی از
مقدمات استناد به ادله الضرر است .در واقع قول
اهل خبره ،راه عقالیی فهم واقع برای فقیه است.
در این بخش باید به نکات ذیل توجه کنیم:
 .1طبیعی است که منظور از کارشناسان و به
تعبیرفقهیآناهلخبرهدرموضوعاتتخصصی
و علمی،دانشمندان متخصصدر آن حوزه علمی
است نه هر کارشناس و متخصصی( .اهل خبره
در برخی متون فقهی چنین تعریف شده است:

صاحبان دانش ها و فنون که در دانش خود
معروفند و در آن تخصص عمیق دارند :انصاری،
مرتضی؛ الرسائل  .46به نقل از :صرامی ،سیف
الله؛ مبانی حجیت آرای رجالی )206 ،بنابرین
در زمینه محصوالت تراریخته ،اهل خبره
کسانی هستند که دارای دانش تخصصی در
زمینه بیوتکنولوژی (زیست فناوری) کشاورزی
و یا همان حوزهای باشند که در آن اظهار نظر
میکنند و نظر افرادی که دارای تخصص در این
حوزهنیستندمعتبرنیست.
 .2هنگامی قول کارشناسان به عنوان نظر اهل
خبره قابل پذیرش است که به مطالعات یا ادله
معتبر و علمی قابل پذیرش در حوزه علمی
مربوطه مستند باشد و اظهار نظر شخصی نباشد.
درموضوعمخاطراتادعاییمحصوالتتراریخته
گاه به نظرسنجیهای اینترنتی به عنوان نظرات
کارشناسی ارجاع داده میشود که عدم اعتبار آن
روشن است.
 .3از لحاظ فقهی ،نظر اهل خبره به عنوان راه
عقالیی فهم واقع (اماره کشف واقع) کاربرد دارد
و حجیت قول اهل خبره بنا به تصریح عده ای از
اصولیان در جایی است که از رجوع به او وثوق و
اطمینان حاصل شود( .خراسانی ،محمد کاظم؛
کفایه االصول .287 ،عراقی ،ضیاءالدین؛ نهایه
االفکار )93 ،3 ،بنابراین چنانچه کارشناسان این
علم ،در موضوعی اختالف نظر داشته باشند ،دو
وضعیت کلی قابل تصور است:
یک :به جهت اختالف نظر و تعارض نظر
کارشناسان ،نظر هر دو دسته کنار گذاشته شود
و از درجه اعتبار ساقط باشد.
دو :به دلیل وجود یک مزیت در نظر یک دسته
از کارشناسان ،نظر آنهادر تشخیص واقع ترجیح
داده شود و مالک عمل قرار گیرد.
بایددانست حجم گزارش هایدال بر تشخیص
ندادن ضرر در این گونه محصوالت از سوی
مراکز علمی معتبر و کارشناسان متعدد داخلی
و خارجی ،قابل مقایسه با میزان اندک منابع
ادعاییدال بر ضررداشتن این محصوالت نیست
(تولید و مصرف محصوالت تراریخته در بیست
سال گذشته فرصت تحقیقات جامعی را راجع
به سالمت مصرف انسانی ودامی این محصوالت
فراهم آورده است که صدها تحقیق علمی منتشر
شده در مجالت معتبر جهان در همین راستا
انجام شده و چند متاآنالیز درباره این تحقیقات
سالمت این محصوالت را تأیید کرده است .برای
نمونه ر.ک:
Wilhelm Klümper, Matin Qaim,
'A Meta-Analysis of the Impacts of
Genetically Modified Crops', PLoS
at <http:// .e111629 :)11(9 ;2014 .One
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
.>PMC4218791
نمونه مخاطرات ادعایی علیه محصوالت
تراریخته سرطانزایی این محصوالت است
که در یک مقاله مردود توسط سرالینی ،فعال
مورد حمایت مالی حزب صلح سبز ،ادعا شده
است .این مقاله که در تناقض با صدها پژوهش
معتبر علمی قرار داشت به دلیل ایراد اشکاالت
متعدد بر آن از سوی مجامع علمی از جمله
اداره ایمنی غذایی اتحادیه اروپا ،وزارت بهداشت
بلژیک ،اداره فدرال ارزیابی خطر آلمان ،اداره
استانداردهای غذای استرالیا و نیوزلند ،بنیاد
علوم روسیه و سازمان غذا ،محیطزیست ،ایمنی
و سالمت فرانسه ،از سوی مجله منتشرکننده آن

مردود و غیرقابل استناد اعالم شد .بررسی مجدد
آزمایشاتسرالینیدریکیازمعتبرترینمجالت
بیوتکنولوژی نشانداد نتایج تحریف شده است.
در آزمایش مورد ادعای سرالینی ذرت تراریخته
به همراه سم به موشهای آزمایشگاهی خوردانده
شده است .همچنین از موشهای سرطانی
استفاده شده است که به طور طبیعی بدون
وجود هیچ عامل خارجی هم به سرطان مبتال
میشوند .حجم کم جمعیت نمونههای آزمایشی
و عدم تکرار و اکتفا به نتایج تصادفی اشکاالت
دیگر این آزمایشات بوده است .برایدیدن تبیین
کاملی از اشکاالت مقاله سرالینی ر.ک:
«لحظهای از حقیقت» یا کلکسیونی از دروغ،
خبرگزاری ایسنا ،به آدرسhttp://www.isna.< :
)>92101507844/ir/news
بنابرین اختالف نظر بین کارشناسان با توجه به
حجم وافر نظرات کارشناسی به نفع محصوالت
تراریخته ،منجر به وضعیتدوم می شود و چون
صدها مقاله علمی معتبر ،مراجع رسمی ملی و
بینالمللیوکارشناسانزیستفناوریکشاورزی
به سالمت این محصوالت نظر داده اند ،از نظر
عقالیی باید نظر آنهادر فهم واقعیت مالک عمل
قرار گیرد نه ادعاهای اقلیت( .به بیان فقهی ،از نظر
عقالیی،کاشفیتنوعیهنظراکثریتکارشناسان
یک فن از واقع نسبت به اقلیت ،قویتر است و
در مقام تعارض بین دو کاشف ،کاشفی که اقوی
باشد از نگاه عقال مقدم است)
به عالوه بررسی منابع معدودی که در زمینه
خطر محصوالت تراریخته اظهار نظر داشته اند
نشان میدهد این منابع از نظر علمی و متد
پژوهش فاقد استانداردهای الزم برای اثبات
موضوع بوده و بعضا به جعل و دستکاری نتیجه
آزمایشات و عدمدقت و صحتدر فرایند ارزیابی
متهمهستند.
بنابرلین عالوه بر وجود مزیت اکثریت و نیز
پیروی از استانداردهای قابل اعتماد در پژوهش
های آزمایشگاهی انجام شده به نفع سالمت
محصوالت تراریخته ،نظریات کارشناسی مقابل
دارای نقطه ضعف مهم از جمله عدم دقت و
صحت هستند و این نقطه ضعفدر کنار اقلیت
مطلق بودن این نظریات ،دلیلی دیگر بر لزوم
معیار قرار گرفتن نظریات کارشناسی دال بر
سالمت محصوالت تراریخته است.
از نظر فقهی نیز فقهادر مقام معارضه و اختالف
نظر اهل خبره به هر دو عامل کیفی و کمی
توجه داشته اند .برای نمونه در یکی از فروع باب
اجتهاد و تقلید که فرض بر اختالف اهل خبره
در تعیین اعلم است ،نظر کسانی را که خبرویت
بیشتری دارند در تشخیص اعلم مالک دانسته
اند (توجه به عامل کیفی) (تبریزی ،جواد؛دروس
فی مسائل علم االصول )170 ،5 ،و در موارد
دیگر نیز فتوی به لزوم تبعیت از اکثر اهل خبره
داده اند( .عامل کمی) ( مجاهد طباطبایی ،سید
محمد؛ مفاتیح االصول)550،
نتیجه آنکه از نظر فقهی و نیز عقالیی با وجود
اختالف نظر کارشناسان ،باید به مرجحات
عقالیی عمل کرد .چنانچه با وجود اختالف نظر،
نقطه مزیت (مرجح) برای یک نظر موجود نباشد
(که البته در این جا مفروض نیست) نظریات
هر دو دسته کارشناسان از مقام اعتبار ساقط
می شود و به مواردی چون اصول عملیه ارجاع
میشود .توجه به مرجحات مذکور در موضوع
بحث موجب انتخاب نظریات کارشناسی دال بر
سالمت محصوالت تراریخته خواهد بود.
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یادداشت فرهنگی

براي زيستن
()1
اینجا بهتر است يا آنجا

ّ
آریان"عطاش"
وهاب

زیستن نیاز به مکان دارد ،اینجا و آنجا دارد! ابتدا بگویید زیستن مربوط به
جسم است یا روح! بهتر و بدتر نسبت به جسم من سنجیده می شود یا روح!
فارغ از آنکه بدانیم بهتر چیست و یا بدتر ،یا آنکه معنای اینجا و آنجا چیست!
این ها سواالتی است که مفری از آن نیست ،دیر یا زود باید به این سواالت
اندیشید و پاسخی برایش یافت و البته سواالت جدی تر و فربه تری دست
و پا کرد ،اصوال انسان است و سواالتش ،یعنی بدون داشتن سوال نمی توان
زیست ،نمی توان شاد بود ،انسانی که سواالتش تمام می شود دیگر دلیلی
برای زیستن ندارد ،دلیلی برای تفریح ندارد ،دلیلی برای عبادت ندارد ،دلیلی
برای زندگی کردن ندارد ،به نظر ابتدا باید معنای زیستن را معین کنیم و بعد
من انسان مناسب
برسیم به یافتن پاسخ این سوال که ،کجا برای زیستن ِ
است ،اساساً بهترین شرایط زیست یک انسان کجاست تشخیص آن برعهده
کیست و هزاران سوال از این دست...
زیست انسان گونه ما از تمام عالم اطرافمان متفاوت است ،انسان است و
شرایط خاص خودش ،به یک کالغ نگاه کنید سال های سال همان است
که بوده ،به یک گاو نگاه کنید روند زندگی اش اندکی تفاوت ندارد ،گوساله
همان راه را می رود که گاو مدتهاست طی کرده است ،این روند و چرخش
زیستی همچنان ادامه دارد بدون اندکی تصرف بدون اندکی تخلف ،نمی توان
گنجشک نری را در اردیبهشت ماه پیدا کرد که به دنبال ساخت النه ای و
دست و پا کردن جفتی برای تولید مثل نباشد ،نمی توان الکپشتی را پیدا
کرد کهدر بدو تولد برخالف همه الکپشت ها به سمتدریا نرود و بگوید می
خواهم اینبار برخالف همه به سمت خشکی بروم و یا آن گنجشک نر بالغ
بگوید امسال حس و حال ساخت النه و شرایط خواستگاری را ندارم و یا گاو بر
خالف سلف خویش بگوید امسال حوصله شیر دادن ندارم مگر چه می شود
امسال من شیر ندهم ،هرگز چنین تخلفاتی را در دنیای حیوانات نخواهید
دید و یا درخت پرتغالی بگوید می خواهم امسال به جای پرتغال ،سیب ثمر
دهم و یا کاجی بگوید می خواهم همانند بوته هندوانه روی زمین لم بدهم،
هرگز ،هرگز تخلفیدر عالم طبیعت و زیست عالم نخواهید یافت و یا سنگی
که به باال پرتاب می شود زمین بازپس زند از جذبش و یا سنگ منصرف
شود از برگشتن به سمت زمین ،محال است بتوان خالف یک کدامین از
اینها را نظاره گر بود ،محال است زیست هزاران ساله یکی از این موجودات
عوض شود ،همه دقیقا همان کاری را که به عهده گرفته اند همان نقشی را
که پذیرفته اند به خوبی ایفا می کنند بدون اندکی تخلف و یا خارج شدن از
چرخه زیستش .در این میان تنها انسان است که فکر می کند در این دایره
هستی مورد ظلم قرار گرفته و جبری بر آن حاکم شده جبری که او را اشرف
مخلوقات قرار داده ،جبری که قوه تعقل را به او عطا کرده ،جبری که عالم
و موجودات را مسخر او کرده ،جبری که زیست او را با تمام موجودات عالم
متفاوت قرار داده ،جبری که هرگونه دخل و تصرف در عالم را به او امکان
داده و جبری که او را بر خالف تمام موجودات انسان خلق کرده است ،در
این میان با همه این امتیازات امتیازدیگری هم به ماداده شده ،امتیاز پرسش
ها و چرایی ها و اعتراضات گاه و بیگاه و بعضا ناروا و ناوارد .بد نیست گاهی
نحوه زیست انسان گونه خودمان را به تصویر بکشیم و ببینیم چه هستیم
و چه ساحت و ابعادی دارد این زیست ،زیست ما انسانها همانگونه که واجد
قوه اختیار و صدالبته قدرت تعقل است ،بسیار متفاوت و البته بسیار زیباست
نسبت بهدیگر موجودات ،البته گاه همین اختیار و به ظاهر تعقل بالی جان
صاحبش شده هم موجبات زحمتدیگر هم نوعان و به عبارتی عالم را فراهم
می کند و هم به تباه کردن زندگی خویش می پردازد .بزرگان عالم چه در
جهت خوب و چه در جهت بد را به یاد آورید! هیتلر ،تیمور لنگ ،ناپلئون از
یک سو ،ادیسون ،اینشتین ،ابن سینا از سوی دیگر همگی از دو قوه اختیار
و تعقل برخوردار بوده اما همین چاقوی دو لبه گاه به خیر می رود و گاه به
شر .در واقع زیست انسان گونه ما نوع منحصر در فردی است که با تمام
عالم متفاوت و گاه خطرناک ترین نوع زیست در عالم هستی را رقم می زند.
اگر قوه تعقل در مسیر درست انسانیت قرار گیرد و اگر تالش کنیم اختیار
و تعقل ما نظم عالم را بهم نریزد شک نکنید در مسیر درست و صحیح
زیست انسان گونه خودمان قرار گرفته ایم .به نظر زیست انسان گونه فارغ از
حداقل آن یک چیز است؛ به گونه
معیارهای متفاوت و گوناگونی که دارد،
ِ
ای زیست کنیم که زحمت کمتری برای طبیعت پیرامون خویش ایجاد شود
و دیگران بتوانند بیشترین استفاده را از این گونه زیست کردن ما ببرند ،آن
وقت است که می توان نام این موجود را انسان و زیست او را معقوالنه و در
مسیرصحیحدانست.
ادامه دارد...
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به مناسبت بیست و ششم مهرماه؛ روز تربیت بدنی و ورزش

عقل سالم در بدن سالم
""مینا خلیلی فرد

از گذشته تاکنون آنگونه مرسوم بوده که عقل سالم در بدن سالم
است ،چه طب سنتی و چه مدرن هر دو به این امر اذعان دارند ،اگر
بدنی سالم نباشد ،عقل به ودیعت گذاشته در آ ن هم سالم نخواهد
ماند ،از همین رو برای سالمت بدن ورزش تنها نسخه آن در نظر
گرفته شده است ،برای تجلیل از ورزشکاران و نهادینه کردن امر ورزش
و سالمت بدن همه ساله از بیست و ششم مهر تا دوم آبان ماه را به
عنوان هفته ورزشدر نظر گرفته اند.
جایگاه ورزش در ایران
در میان کشورهای مشرق زمین ،ایران ،تنها کشوری بود کهدر نظام
تعلیم و تربیت خود ،بیشترین اولویت را به تربیت بدنی و ورزش می
داد .در یکی از کتاب های باستانی آمده است :ورزش در ایران باستان،
با هدف سالمت ،شادابی و آماده بودن برای دفاع از وطن پا گرفت و
هدف اصلی آن ،تربیت جوانان بود .تیراندازی ،کوه نوردی ،شمشیرزنی،
دو ،اسب دوانی ،شترسواری ،ارابه رانی ،مشت زنی ،شنا و کشتی ،در
این مرز و بوم رواج داشت .پارسیان ،شکار و شکارگاه را آموزشگاه
حقیقی جنگ می پنداشتند و جوانان پارسیدر شکار ،سحرخیزی،
بردباری در راه رفتن و دوندگی و تیراندازی ،آمادگی روحی و چابکی
را فرامی گرفتند .توجه به ورزش و تالش بر توسعه آن در میان همه
اقشار جامعه ،به دلیل آثار سودمندی است که از این کار به دست
می آید؛ چون ورزش مایه پرهیز از بیکاری ،مبارزه با کسالت و تنبلی،
افزایش توانایی های جسمی و روحی ،شجاعت ،سالمت جسمانی
و فکری و نیز وسیله ای برای جمع گرایی و اجتماعی شدن است.
ورزش ،بر جنبه های گوناگون فرد اثرمی گذارد .حرکات ورزشی ،از
یکسو قدرت و توانایی جسمانی ورزشکار را افزایش میدهد و از سوی
دیگر ،باعث سالمت بدن انسان می شود؛ نعمتی که به تعبیر امام علی
علیه السالم از زیادی مال بهتر است .ورزش همچنین به تعادل جسم
و جان آدمی می انجامد .با ورزش ،انسان از روحی با نشاط برخوردار
می شود و روح با نشاط ،بدن را سرشار از طراوت و شادابی می سازد و
البته بدن سالم هم ،روح و جان را در دست یابی به مدارج کمال یاری
می رساند( .سایت بیتوته ،ورزش و تندرستی)
راز تندرستی
دانش و زیبایی در تن درستی است و یکی از راه های تن درستی،
ورزش است .از این رو ،نباید به سبب داشتن گرفتاری های عادی
روزانه ،از آثار مثبت و پایدار ورزش در ایجاد روحیه ای شاداب ،سرزنده
و حرکت آفرین به سوی موفقیت ها غافل شویم و روزانه دست کم
چند دقیقه ای نرمش و ورزش نکنیم .در این میان ،بسیار شایسته
است از رهنمودهای بزرگان اسالم و تجربه های اندیشمندان عرصه
دانش و ورزش به نیکی بهره بگیریم و خود با پرداختن به ورزش های
مفید و تأکید شدهدر اسالم ،لحظه هایی سرشار از انگیزه ،امید ،تحرک
و پویایی را برای خویش بسازیم .در فرهنگ اسالم ،ورزش ،ابزاری
بسیار مؤثر برای بالندگی و کمال انسان به شمار می رود .اسالم ،ورزش
را بنا بر پنج اصل تأیید می کند:
الف .نزدیکی به خداوند؛ ورزش می تواند به انسان مؤمن توانایی و

سالمت بهتر و بیشتری بدهد تا از آن برای ادای تکالیف دینی و
دستورهای الهی استفاده کند؛ چنان که حضرت علی علیه السالم
نیز از خداوند می خواهد :اِلهی َق ِّو َعلی ِخد َمت َ
ِک َجوا ِرحی؛ پروردگارا!
اعضای بدنم را برای خدمت گزاری بر خودت نیرومند ساز.
ب .تعادل جسم و جان؛ پهلوانان و ورزش کاران هم باید جسم را
تقویت کنند و هم به تهذیب نفس بپردازند که این تعادل ،از راه ورزش
کردن صورت می پذیرد.
پ .تأمین سالمت؛ حضرت علی علیه السالم می فرماید« :سالمت،
از برترین نعمت هاست» که بی شک ورزش ،یکی از بهترین راه های
رسیدن به آن شمرده می شود.
ج .نشاط و انبساط؛ با ایجاد نشاط ،کدورت هایدرونی و ماللت های
بیرونی از بین می رود و روح انسان سبک بال می شود .رسول خدا
صلی الله علیه و آله می فرماید :سرگرمی و بازی داشته باشید؛ زیرا
دوست ندارم در دین شما خشونت و سختی دیده شود.
د .زیبایی و تناسب اندام؛ خداوند که آفریننده نظام احسن خلقت
است ،در کمال زیبایی است و زیبایی ها را دوست دارد .داشتن اندام
برازنده و متناسب ،تنها از راه ورزش کردن به دست می آید( .پایگاه
اطالع رسانی حوزه ،هفته تربیت بدنی)
ورزش درمانی
در علم پزشكی عالوه بر تجویزداروها و عملهای جراحی كهدر مورد
بیماریهای مختلف انجام میدهد ،از ورزش نیز به عنوان ابزاری در
جهت بهبود و سالمتی بیماران بهره میبرد .بعضی از پزشكان در
مواردی مثل كمخوابی ،كم كردن وزن و ضعفهای عضالنی مثل
كمردرد ،كسب هماهنگیهای عصبی و عضالنی در بعضی از انواع
فلج ،توانبخشی ،نداشتن اشتها،داشتن اضطراب یا هیجانات روحی،
بیقراریها ،افسردگیها ،احساس پوچی و بسیاری دیگر از موارد ،بیمار
خود را به ورزش كردن تشویق مینمایند .انجام انواع مختلف نرمشها،
عالوه بر فواید جسمی فراوان ،بر مقابله با مشكالت عصبی و روانی نیز
آثار مفیدی دارد .یکی از عواملی که باعث تنبلی افراد شده زندگی
ماشینی امروزی می باشد بنابراین ورزش یکی از ارکان اصلی زندگی
است که در تمام دنیا به این امر مهم توصیه شده و سعی شده در
برنامه روزانه افراد حداقل  15تا  20دقیقه ورزش و حرکات ورزشی
گنجانده شود ورزش روحیه انسان را شاداب و باعث شادی ونشاط و
سالمتی می شود .ورزش تنشهای روانی را از بین می برد و اخمها را
به لبخند تبدیل می نماید .کمتر کسی اهمیت ورزش در زندگی را
انکار میکند .در طول تاریخ انسان هموراه به سالمتی جسم و روان
میاندیشید؛ پس از همان نخستیندورههای تاریخ ،انسان سعی بر آن
داشته تا تن و روان خود را ورزیده كند و راهی برای جاویدان ساختن
خویش بیابد( .پایگاه خبری بولتن نیوز ،نکاتی که نباید فراموش کرد)
نکاتی که باید در نظر نگرفت
الف .داشتن فعالیت بدنی هزینه باالیی دارد؛ نیاز به وسیله ،کفش و
لباس مخصوصدارد.
گاهی باید هزینه پرداخت تا ورزش کرد .فعالیت بدنی را می توان

هر جا و بدون هیچ وسیله ای انجام داد .جا به جا نمودن لوازم ،چوب،
کتاب ها و کودکان به عنوان فعالیت بدنی تکمیلی معادل باال رفتن از
پله ها می باشند .پیاده روی به عنوان فعالیتی که بیشتر از هم انجام
می شود و بیش از همه توصیه نیز می شود کام ً
ال بی نیاز از این موارد
است .بیشتر مناطق شهری دارای پارک ،آب نما یا پیاده روهایی ایده
آل برای پیاده روی،دویدن یا ورزش و بازی هستند .نیازی نیست برای
این کارها به باشگاه ،استخر یا سایر مکان های ورزشی مراجعه کرد.
ب .سرم خیلی شلوغ است .فعالیت بدنی وقت زیادی می برد.
حداقل۳۰دقیقه فعالیت بدنی متوسطدر هر روز برای بهبود و حفظ
سالمتی توصیه می شود .البته این به معنای قطع فعالیت بدنی پس
از نیم ساعت نمی باشد .بیشتر فعالیت ها را می توانید با کارهای
روزمره مثل محل کار ،مدرسه ،خانه یا بازی و تفریح ممزوج کنید.
بیشتر فعالیت ها را می توانید با امور روزانه خود انجامدهید۱۰:دقیقه
پیاده روی سریع۳ ،باردر روزیا ۲۰دقیقهدرابتدای صبح و۱۰دقیقهدر
طول روز .حتی اگر مشغله شما زیاد باشد باز هم می توانید ۳۰دقیقه
فعالیتدر روز را به برنامه هایتان اضافه کنید.
ج .کودکان طبیعتاًدارای تحرک باالیی هستند و به فعالیت ورزشی
نیاز ندارند .نیازی به صرف وقت و انرژی برای آموختن چیزهایی در
مورد فعالیت بدنی به آنها نیست .به اندازه کافی فعال هستند .مطالعات
اخیر در مورد کودکان سراسر جهان نشان داده که آنها در مناطق
شهری فقیر در حال غیرفعال شدنند .وقت و منابع مصروف برای
آموختن ورزش به آنها قطع می شود و بازیهای کامپیوتری تلویزیون
جای تفریحات فعال آنان را می گیرد .تخمین زده که در بسیاری از
کشورهای چه توسعه یافته و در حال توسعه بیش از  ۲/۳جوانان از
تحرک بدنی ناکافی برخوردارند .فعالیت بدنی ناکافی در کودکان می
تواند عواقب طوالنی مدتی روی سالمتی به جای بگذارد .فعالیت بدنی
منظم باعث فواید جسمی ،روحی و اجتماعی بسیاری برای جوانان می
شود .فعال بودن به صورت بالقوه باعث کمک به جوانان و کودکان در
داشتن استخوانها ،عضالت و مفاصل سالم می شود .وزن بدن را تنظیم
کرده و چربی را کاهش می دهد و عملکرد موثر قلب و شش ها را
فراهم می کند .بازی ،ورزش و سایر فعالیتهای بدنی این فرصت را به
جوانان می دهد که ابراز وجود کنند ،خودشان را باور کنند و موفقیت
و همکاری جمعی را تجربه کنند .همچنین اینها کمک می کنند تا
از اضطراب و افسردگی پیشگیری شود .انجام ورزش و فعالیت های
بدنی هدایت شده و منظم می تواند پذیرش سایر رفتارهای بهداشتی
نظیر پرهیز از سیگار ،الکل و مواد مخدر و رفتارهای خشن را تسریع
کند .الگوهای فعالیت بدنی که در کودکی ودوران بلوغی کسب می
شوند بیشتر در طول زندگی باقی می مانند و پایه ای برای زندگی
فعال و سالم هستند( .سایت جنگلداری ،نشاط بدن) تحقیقاتدکتر
هیتر.س .اولیف در دانشگاه علوم تندرسی اورگان در آمریکا نشان داد
که سالمندانی که یک برنامه تمرینی شامل راه رفتن سریع بر روی
نوارگردان را سه بار در هفته و به مدت یک ساعت ،در طول چهار ماه
انجام میدادند حافظه و زمان واکنش آنها ،بهبود یافته بود.
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به مناسبت "بررسی جایگاه و نقش زن
در ادیان آسمانی و غیر آسمانی" خدمت
جنابدکترعبدالرحیمسلیمانیاردستانی
رسیدیم ،دکتر سلیمانی عضو هیات علمی
دانشکده فلسفه دانشگاه مفید می باشند.
در این مصاحبه نقش و جایگاه زن در میان
ادیان الهی غیر از اسالم و ادیان غیر الهی
معروفرابهمدا ّقهنشستیم.
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جایگاه زن در ادیان آسمانی و غیر آسمانی
بهعنوانسوالاولبفرماییدفارغازاختالفاتجنسی
و جسمی بین زن و مرد چه فرق اساسی دیگری بین
زن و مرد است و آیا دین به این اختالف اذعان دارد؟
به نظر بنده من اختالف اساسی ادیان با هم و اسالم با ادیان دیگر بر
سر انسان است بر سر خدا نیست و اختالف بنیادین بر سر انسان است
در واقع انسان شناسی خاص اسالم است که باعث اختالف شده است،
اسالم بیش از هر چیزی انسان را متمایز کرده است یعنی نگاهش به
انسان منظور اصلیدین است اعم از اینکه بگویم چه پیامدهاییدارد از
تمدن سازی و از توجه به علم از توجه به حقوق بشر و از تمام مسائل
دیگر همگی نشئات گرفته از انسان شناسی است و از او ناشی شده
است؛ حتی توجه به اخالق یا مسائل دیگر ربط دارد به انسان شناسی
اسالم ،اگردر حقوق بشر اختالفدارد که به گمان من قرائنی می توان
از اسالم ارائهداد و البته برخی هم ارائهداده اند که با حقوق بشر یکسان
و همخوانیدارد ،همان ذهنیت جدید از حقوق بشر نه اینکه هر حرفی
زده شود .منظورم این است که می توان نظامی از اسالم ارائه داد که
هماهنگ با حقوق بشر باشد.
نگاه ادیان گوناگون به انسان چگونه است ،آیا همگی
نگاه واحد و خداگونه ای دارند؟
درمورد انسان باید گفت در ادیان مختلف نگاه متفاوت است ،چون
انسان دو جنس دارد یکی مرد و دیگری زن است ،به گونه ای در
دیگر ادیان زن شهروند درجه دو است و این حرف برمی گردد به
همان نوع انسان شناسی .به نظر من تنها متنی که به نوع واقعی زن
و مرد را برابر می داند قرآن مجید است چون هم به لحاظ خلقت و
سرشت آنان را برابر میداند،در ادیاندیگر زن آن جایگاه خود را ندارد
مثال اگر بخواهیم به لحاظ اهمیت پنج دین را نان ببرم ،هندو ،بودا،
یهودیت ،مسیحیت و اسالم که در این پنج دین نگاه به زن را مورد
بررسی کوتاهی قرار می دهیم .یکی از ادیان بزرگ جهان آیین هندو
است که در آن یک چیزی داریم به نام نظام طبقاتی که چهار طبقه
است ،طبقه برهمن ها ،شطریه ها و ایشیا و شوترها که باالترین طبقه
طبقه برهمن ها است ،وقتی اسم دین می آید نکته اساسی در دین
رستگاری است در آیین هندو دو راه برای رستگاری وجود دارد که
یکی راه خدایان است و دیگری راه نیکان است .راه نیکان رستگاری
نهایی ندارد و موقتی است از نظر آنها ،یعنی شما موقتاًدر تناسخ می
روید و به این دنیا بر می گردید و راهی که می رود و دیگر برنمی گردد

رستگاری نهایی است این را می گویند راه خدایان.
تناسخ دلیل بر برگشت دوباره انسانهاست ،چرا با
آنکه می روند باز باید برگردند؟
چون چرخه تناسخ است پس بارها و بارها انسان متولد می شود ودر
آن جا جایی داریم به عنوان نجات نهایی و نیروانه رفتن .زندگی هایی
متعددی مادر ایندنیاداریم ما بهدنیا می آیم و باز نمی گردیم بلکهدر
قالب بدندیگری متولد می شویم کسی می تواند به رستگاری نهایی
یعنی نیروانه برسد که تنها مرد طبقه برهمن باشد .زن هم می تواند
در طبقه برهمن باشد ولی زن طبقه برهمن نمی تواند به نیروانه برود
یعنی اگر در این زندگی زنی وجود دارد زن در این زندگی فعلی نمی
تواند امید رفتن به رستگاری راداشته باشد و این خیلی مهم است .باید
به امید زندگانیدیگر بنشیند.
در آیین بودا چگونه است ،آیا آنها هم همین نگاه را به
زن دارند یا در آن دین حداقل ترقی ای نسبت به دین
هندو صورت گرفته است؟
در آیین بودا هم با اینکه نظام طبقاتی نیست در آنجا هم اعتقاد به
تناسخ است و باز هم زن نمی تواند به رستگاری برسد و باز هم مرد در
این دین به نیروانه می رود .آیین بودا از آیین هندو متولد شده و کمی با
آیین هندو فرقدارد.در آیین بودا زن نمی تواند راهب بشود تا بتوانددر
این زندگی فعلی خود به رستگاری برسد ودین برای رستگاری انسان
آمده ولی زن نمی تواند به رستگاری برسد.در یهودیت ،یعنیدر تورات
عقیده بر این است که زن مصیبت عظیم را بر سر بشریت آورده است
و به همین دلیل زن در همین دنیا هم شهروند درجه دو است برای
اینکه حوا آدم را فریب داده است.
نگاه دین یهود به زن چگونه است ،اساسا آنها هم باید
فریب خوردن آدم توسط حوا را قبول داشته باشند؟
بله آدم در تورات به خدا می گوید تو مقصر هستی برای اینکه این
زن را همنشین من قرار دادی و او هم من را فریب داد .خدا از حوا می
پرسد که تو چرا آن میوه ممنوعه را خوردی ،ادامه داستان و بالخره او
هم می گوید من را مار فریبداد و خداونددو مجازات برای حوا تعیین
می کند که همه ی زنها از این به بعد درد زایمان را باید تحمل کنند
و از این به بعد هم تو شهروند درجه دو هستی و باید مطیع باشی و
باید فرمان شوهران را ببرید .این مجازات برای همه ی زنها مسجل شد.
در یهودیتی که مسیحیت را هم قبول دارند .در عهد جدید که مال
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مسیحیت است و نامه هایی از پولس است ،پولس می گوید زن باید از
مرد فرمان برد چون زن باعث شده است که انسان گناه کند و به این
خاطر زن باید مطیع باشد.
نگاه دین اسالم و قرآن هرگز اینگونه نیست ،دین
اسالم اعتقادی به فریب خوردن آدم توسط حوا ندارد،
درست است؟
قرآن مجید هیچ جا نفرموده است که حوا آدم را فریب داد پس آدم و
حوادر قرآن مجید به لحاظ خلقت و سرشت کامال مساوی است .یک
نکته ای است که قرآن کریمدر یک آیه می گوید :الرجال قوامون علی
النساء ...ولی فورا علت را بیان می کنددر ادامه می گوید :ذالک بما انفقوا
و ،...قرآن می فرماید به خاطر انفاق است .انفاق که یک امر قراردادی
است و اگردوره تغییر کند و زن اصال انفاق طلب نکند زندگی می شود
مشارکتی .حتی اگر کسی بگوید مقصود تفضیل است همانطور کهدر
آیه :لقد کرمنا بنی آدم ،...می تواند این باشد که مردها بیشتر می توانند
کار کنند ودرآمد بیشتریداشته باشند.
یعنی این تفضیل هیچ وجاهت یا ارجحیتی برای
جنس مرد نسبت به زن نمی آورد ،درست است؟
در آن جامعه خشن حجاز که زن نمی توانست کار کند تفضیل مرد
بر زن این بوده که مرد می توانست کار کند و زن اصال نمی توانست
کار کند ،در آن جامعه اصال کار برای زن نبوده که بتواند جامعه را اداره
کند ،بنابرایندو علت قرآن کریم آورده که ایندو علت می تواند تغییر
کند و به لحاظ زندگی این دنیا هم ما شهروند درجه یک و دو نداریم.
حال در قرآن مجید زن و مرد به لحاظ خلقت و به لحاظ رستگاری و
تکلیف هم تراز هم هستند.
اشاره فرمودید به نگاه مسیحیت به زن با توجه به این
بفرمایید جایگاه حضرت مریم (س) در نزد آنها چگونه
است از نظر ما که خیلی مقدس است و یکی از برترین زنان
عالم است در نزد آنها چگونه است؟
حضرت مریم (س) قدیسه و به گونه ای که در تاریخ مسیحیت آمده
دوره هایی بوده که حتی پرستش حضرت مریم (س) صورت گرفته
است .ولی این یک نگاه است اما از لحاظ دیگر که ما قضیه را نگاه کنیم
دو نکته در مورد حضرت مریم (س) عرض کنم؛ نکته اول اینکه این
جایگاه بسیار باالیی که حضرت مریم (س) در حد پرستش داشته این
در تاریخ مسیحیت ودر فرقه هایی رخداد و البتهدر بین مسیحیان هم

پروندهفرهنگی ـ هنری
ششم

االن جایگاه بسیار باالیی دارد ،ولی دوتا نکته است یک نکته اعتقادی و
یک نکته کالمیداریم.در مسیحیت گفته می شود که حضرت آدم گناه
کرد همه در آن گناه آدم علیه السالم دخیل هستند چه زن و چه مرد،
به هر دو آن گناه آدم و حوا ارث رسیده است .به غیر از حضرت عیسی
(ع) که او هم خدا است که مجسم شده و به روی زمین آمده است .پس
همه به غیر از حضرت عیسی (ع) در کناه آدم (ع) و حوا دخیل هستند
و بقیه انسانها همانطور که مردها ذاتاً گناه کار هستند و به خاطر گناه به
زمین سقوط کرده اند بعضی ها می شوند قدیس ،زنها هم از اینکه بشوند
قدیس محروم نیستند .البته ادیان ابراهیمی نسبت به غیر ابراهیمی
معتقد هستند که نجات و رستگاری همانطور که برای مرد ممکن است
برای زن هم امکان دارد .و در هر سه دین از این نظر مشترک هستند.
هر سه دین این مطلب را قبول دارند ،یعنی فرقی بین
حضرت عیسی (ع) و حضرت مریم (س) در این میان
نیست؟
چرا فرق است ،دو نکته را بگویم اینکه فقط حضرت عیسی (ع) استثنا
است ولی حضرت مریم (س) هم مثل سایر زنان است و مثال به همان
دلیلی که پولس می گوید زن باید اطاعت کند و مطیع باشد و به همان
دلیلی که حوا فریبداد به هماندلیل هم حضرت مریم (س) هم باید که
در عهد جدید شوهر کرده و شوهرش یوسف نجار است باید از شوهرش
اطاعت کند .چشم گفتن همدلیلدارد اینکه به من بگویند چون فالنی
دارد خرج خانه را می دهد بگذار او فرمانده باشد این خیلی چیز عجیبی
نیست ولی اگر به من بگویند که تو باید اطاعت کنی برای یک زمانی که
نمیدانی کی به کسی که نمی دانی کیست و یک خطایی کرده ،به این
خاطر تو باید از این به بعد از یک کسدیگری اطاعت کنی ،این فرقدارد.
در آنجا این نکته است که این شامل حضرت مریم (س) هم می شود.
ولیدو نکته را اضافه کنم وقتی که انسان عهد جدید را می خواند به لحاظ
کماالت با آن کماالتی که در قرآن روبرو می شویم فرق دارد هر چند
آبستن شدن حضرت مریم (س) معجزه است ولی آن جایگاهی که قرآن
برای او قائل استدر مسیحیت شاهد آن جایگاه نیستیم.
نگاه دین اسالم و به طور واضح کالم قرآن مجید در
مورد حضرت عیسی (ع) در این باره چیست؟
قرآن کریم اشاره می کند که حضرت عیسی (ع) می گوید؛ خداوند به
مندستورداده که خدا را فقط بپرستم و به والدینم احترام بگذارم .اگر
من بخواهم مقایسه کنم خود این احترام به والدیندر قرآن مجید هم
است .در کتاب عهدین دیگر چیز زیادی در مورد حضرت مریم(س)
نداریم .یک وقت حضرت عیسی(ع) در یک خانه ای نشسته بود با
حواریون به او می گویند که مادرت و برادرهایت دم درب منتظرت
هستند ،حضرت عیسی (ع) می فرمایند که مادر و برادر من چه کسی
هستند؟ مادر و برادر من همه ی اینها هستند؛ اشاره می کند به
حواریون ،این یک خورده ناجور است یعنی اگر بخواهیم آنجا را با قرآن
مقایسه کنیم عیسی (ع)در قرآن حق نداشت راجع به مادرش اینطور
بگوید حتی اگر مادرش مریم (س) هم نبود باز نباید اینطور می گفت.
وضعیت آن روز عراق هنگام ظهور رسالت و جایگاه
اجتماعی زن در چه حدی بود؟
بسیار روشن است همه هم می گویند که زن در حجاز در هنگام ظهور
اسالم یک کاال بود و حق مالکیت نداشت ،به عنوان یک کاال خرید و
فروش می شد و کاری که اسالم کرد این بود که زن و مرد را برابر قرار
داد یعنی اول انسان را به عنوان انسانیت به رسمیت شناخت بعد گفت
می تواند مالک باشد و می تواند حقوقداشته باشد ،بعد شخصیت ایشان
را به رسمیت شناخت و بعد هم برابرش کرد با مرد؛ از همان اول گفت که
مرد و زن با هم برابر هستند .من معتقد هستم آیاتی که برخی می گفتند
به نظر من آن آیات شبهه ناک است که زن با مرد برابر اعالم شده است.
نکته ای که من می خواهم عرض کنم این است؛ شما حجاز را پرسیدید
ولی حق مالکیت زن در جهان حتی در دنیای متمدن تاریخش برمی
گردد به بسیار بعد از اسالم و این مخصوص حجاز نیست؛در اروپا همدر
آن زمان زن حق مالکیت نداشته است و همه ی حقوق زن به رسمیت
شناخته نمی شد ولی اسالم از همان اول همه حقوق زن را به رسمیت
شناخت یعنی در موضعی برابر نسبت به مرد ایشان را قرار داد و البته از
جهاتی زن حقوق باالتری از مرد دارد و از جهاتی هم ممکن است که
کمترداشته باشد که این البته جای بحثدارد.
چرا آنگونه که دین در مورد برخورد ما با زنان گفته
عمل نمی شود ،چه کنیم که تعصب بیجا را غیرت
تعبیرنکنیم؟
ما یک اسالم درجه یک داریم ،یک اسالم درجه دو داریم و یک
اسالم درجه سه .من آنچه که دارم می گویم از اسالم درجه یک است
اسالم درجه یک متن مقدس و قرآن مجید است که روایات را باید به
آن عرضه کنیم و نکته ای که در اینجا باید بگویم حتی از سوی خود
قرآن زن و مرد از هیچ نظری با هم تفاوت ندارند؛ شاهدش این است
که هیچ جا نگفته است که ایندو با هم به لحاظ تکلیف تفاوتیدارند،

چون تکلیف روی عقل می آید معلوم می شود که عقل این دو با هم
برابر است اگر روایتی عقل زن را کمتر از عقل زن می داند باید بر قرآن
عرضه شود اگر توانستیم توجیهی برای آن پیدا کنیم که توجیه می
کنیم آن را ،ولی اگر پیدا نشد نمی توان پذیرفت.
عبارات نقل شده از ائمه معصومین را به چه حال
بپذیریمهمینکهناممعصومیقبلازنقلحدیثمیاید
مقداری آدم سست می شود که آن را با عقل خود بسنجد.
عباراتی از امام علی (ع) نقل می شود که زنها نسبت به مردها به لحاظ
عقلی نقصدارند همین امام علی (ع) می فرماید که عقلدو نوع است
عقل ذاتی و عقل اکتسابی و عقل اکتسابی مربوط به زن آن روز که
نمی توانستدر اجتماع شرکت کند از رشد عقل اکتسابی محروم بود
نه عقل ذاتی .ممکن است این روایت مربوط به عقل اکتسابی باشد
یعنی زنهادر آندوره نمی توانستند خیلی چیزها را تشخیصدهند و
راحت می شد آنها را فریبداد چون از شرکتدر اجتماع محروم بودند
و فقط مرددر جامعه بود .این متندرجه یک است که خود متندرجه
یکدو بخش است؛ ثقل اکبر و ثقل اصغر ،این اسالمدرجه یک است و
ثقل اصغر (روایات) را باید بر ثقل اکبر (قرآن) عرضه کنیم.
مگر اسالم درجه دویی هم می توان تصور کرد ،اگر
این تقسیم بندی ثانوی و فرضی است لطفا اشاره ای
به آن کنید؟
یک اسالم درجه دو داریم که متون کالسیک است مثل متون فقهی
وتفسیری مثل تفسیر المیزان و تفسیر کبیر فخر رازی و متون فقهی
مهم مثل جواهر الکالم و کتابهایی از این قبیل که اینها اسالم درجه دو
را تشکیل می دهند .ولی یک اسالم درجه سه داریم چون داریم به دوره
ای می رسیم که مجبور می شویم به اسالم درجه سه و چهار تقسیم
کنیم؛ برای اینکه یک زمانی خطیبان و مبلغان ما بهره ای از علم ودانش
داشتند در آن موقع ما اگر می خواستیم تقسیم کنیم می گفتیم دین
مردم و از جمله مبلغان را دین درجه سه قرار می دادیم ولی در این

آدم در تورات به خدا می گوید تو مقصر هستی برای
اینکه این زن را همنشین من قرار دادی و او هم من
را فریب داد .خدا از حوا می پرسد که تو چرا آن میوه
ممنوعه را خوردی ،ادامه داستان و بالخره او هم می
گوید من را مار فریب داد و خداوند دو مجازات برای حوا
تعیین می کند که همه ی زنها از این به بعد درد زایمان را
باید تحمل کنند و از این به بعد هم تو شهروند درجه دو
هستی و باید مطیع باشی و باید فرمان شوهران را ببرید.
این مجازات برای همه ی زنها مسجل شد.
دوره خاص یک شکافی ایجاد شده است ما باید دین درجه سه و چهار
را در نظر بگیریم ،چون مبلغان ما و کسانی که سخنگو هستند اینها
مداح هستند یعنی االن بلندگودست گرفته اند و سخنرانی می کنند،
سخنرانی کردن دیگر نیازی به مطهری ندارد که یک عمری در حوزه
علمیه قم درس خوانده و زحمت کشیده و در دوران پختگی تازه وقتی
می آید تهران می گوید چیزهایی که مردم نیاز دارند من علم ندارم و
باید دوباره مطالعه کنم آن انسان بی نظیر تاریخ تازه می گوید من برای
اینکه بتوانم جوابگوی مردم باشم باید باز مطالعه کنم ولی االن بلندگوها
در چه سطحی است حتی منبری ها و سخنرانان هم همینطور ،از همین
رو وضعیت بسیار فرق می کند حاال از این بگذریم که اصال بلندگودست
منبری ها نیست و دست مداحان است؛ صوت و صدایت خوب باشد
همان البه الی مداحی اسالم را می گوید.
بله فضا خیلی تغییر کرده متاسفانه داعی اسالم و
سخنوران آن فروان گشته و هرکسی خود را بوق و
بلندگوی دین می داند که اگر با او مخالفت کنید انگار با دین
خدا مخالفت کرده اید.
متاسفانه همین گونه است ،خوبدر این فضای وحشتناک این چهار
تا مسئله سوال شما این است که کدام بین اسالم درجه یک و اسالم
درجهدو فاصله است من االن باید از کدام اسالمدفاع کنم برای تبیین
حقوق زن از اسالم درجه یک یا دو یا سه یا چهار! به نظر من فقط باید
از اسالم درجه یک دفاع کنم ،حتی الزم نیست که من از اسالم درجه
دو دفاع کنم من می توانم بگویم که مثال صاحب کتاب جواهر این را
فرموده ولی من این را قبول ندارم .بنابراین من فقط از اسالمدرجه یک
دفاع می کنم و اینکه می گویم که هر چه می گویم از اسالمدرجه یک
است صاحب جواهر اسالم نیست بلکه یک برداشتی از اسالم است کما
اینکه حاج مال هادی سبزواری هم یک برداشت از اسالم است از همین
رو کامال قابل نقد است ،ولی قرآن مجید این طور نیست ودر آنجاهایی

هم که شبهه ای است در مورد مقام زن ،می گوییم می توان به آنها
پاسخ داد .اسالم درجه یک را آنگونه که مقدس است به دو بخش
تقسیم کرده ام که هم ثقل اکبر در آن دارم و هم ثقل اصغر ،وقتی می
خواهم از ثقل اصغر دفاع کنم باید آن را بر ثقل اکبر عرضه کنم .پس
اصل می شود قرآن مجید ،روایات را هم باید بر قرآن عرضه کرد من
اگر آن خطبه علی (ع) را که درباره زن می گوید زن نقصان عقل دارد،
اگر نتوانستم بفهمم می گویم با قرآن شاید بشود جمع کرد ،ولی اگر
نتوانستم جمع کنم با همان معنایی کهدر عرف است ،آن موقع آن را بر
قرآن عرضه می کنم و می گویم که زن و مرد در قرآن مجید به لحاظ
عقلی کامال با هم برابر هستند .شاهدش این است که در هیچ جای
قرآن نفرموده است که زن عقلش از مرد پایین تر است و تکلیف برابر
دارند وقتیدر تکلیف فرق نگذاشته است پسدر عقل هم برابر هستند.
حد تنبیه در دین در قبال زن چیست ،آیا دین اسالم
تنبیه زن را مجاز دانسته است؟
تنبیه ممکن است حتی گاهی زن هم به خاطر برخورد بدی از سوی
همسرش او را تنبیه می کند ،چون گفته می شود این دو تا (زن و مرد)
لباس یکدیگر هستند ،لباس تقوا هستند یعنی کاستی ها را می پوشاند و
هیچ قانونی برای این نمی توان ریخت ،اینها باید همدیگر را تطبیقدهند
دو آیه در قرآن است که من آن را نمی فهمم و توجیه هم نمی کنم
یکی که می گوید َفضربو ُه َّن ،...برخی می گویند با چوب مسواک منظور
است من اصال درد زدن را می گویم توهین و تحقیر در آن نهفته است،
می گویم من نمی دانم که در آن دوره منظور از این آیه چه بوده است
ولی یک آیه دارم که برای من کامال معنایش روشن است؛ من مجبورم
آیاتی که معنای کامال روشنی ندارند را عرضه کنم بر آیاتی که کامال برای
من روشن است؛ می فرمایند :عاشرو ُه َّن باالمعروف ،...معروف را آن طور
که عالمه طباطبایی معنی کرده می فرماید؛ آن چیزی که مردم خوب
تشخیص می دهند ،اگر عرف زمانه کتک زدن را توهین تشخیص می
دهد این معروف نیست نمی شود زن را زد به دلیل آنکه تمکین نمی
کند یا برای آنکه کار خانه و غذا پختن را انجام نمی دهد ،نمی توان زن
را زد چون اصال وظیفه زن نیست ،حتی اگر برای مسئله جنسی هم زن
نپذیرد این را من هم قبول ندارم که مرد به این خاطر همسرش را بزند.
یعنی شما تفسیر آیه به آیه می کنید یا واقعا معنای
آیه را متوجه نمی شوید و یا احساس می کنید آن آیه
با توجه به فرهنگ آن زمان آمده و در پهنه تاریخ معنای خود
را از دست داده است؟
من با تمام احترام می گویم آیه َفضربو ُه َّن را نمی فهمم ،ولی آیه عاشرو
ُه َّن بالمعروف را می فهمم .همانطور که پیامبر (ص) فرموده حضرت
عقل ،پیامبر درونی است و عاشرو ُه َّن بالمعروف ..را به این خاطر مقدم
می کنند که غیر از اینکه پیامبر ظاهر می گوید پیامبر باطن هم با فریاد
بلند آن را تایید می کند .ولی َفضربو ُه َّن را پیامبر ظاهر می گوید و
من این را نمی فهمم بنابراین به همین دلیل می گویم که عاشرو ُه َّن
بالمعروف ،...را هیچ کس حق ندارد بگوید نسخ شده است چون حکم
پیامبر باطن است و حکم عقل هم تخصیص بردار نیست.
به عنوان سوال آخر راهکار شما برای بازگشت به دین
بدون اعمال خشونت در برابر همسر و ایجاد خانواده
اسالمیچیست؟
به گمان من این مسئله عام است ،ما کل حقوق بشر را باید اینگونه
اصالح کنیم و این حداقل کاری که می کنیم این است که آن اصولی
را که حجت می دانیم بگیریم ،ما اگر منابع حجیت را به عنوان مذهب
تشیع همان جای خودش قرار دهیم مسئله فرق می کند .اگر قران را
ثقل اکبر قراردادیم و قبول کردیم که منبع اصلی این است ودر ضمن
در کنار آن عقل را که پیامبر باطن استدر جایگاه مناسب خودش قرار
دادیم ،چون آیات زیادی از قرآن به تعقل اشاره دارد ،به باور من ما مثلث
حجیتداریم؛ کتاب ،سنت و عقل.
یعنی به نظرتان خروجی دین و کالم حضرت حق
باید مبتنی از این سه باشد تا ما متوجه بشویم کالم
حضرت حق در این مورد چیست درست است؟
بله این سه جدا از یکدیگر نیستند .حضرت آقای جوادی آملی می
فرمایند؛ قرآن به تنهایی اسالم نیست ،عقل هم به تنهایی اسالم
نیست ،روایت هم به تنهایی اسالم نیست ،مجموع هرسه اینها
اسالم است .اصال سه تایی باید با هم گفتگو کنند تا اینکه بگوییم
حکم اسالم چنین است ،نه اینکه بگوییم در اینجا مثال کالم قرآن
روشن است .باید هر سه تا بیایند وسط و با هم گفتگو کنند ،به نظر
من منابع حجیت ما جایگاه واقعی خودشان را در عمل ندارند این
مهمترین اشکال است .نه عقل جایگاه واقعی خودش را دارد و نه
ثقل اکبر جایگاه واقعی خودش را دارد و نه ارتباط این مثلث درست
حفظ می شود .اگر این سه تا در جای واقعی خودش بنشیند و در
گفتگوی بین آنها خروجی در قالب حکمی بیرون بیاید بسیاری از
این اشکاالت را نخواهیم داشت.
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به مناسبت بیست و سوم مهر ماه روز جهانی" عصای سفید" یا روز جهانی " ایمنی نابینایان "

روشن دلی پایان راه نیست

""مهدی افشاریان
یکی از موهبات حضرت حق اعطای بدنی سالم و در صحت و عافیت
است ،اما گاه بنا بر امری دنیایی و یا اتفاقی سالمت عطا شده یا از بین می
رود و یا نقصانی برای انسان بوجود می آید ،نقصان موجود را نباید آخر خط
فرض کرد و ادامه زندگی و پیشرفت را ممتنع دانست ،چه بسیار بزرگانی
که با نقصان جسمانی راه پیشرفت را به خوبی طی کرده و یادگاران خوبی
از خویش به جا گذاشته اند.
فلسفه نامگذاری
ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از اﯾﻦ ﻋﺼﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺮای
ﻋﺼﺎی راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺼﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻧﻮاع ﺗﺎﺷﻮ و ﻗﺎﺑﻞ
و اﻓﺮادی ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
ﺣﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎ ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﮑﯽ دررﻓﺖ و
آﻣﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن از ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎی
ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺸﮑﻞ اﻣﺮوزی و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪاز ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺳﺎل  1921ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﻋﮑﺎس اﻫﻞ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮﯾﺴﺘﻮل ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﯿﻤﺰ ﺑﯿﮕﺰ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ،ﺑﺮای در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﺧﻄﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ وی در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺑﺘﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از
ﻋﺼﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ را ﮐﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.
(سایت آسمانی،درباره روز جهانی نابینایان)
عصای سفید
در میان وسایل کمک حرکتی نابینایان ،می توان عصای سفید را به عنوان
پرچم استقالل آنان قلمداد کرد .البته این ابزار حرکتی سودمند ،در صورتی
از کارایی برخوردار خواهد بود که نارساییهای فیزیکی محیط زندگی افراد
نابینا تقلیل یابد یا به طور کلی حذف شود ،بنابراین عالوه برتوجه به
مسائل عاطفی و احساسی ،کمترین هزینه و لحاظ کردن عوامل الزم،
الزم است زمینه ای را برای تردد آسان آنان فراهم سازیم و کمک شایانی
به استقالل حرکتی نابینایان بکنیم .نگرش جامعه نسبت به روشندالن
و همچنین برداشت آنها نسبت به خود که طبعا متاثر از برخورد جامعه
و فرهنگ حاکم است ،نقش بسیار مهمی در چگونگی تشکیل انگیزه
ها ،توسعه و رشد استعدادهای نابینایان دارد .بنابراین ،جامعه ،مدرسه و
خانواده مسئولیت خطیری را درزمینه ایجاد و تقویت انگیزه های بالنده
درنابینایان برعهدهدارند .وجود الگوهای رفتاری سازندهدرمقابل نابینایان،
نقش بسزایی در آگاهی آنان و جهت دار شدن و تحقق یافتن انگیزه های
ایشان دارد .نابینایی هرگز مانع رشد و ترقی نمی شود ،اگر فرد نابینا خود را
باورداشته باشد و بداند که می تواند با وجود نابینایی به موفقیتهای فراوانی
نائل گردد .تاریخ انسانهای بزرگ را سراغ دارد که با وجود محروم بودن از
نعمت بینایی ،به مدارج عالی علمی و اخالقی رسیده اند؛ ابوالعالءمعری ،طه
حسین ،آیة الله حاج سید عبدالهادی شیرازی (از مراجع تقلید در نجف)
و مرحومدکترمحمد خزائلی از جمله این انسانهای بزرگ بوده اند( .سایت
تبیان،تاریخچهعصایسفید)
اولین قانون
دو ﺗﻦ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺎول ﭘﺮی،
رﯾﺎﺿﯿﺪان و دﮐﺘﺮ ﺟﺎﮐﻮﭘﺲ ﺗﻦ ﺑﺮوک ،ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ روز از ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﻨﺪ
و اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن
اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
الف .ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﺎﻣﻌﻪ را
دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﭘﯿﺎده روﻫﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﻗﻄﺎر ،اﺗﻮﺑﻮس ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﮐﺸﺘﯽ ،ﻫﺘﻞ ،اﻣﺎﮐﻦ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت،
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﺎﮐﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن
در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن
ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب .راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ،از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ج .دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ.
د .ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ روز  15اﮐﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ارج ﻧﻬﻨﺪ و از ﻣﺮدم
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
و ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.
رفتار بزرگان
ابوبصیر که یکی از شاگردان پاک و باصفای امام صادق علیه السالم است،
نابینا بود ،ولی نابینایی او هیچ گاه مانع نشد تا از الگوی کاملی هم چون
امام صادق علیه السالم بی بهره بماند .او بسیاری از مواقع خدمت امام می
رسید و از سرچشمه زالل امامت ایشان ،شهد معارف می نوشید .وی با
نابینایی ظاهری خود ،کراماتی از ائمه علیه السالم دید که بسیاری از افراد
بینا از آن بی بهره بودند .او از جمله افرادی بود که به دلیل تهذیب نفس
و صفای باطن ،بشارت بهشت را از امام صادق علیه السالم دریافت کرد.
آن چه انسان را به اوج موفقیت می رساند ،گوهر اراده ،خواستن و تالش
جدی ای برای رشد و ترقی به
است .معلولیت های ظاهری و بدنی ،مانع ّ
شمار نمی آید و نمی تواند انسان را از راه حق و حتی جهاد در راه خدا
بازدارد .از جمله افراد نابینایی که این گفته با عمل خویش را ثابت کرده،
ابن ا ّم مکتوم است .وی از یاران و مؤ ّذن پیامبر صلی الله علیه و آله بود
که همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه مهاجرت کرد ودر جنگ
بدر نابینا شد .وی با وجود نابینایی اش ،در برخی از جنگ ها مانند احد و
خندق شرکت داشت و در جنگ قادسیه نیز پرچم دار سپاه بود .به گفته
س درباره وی نازل شده است.
مفسران ،سوره َ
عب ْ
ّ
فرضیه های پرخطا
عدم شناخت صحیح از دیگران ،در نوع برخورد با آن ها مؤثر خواهد بود.
در مورد نابینایان نیز گمان های نادرستی بین مردم شیوع دارد که باعث
برخوردهای نامناسب با آن ها می شود؛ گمان هایی چون :افراد نابینا دارای
حس اضافی هستند که آن ها را قادر می سازد تا مانع روبه رو را
یک ّ
تشخیصدهند؛ نابینایاندر حواسدیگر قوی تر هستند؛ آن ها از استعداد
موسیقی برتری برخوردارند؛ افراد نابینا ناتوان و وابسته به دیگران هستند؛
کودکان نابینا به طور خودکار توانایی بیش تری در تمرکز و دقت دارند و
شنوندگان بهتری هستند .با اصالح نظرات و شناخت دقیق تر از شرایط
نابینایان ،می توان به آن ها کمک کرد ،بدون این که بی جهت ،آنان را
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مورد ترحم قرار دهیم و یا این که با دل سوزی بی مورد ،باعث برهم زدن
استقالل و احساس اعتماد به نفس آن ها شویم.
یک شیوه کمک
یک شیوه کمک تولد خط بریل بود ،بریل خطی است که در قرن نوزدهم
میالدی ،برای سهولت کار افراد نابینا و کم بینا در امر تحصیل و تعلیم
و تربیت توسط لویی بریل فرانسوی ابداع گردید .پدر لویی بریل کفاش
بود و لویی درکارگاه وی کار می کرد .روزی درفش کفاشی به چشم وی
برخورد کرد و در اثر این حادثه ،لویی از نعمت بینایی محروم گردید .پس
از آن ،او درباره افرادی که از نعمت بینایی برخوردار نبودند ،بسیار اندیشید
و سرانجام به فکر افتاد تا خطی را به وجود آورد که افراد نابینا به وسلیه آن
به راحتی به امر خواندن و نوشتن بپردازند .او پس از مدت ها ،موفق به ابداع
خطی گردید که به نام وی ،بریل ،نامیده شد.
نوع رفتار با نابینایان در جامعه ،می تواند در سرنوشت آن ها و حاالت
روحی و روانی شان تأثیرات متفاوتی بگذارد .برای رفتار و تعامل با نابینایان،
باید از یک سری نکات غافل نبود؛ از جمله آن ها این که واقع بین باشیم
و به آن ها بفهمانیم که با دیگران هیچ گونه تفاوتی ندارند؛ آن ها را با نام
صدا بزنیم و وقتی به آن ها نزدیک می شویم ،به نحوی آن ها را از حضور
خود آگاه کنیم و اگر احتمال می دهیم ما را نشناسد ،بهتر است خود را
دقیق به آن ها معرفی کنیم؛ از کمک هایی که به استقالل و خودکفایی
آن ها لطمه می زند ،جدا بپرهیزیم .نباید با ترحم های بی خود و یا مهر
و عالقه و احساس بی مورد ،باعث رنجش آن ها شد؛ برای راهنمایی آن
ها ،از کلمه هایی مثل آن جا ،این جا ،کمی آن طرف تر و غیره استفاده
نکنیم ،بلکه باید از کلمات دقیق و با معنای روشن استفاده کرد؛ هنگام
صحبت با آن ها روبه رویشان بنشینیم؛ از جابه جایی وسایل آن ها بدون
اجازه شان بپرهیزیم؛ از او بخواهیمدر فعالیت های مختلف شرکت کنند
و والدین ،اطرافیان و مربیان را از طریق آموزش های الزم و برنامه های
مشاوره ،با مسائل نابینایان آشنا ساخت .اولین نابینایی که در خصوص
نابینایان کتاب نوشت« ،رو ِدنْباخ» بود .او چندین کتاب در خصوص زندگی
نابینایان نوشت ودر کتاب هایش ،ضمن ارائه اطالعات بیش تر و عمیق تر
از زندگی نابینایان ،نظر عمومی مردم و به ویژه مسئوالن را تغییر داد و آنان
را وادار به تعمق و تأمل بیش تر در خصوص این گروه اجتماعی و حضور
ف ّعال آناندر زندگی نمود.
نگاه مذهب
روان شناسان معتقدند که نابینا سعی دارد مستقل باشد .دوست ندارد
مورد ترحم واقع شود .او می خواهد اعالم کند که مثل بقیه انسان ها می
تواند از استعدادهای خدادادی خود استفاده کند و به رشد و کمال برسد؛
بنابراین ،از اطرافیان و مربیان می خواهد که اجازه دهند خود او اداره امور
خود را به عهده بگیرد و جای وسایل خود را انتخاب کند و در این میان،
مربیان و اطرافیان تنها از دور مراقب آن ها باشند که خطر جدی ای آن
ها را تهدید نکند.در واقع نابینایان ،بیداردالنی هستند که خدای بزرگ را
از درون می یابند و با او به نجوا می نشینند« .رو ِدنْباخ» اولین نابینایی که
در خصوص نابینایان کتاب نوشته است،در مورد نابینایان و مذهب چنین
می نویسد :بایددانست که عده زیادی از نابینایان ،بدون این کهدر عبادت
گاه ها و صومعه ها به سر برند ،مذهب را یگانه راه و بهترین وسیله برای
توسل به خدا و تسکین آالم و مشقات خود می دانند؛ پس ارتباط آنان
با خدای خود حقیقی و دور از هرگونه ریا و تظاهر است( .سایت گلبرگ،
روزجهانینابینایان)

یادداشت وارده

پروندهفرهنگی ـ هنری
ششم
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""محمد حسین استوار
به دل دشمن زدن و در مقابل او ایستادن دل و جراتی می خواهد که
هر کس را یارای آن نیست ،در این میان مدت زمان برخی دالورمردیها
به طول می کشد که در آن راه ماندن جسارت بیشتری می طلبد،
شاید همه جنگ آوران به عشق شهادت به جبهه های حق علیه باطل
می روند ولی گاهی نصیب برخی اسارت می شود و از فیض عظیم
شهادت جا می مانند و در شمار اسراء به حساب می آیند و چه عظیم
سعادتی؛ این مقاله به مناسبت تجلیل از مقام شامخ اسراء و مفقودین به
ذکر نکاتی از این دالوری ها می پردازد .بعد از جنگهای صدر اسالم و
واقعه عاشورا جنگهای متعددی به وقوع پیوست اما جنگ میان ایران
و عراق نمونه بارز جنگهایی بود که شهادت بار دیگر در همان مفهوم
قرآنی به کار گرفته شد و به عینه در مناطق جنگی بروز و ظهور یافت
و فرزندان این سرزمین عاشقانه ملکوتی شدند و در صفهای مقدم
جبهه قرار گرفتند و چیزی جز یک باور قوی به وعده الهی و جاودانه
شدن ابدی نمیتوانست این شور را در آنان به وجود آورد .شهدای جنگ
تحمیلی برای خود مرگی متصور نبودند؛ آنان مرگ ظاهری را مقدمهای
برای رسیدن به سعادت ابدی میدانستند و اینگونه شد که بزرگترین
حماسهها در هشت سال جنگ تحمیلی به وقوع پیوست .از مادران و
همسرانی که عزیزانشان را با جان و دل به میعادگاه دوست فرستادند و
هر روز به استقبال کاروان شهدا رفتند و چه آنها که سالها نشان مقدس
جانبازی را به تن دارند و چه آنان که حتی پالک یا پوتینی از آنها نیامد
تا مرهمی باشد بر درد انتظار خانوادههایشان و جاویداالثر شدند و آنهایی
که سالها در اسارت دشمن بودند و دیوارهای آهنین زندانهای دژخیم
نتوانست ذره ایدر استواریشان خلل ایجاد کند و مقاومت و صبرشاندر
زندانهای یزید زمانه به پیروی از کاروان اسرای امام حسین (ع) بود که
بار دیگر حماسهای بزرگ آفریدند و چه به حق میراثدار شهدا شدند و
جاودانگی راهشان را در در سالهای اسارت و پس از آن فریاد زدند( .پرتال
امام خمینی ،زهرا خانیانی)
روز تجلیل
به احترام اسيران جنگى و مفقودان آن ،روز يازده محرم هر سال را كه
همزمان با مصيبت دردناك اسارت اهل بيت پيامبر است« ،روز تجليل
از اسرا و مفقودان» نامگذارى كردهاند .بزرگ و پاينده باد نام اسيران
آزاده و شهيدان گمنام بىقرار كه نشان آنها در بىنشانىشان است .اين
همه يوسف پس از فروپاشى رژيم بعثى عراق و اطمينان از نبود اسير
ايرانى در آن كشور ،در آذرماه  ،1382مص ّوبهاى در بنياد شهيد انقالب
اسالمى تصويب شد كه بر اساس آن ،باقىمانده مفقودان دفاع مقدس،
شهيد اعالم گرديد و نام آنان با عنوان شهداى جاويداالثر ثبت شد .ستاد
تفحص شهداى كشور هم تعداد شهداى مفقود را هفت هزار شهيد عنوان
مىكند كه هنوز با وجود جستوجوهاى فراوان ،نشانى از آنان يافت

نشده است .معلوم نيست كدامين خاك ميزبان جسم پاكشان گشته و
آنان از كدام شكاف و خاكريز و كانال ،به لقاى خداوند رسيدند و بر سر
خوان نعمتش روزى مىخورند .آنها جاويدند و عطر پيراهنشان هيچگاه از
كنعان سرزمينمان خارج نخواهد شد.دشتهاى جنوب ،همواره مهمان
اللههاى سرخى است كه از سرخى خونشان جان گرفتهاند .اللههاى
سرخ ،نماددست خونين شهيدان هستند كه ما را به بيعت فرامىخوانند
و ما را سوگند مىدهند تا راهشان را بپوييم و از ثمره خونشان پاسدارى
كنيم .سالم خدا بر آنان و بر مزار بىنشانشان باد! آزادگان در بند بريده باد
دست يزيديان كه عصر روز عاشورا ،پرونده جنايت خود را تكميل كردند
و در نهايت پستى ،كاروانى جملگى از تبار آزادگى را به اسارت گرفتند.
خداى بزرگ چه زود انتقام گرفت و شكست آنان را به دست همين
كاروان رقم زد .آنگاه كه ساالر كاروان ،زينب عليهاالسالم ،پيامرسان
نهضت بزرگ حسينى شد و امام ساجدان با سخنان آتشين خود ،چهره
پليد يزيد را آشكار ساخت و كاخ سلطنتش را به لرزهدرآورد و عمق ستم
دشمنان دنيادوست شهوتپرست را آشكار ساخت .آنان كه در اسارت،
پرچمدار عزت و بزرگى اسالم و مايه خفت و خوارى دشمنان دين خدا
بودند ،الگويى شدند براى سربازان مكتب عاشورادر طول تاريخ؛ چنانكه
اسيران ايرانى با اقتدا به ايشان ،رنج و شكنجه اسارت را تحمل كردند و
مايه افتخار اسالم و ايران شدند( .خبرگزاری تبیان ،فردسعید)
انقالب اسالمی و غیورمردان گمنام
انقالب اسالمی ،دستاورد مبارزه مردمی است که از جان ،مال و زندگی
شان گذشتند .هشت سالدفاع مقدس ،سند گران بهای این فداکاری ها
و از جان گذشتگی هاست .سبک باالن عاشق بی شماری ،سوار بر توسن
شرف و عزت به معراج خون تاختند و در همان حال ،سینه هایی نیز
در قفس تنگ بازداشت گاه های عراق تپیدند .آنها بهترین سالیان عمر
خود را آنجا گذراندند تا ندای حق و حقانیت نواخته شود و نام ایران در
اوجدرخشش بماند .اسیران ایرانی ،با پیروی از کاروان اسیران عاشورا،در
اسارت آزادگی آفریدند ودشمن ریاکار را رسوا ساختند .یعنی همانگونه
که شهداء افتخار آفریدند و نگذاشتند یک وجب از خاک ما به دست
دشمنان اهل بیت بیفتد اسراء همدر این رکاب به خوبی فعالیت کردند و
از جان مایه گذاشتند تا گزندی به مملکت وارد نشود .اما در مقام شهدای
گمنام باید گفت ،نامش شهید است .شهرتش ،گم نام؛ فرزند روح الله.
روی سنگ قبرش این گونه نوشته اند .گاه گاهی به شهر و دیار ما می
آید با چند تکه استخوان .زنگ بیداری را با آمدنش به صدا درمی آورد
تا در رخوت زندگی دنیا خوابمان نبرد و گم نشویم در تاریکی ظواهر
دنیا .می آیند و حسرت جان کاهی را در دلمان زنده می کنند .چه رها
و سبک بال رفتند و ما جا مانده ایم و چه زیبا ماندگار شدند و ما چه
فراموش می شویم .تمام وصله های دنیا را از خودشان باز کردند ،حتی

اسمش را .نام ها را واگذاشتند برای آنها که دل به آنها می بندند ،برایش
قد خم می کنند و نوکر آنهایند .مباد که این گونه باشیم و آخرت مان
را به زندگی دنیا بفروشیم و از مشتی استخوان بی پالک ،درس رهایی
و عشق نیاموزیم .در حیرتم چگونه آنها گم نامند ،در حالی که نامی به
وسعت غیرت و مردانگی دارند .گم نامی آنها از ماست که نتوانستیم و
نخواستیم آنها را بشناسیم و خود را به غریبگی زدیم .پرداختن به هوس
هایدنیا ،نگذاشت شمعیدر وجودمان روشن بماند تا وسعت وجود آنها
را ببینیم و وسعت نام نامحدود آنها رادرک کنیم .پس ای خدای مهربان!
به ما اراده ای ببخش تا حجاب های وجودمان را پس زنیم و رهرو راست
کردار آنها باشیم( .مجله گلبرگ ،عباس سودایی)
اسراء در نگاه رهبری
مقام معظم رهبری درباره عظمت یازدهمین روز محرم و اهمیت
مناسبت تقویمی روز اسراء و مفقودان می گویند :یقینا یکی از مناسبت
های مهم جمهوری اسالمی که بسیار هم دارای تناسب است ،همین
روز اسرا و مفقودین است که با خاطره تاریخی آن مناسبت دارد .همه
میدانید کهدر روز یازدهم محرم ،یکی از عظیم ترین فاجعه های تاریخ
اسالم به وقوع پیوست .اسارتی اتفاق افتاد که نظیر آن را دیگر ملت و
تاریخ اسالم ندید و به آن عظمت هم نخواهد دید .کسانی اسیر شدند
که از خاندان وحی و نبوت و عزیزترین و شریف ترین انسان های تاریخ
اسالم بودند .زنانی در هیئت اسارت در کوچه و بازارها گردانده شدند که
شأن و شرف آنها در جامعه اسالمی آن روز نظیر نداشت .کسانی این
عزیزان را به اسارت گرفتند که از اسالم بویی نبرده بودند و با اسالم رابطه
ای نداشتند و خبیث ترین و پلیدترین انسان های زمان خود بودند .در
روز یازدهم محرم ،خاندان پیامبر و علی علیهماالسالم اسیر شدند و این
خاطره ،به عنوان یکی از تلخ ترین خاطره ها ،برای ما تا امروز مانده است
و خواهد ماند .اسراء ما از آن کسانی هستند که نامشان در تاریخ انقالب
ِز ُه َو ل َِر ُسولِ ِه
و ایران جاودانه خواهد ماند .اینکه اسالم می فرمایدَ « :و لِلّه الْع َّ
ِنین» یک وجه از عزت مؤمنین همین است .مؤمن در سخت
َو لِلْ ُمو ْءم َ
ترین شرایط هم احساس می کند عزیز است و احساس ذلت نمی کند و
خودش را نسبت بهدشمن ،خوار احساس نمی کند؛ چون اقتدار معنوی
و درونی خودش را حفظ کرده است و از دست نداده است .عزیزان ما که
در بند هستند ،این اتکای به نفس و عزت نفس و قدرت درونی و داخلی
را حفظ کردند و توانستند در همه شرایط ،آن عزت و استحکام درونی
و شخصیت و هویت مسلمانی خودشان را حفظ کنند ودشمن از اینکه
بتواند آنها را ذلیل کند ودرهم شکند و خردشان کند ،ناتوان و عاجز شده
است .رزمندگان عزیز فقطدر میدان جنگ نبود که مثل شیر شجاعت
نشان می دادند ،بلکه در اسارت گاه هم همان شیران شجاع و قوی باقی
ماندند( .سایت جامع آزادگان،درباره اسراء)
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گزارشی از همایش بین الملی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س)»

سید حسن خمینی :حق اداى تکلیف ،برآمده از تکلیف است
42

یادگار گرامی امام با تأکید بر فراهم بودن امکان
عملبهتکلیفبرایشهروندانجامعه،گفت:اگر
وظیفه داریم برای رسیدن به جامعه ای متعالی
تالش کنیم ،بستر ادای این تکلیف آزادی بیان
است و کسی که به هر نوع از تحقق این بستر
ممانعت می کند جلوی ادای تکلیف را گرفته
است.
آیت اهلل سید حسن خمینی در همایش بین
الملی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه
امام خمینی(س)» که در پژوهشکده امام
خمینی و انقالب اسالمی آغاز شده است ،به
مقوله «حق ادای تکلیف»پرداخت و اظهار کرد:
اگر تکلیفی بر دوش انسان است ،او این حق را
دارد که جامعه شرایط ادای تکلیف را برایش
فراهم کند .به عنوان مثال اگر ما مسلمانان
مکلف به گزاردن نماز هستیم این حق را داریم
تا شرایط اقامه این تکلیف توسط جامعه فراهم
شود.
وی در ادامه سخنان خود به برشمردن برخی از
تکالیف شهروندان پرداخت و با اشاره به تکالیفی
همچون اهتمام به امور مسلمین و امر بمعروف
و نهی از منکر و ضرورت ایجاد بستر مناسب
برای ادای آنها ،تأکید کرد :نحوه قانون گذاری
و برخورد حاکمیت با افراد جامعه نباید به گونه
ای باشد که جلوی اعمال تکالیف توسط آنان
گرفته شود؛ لذا اگر بگوییم همه باید به امور
مسلمین حساسیت داشته باشند ،کسی که
احساس توانمندی در این زمینه می کند نباید
از هیچ طریقى براى او ممانعت ایجاد شود چرا
که در واقع در مقابل انجام تکلیف از سوی او،
محدودیت صورت گرفته است .اگر تکلیف داریم
که به امور مسلمانان اهتمام داشته باشیم هیچ
کس حق ندارد ما را نسبت به اعمال این تکلیف
و توجه به مسایل جامعه محدود کند .هیچ کس
حق ندارد ما را از اقدام براى تصحیح و تغییر
جامعه به صالح باز دارد و نیز اگر تکلیف امر به
معروف و نهى از منکر داریم نباید کسى از نتایج
آنبهراسد.
یادگار امام با بیان اینکه حق اداى تکلیف ،یک
حق برآمده از تکلیف است ،ادامه داد :اگر وظیفه
داریم برای رسیدن به جامعه ای متعالی تالش
کنیم ،بستر ادای این تکلیف آزادی بیان است و
کسی که از تحقق این بستر ممانعت می کند

جلوی ادای تکلیف را گرفته است؛ گرچه در
چنین حالتی ،تکلیف از دوش فرد ساقط می
شود اما اصل ضرورت انجام این تکلیف به قوت
خود باقی خواهد بود .همان قانون گذارى که
تکلیف را وضع مى کند به مکلف امکان عمل به
آن را مى دهد و هر کسى که از آن ممانعت کند
را بازخواست مى کند.
وی در همین زمینه گفت :اگر در کالم امام
خمینی می بینیم که «زنان تکلیف دارند در
حوزه اجتماعی حاضر شوند» آنان این حق را
دارند که شرایط الزم برای حضورشان فراهم
شود و اساسا جامعه باید ،از چنان سالمتی
برخوردار باشند که زنان بتوانند به تکلیف خود
عملکنند.
سید حسن خمینی تأکید کرد :اگر می گوییم
همه حق انتقاد دارند و اگر امام می گویند «انتقاد
بلکه تخطئه از الطاف خفیه الهی است» ،حق
داریم که بتوانیم به این وظیفه عمل کنیم؛ اگر
رسانه ها تکلیف دارند حقایق را بگویند ،مانعی
نباید بر سر راه آنها باشد و از همین رو ،سانسور
باطلمانععملبهتکالیفآنهاست.
وی در همین زمینه افزود :اگر رئیس جمهوری
وظیفه دارد که قانون اساسی را اجرا کند باید
توانایی آن را نیز داشته باشد زیرا وظیفه ای بر
دوش او نهاده شده است و او حق دارد شرایط
برایشمهیاباشد.
یادگار امام با اشاره به تأسیس حکومت اسالمی
در ایران ،یادآور شد :هر عاملی که جلوی افراد
جامعه را برای عمل به تکلیف بگیرد ،در واقع
جلوی حق بزرگ ادای تکلیف را گرفته است.
وی با اشاره به حقوق فردی و جمعی اعضای
جامعه،اظهارکرد:اگرنسبتبهسرنوشتجامعه
حساسهستیمبایدببینیمکهمسئوالنامکان
اعمال این تکلیف را به افراد می دهند؟
سید حسن خمینی در ادامه سخنان خود با
بیان اینکه امام خمینی آمده است تا جامعه بهتر
از گذشته خویش باشد ،نیل به این هدف را در
گرو امکان ادای تکالیف دانست و تأکید کرد :این
همایشبایددرجامعهاقدامبه«گفتمانسازی»
کند و آنقدر سخن خود را در جامعه بیان کند
و نقد بشنود تا گفتمان آن به یک باور عمومی
تبدیلشود.
ویگفت:اگرمیخواهیمجامعهبهتعالیبرسد
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باید پاسدار حقوق یکدیگر باشیم و در این مسیر
همه با هم گام برداریم.
یادگار امام «نهاد سازی» و «جریان سازی»
را در کنار گفتمان سازی ،به عنوان دیگر
بایستههای اثرگذاری این همایش برشمرد و
در پایان سخنان خود تأکید کرد :حق نه دادنی
است ،نه گرفتنی؛ بلکه حق فراگرفتنی و یاد
دادنى است و اگر به حقوق خود توجه کنیم
جامعه خوبی در انتظار ما خواهد بود.
تأکیددبیرعلمیهمایشبرحق
اجتماعی و سیاسی مردم در کنار حقوق
خصوصی
حجت االسالم و المسلمین کاظم قاضی زاده
در همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت
دینی در اندیشه امام خمینی (س) گفت :یکی از
دغدغه های بنیادین جهان معاصر حقوق مردم
و چگونگی تأمین آن است .پرسش اساسی این
است که آیا حکومت دینی می تواند نسبت به
کرامت انسان ،حقوق و آزادی شهروندان و به
ویژه اقلیت ها پایبند باشد .برخی به این مسأله
با دیده تردید نگریسته اند .البته گفتمان دینی با
مفهوم حق و حق مداری بیگانه نبوده است و از
دیرباز در پژوهش های اسالمی درباره اهتمام به
حق الناس دست مایه های ژرفی وجود داشته
است .ایشان ادامه داد :امام خمینی (س) در
امتداد این رویکرد در بیانات خویش به خصوص
عملکرد 10ساله پس از پیروزی انقالب اسالمی
تالش نمودند تا گفتمان حقمداری و توجه به
حقوق شهروندی را بارور نمایند .اما چالش های
نظری و عملی این حوزه همچنان در انتظار
اندیشه ورزی های نخبگان حوزه های گوناگون
حقوق اسالمی است.
وی با تأکید بر اینکه در دوران معاصر و با
پیشرفت تکنولوژی عرصه های نوینی از توجه
به حقوق مردم مطرح شده است ،افزود :همایش
بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در
اندیشه امام خمینی (س) جایگاه حقوق مردم
در حکومت دینی را به بحث می گذارد و این
همایش در ادامه همایش های مؤسسه تنظیم
و نشر آثار امام خمینی (س) با موضوع «امام
خمینی (س) و قلمرو مردم» برگزار می گردد.
قاضی زاده با بیان اینکه حجت االسالم و
المسلمین سید محمد خاتمی دبیر عالی این

همایش بوده است ،اظهار داشت :فعالیت های
مجموعه همایش را در سه بخش سامان دادیم.
یک بخش مجموعه مقاالت است 100 .مقاله
به دبیرخانه این همایش رسید و با توجه به
بررسی ها  50مقاله را در سه جلد آماده کردیم.
بخش دیگری از فعالیت های همایش با توجه
به چالش های شناخت حقوق مردم دارد ،سه
کارگروه تشکیل شد و جلسات پرشوری را
تشکیل دادند .مجموعه  50جلسه این کارگروه
ها در  3جلد دیگر منتشر شده است.
وی ادامه داد :غیر از این دو فعالیت در شورای
عالی همایش نیز جلسات منظمی برگزار می
شد .همه اینها به جهت این بود که بتوانیم
در حوزه حقوق مردم موضوع جدیدی را در
گفتمان دینی مطرح کنیم .دیدگاه عمومی این
است که از جهت اجتماعی مردم چیزی جز
تکلیف ندارند .اما در این گفتمان تالش شده که
بتوانیم بر اساس اجتهاد صحیح حقوق مردم را
مطرحکنیم.
ایشان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری
مبنی بر حق الناس بودن رأی مردم ،گفت:
این همایش دنبال به این بود که بتوانیم حق
اجتماعی و سیاسی مردم را در کنار حقوق
خصوصیساماندهیم.
ویبابیاناینکهکمیسیونحقوقبشراسالمی،
مؤسسه علمی و پژوهشی فهیم و مؤسسه
ماارغنون،مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی
(س) را در برگزاری این همایش همراهی کردند،
افزود :امیدواریم در ادامه همایش های امام
خمینی (س) و قلمرو مردم بتوانیم فضاهای
دیگری را مطرح کنیم.
از مجموعه آثار همایش بین المللی
«حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه
امامخمینی(س)»رونماییشد
این مجموعه شامل هشت عنوان اثر است که
سه جلد آن را مجموعه مقاالت همایش ،سه
جلد مجموعه مباحث نشست های علمی و
کارگروه های تخصصی (که در طول  2سال
در تهران و قم با حضور اساتید و کارشناسان
برجسته حوزه و دانشگاه برگزار شده) ،یک جلد
مصاحبه های علمی به عنوان ویژه نامه همایش
و یک جلد آن را نیز چکیده مقاالت ارائه شده در
پیش همایش سال 94تشکیل می دهد.

گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت امام حسین
و یاران با وفایش در حرم مطهر امام راحل
تهیهوتنظیم :مصطفیخلیلی/عکاس:امراهللعزیزنیا

علیهالسالم

امام صادق(ع):به راستی که خدا کربال را حرم امن وبابرکت قرار داد پیش از آنکه مکه را حرم قراردهد.
باید حقیقتا توجه کنیم که
پابرهنگانومحرومینجامعه
ولی نعمت ما هستند وباید برای
حمایت از این قشر شریف معظالت
ونابسامانی های اقتصادی وبه
خصوص گرانی را به نحو شایستهای
مرتفعکنیم.

(بحار،ج،98ص)110

[برایاینکهانقالبدچار
انحراف نشود نیاز به وجود
شاخصهاییاست]منعرض
ميكنمبهترينشاخصها،خود
امام و خط امام است .امام بهترين
شاخصبراىماست.

بهمناسبتسالروزشهادتامامسجادعلیهالسالم

زین العابدین والعارفین
""وحید عاملی

قیام بزرگ و حفظ دستاوردها
قيام بزرگ عاشورا ماندگارترين نهضت اسالمى
است كه در محرم سال 61قمرى روى داده است.
اين نهضت داراى دو مرحله بود .برهه نخست،
آفرينش و شكلگيرى و جهاد و جانبازى و دفاع
از كرامت اسالمى و دعوت به اقامه عدل و احياى
دين محمدى و سنت و سيره نبوى و علوى بوده
كه به رهبرى امام حسين علیه السالم از نيمه ماه
رجب سال  60هجرى آغاز و در دهم محرم سال
 61هجرى به فرجام رسيد .مرحله دوم ،دوره پيام
رسانى و تثبيت ارزشهاى نهضت و عرصه جهاد
فرهنگى و تبيين آرمانهاى آن قيام مقدس بود
كهبهرهبرىامامعلىبنالحسينعلیهماالسالم
تداوم يافت .امامت شيعه و رهبرى نهضت كربال
در عصرى به امام سجاد علیه السالم منتهى
گشت كه او به همراه نزديكترين افراد خاندان
آل على علیهم السالم به اسارت مىرفتند .آل
على علیهم السالم آماج تيرهاى ستم و تهمت
و افترائات سياستمداران بنىاميه قرار داشتند،
ارزشهاىدينىدستخوشتحريفوتغييرامويان
قرار گرفته ،روحيه شجاعت و حميت اسالمى و
باورهاى دينى مردم سست ،احكام دينى بازيچه
نااليقاناموىشده،خرافهگرىرواجيافته،روحيه
شهامت وشهادت طلبى در زير شالق و شكنجه

و ارعاب امويان محو گشته بود .سختگيرىهاى
بىحد و حصر ،مصادره اموال و تخريب خانههاى
آلهاشم ،محروم ساختن آنها از امتيازات جامعه
اسالمى ،جلوگيرى مردم از هرگونه ارتباط با
خاندان وحى و به انزوا كشاندن امام معصوم علیه
السالم از مهمترين سياستهاى حاكمان اموى
در مبارزه با اهل بيت عصمت و طهارت علیهم
السالم بوده است( .دراسات و بحوث فى التاريخ
و االسالم ،ج  ،1ص  (77امام زينالعابدين علیه
السالم در چنين عصر و جوى رسالت و پيامبرى
خود را آغاز كرد .حركت جهاد فرهنگى و پرورش
شخصيتها را در دستور كار خود قرار داد و با
يك حركت عميق و دامنهدار به ايفاى نقش
پيشوايى خود پرداخت اين رويكرد امام سجاد
علیه السالم زمينه ساز انقالب فرهنگى امام باقر
علیه السالم و امام صادق علیه السالم گشت .از
اين رو برخى از نويسندگان ،آن حضرت را «باعث
االسالم من جديد» ناميدند( .همان ،ص )79
امام باقر علیهالسالم میفرمایند :پدرم علی بن

الحسین علیهالسالم هرگز نعمتی از خدا را یاد
نمیکردند مگر آنکه برای شکر آن نعمت ،خدا
را سجده میکردند ... ،و نیز هر گاه حق تعالی
شری را از ایشان دفع میکرد که از آن بیم
ّ
داشتند و یا مکر مکر کنندهای را دور میگرداند
سجده مینمودند و همچنین بعد از فارغ شدن
از نماز واجب و یا اصالح میان دو کس برای شکر
این توفیق سجده میکردند و در جمیع مواضع،
سجود آن حضرت به چشم میخورد و به این
«سجاد» میگفتند .امام
سبب آن حضرت را ّ
سجاد علیهالسالم در امر عبادت و مناجات با
حضرت حق از همگان پیشی گرفته بود .امام
علیهالسالم در هنگام ادای فریضه نماز ،چنان
خوف خدا سراسر وجودش را فرا میگرفت که
تمام اعضای بدنش میلرزید و چون وارد نماز
میشد چنان خشک و بیحرکت میایستاد
که جز آنچه باد از لباسشان تکان میداد
دیگر حرکتی از او مشاهده نمیشد .امام باقر
علیهالسالم عبادت پدرش را چنین توصیف
میکنند«:پدرمدرنمازقیامیداشتندچونقیام
بندهای ذلیل در پیشگاه سلطانی با شکوه و با
هیبت ،و نماز او چنان مینمود که نماز وداع است
و گویی برای همیشه با آن خداحافظی میکند».
(موسسهجهانیسبطین،زینالعابدین)
زمان و نحوه شهادت
حضرت سید الساجدین پس از گذراندن یک
عمرپربرکتکهدریکیازحساستریندورههای
تاریخ اسالم واقع شد از ویژگیهای مهمی در بین
مردم برخوردار شده بود؛ چراکه فضایل و مکارم
اخالقی آن حضرت در هر مجلس و محفلی بیان
میشد و در یک کالم امام در دلها و عواطف
مردم جا گرفته بود .این وضع بر امویان دشوار
بود و آنها را میرنجاند و از همه کس بیشتر
ولیدبنعبدالملک کینه امام را در دل داشت .او
بارهامیگفت:منتاوقتیکهعلیبنالحسیندر
دنیا باشد راحت نیستم» .این بود که وقتی زمام
سلطنت را به دست گرفت تصمیم گرفت امام را
مسموم کند .لذا زهر کشندهای برای کارگزارش
در مدینه فرستاد و به او دستور داد تا این زهر را
به امام بخوراند و آن نانجیب نیز دستور ولید را

عملی کرد .زهر در بدن نازنین امام کارگر شد
و بدین وسیله حضرت در سن  57سالگی در
مدینه طیبه به شهادت رسید .پیکر پاک امام
سجادعلیهالسالمرادرشهرمدینهتشییعکردند.
در آن شهر از پیکر امام تشییع بینظیری صورت
گرفت؛ زیرا تودههای مردم از مناطق مختلف بر
جنازه حضرت حاضر شدند و همگی پریشان
و گریان و دل شکسته جنازه مطهر حضرت را
بر دوش میبردند .مردم در هالهای از اشک با
امام وداع میکردند .بدن مطهر حضرت سجاد
علیهالسالم را به قبرستان بقیع بردند و در قبری
که در کنار قبر عمویش امام حسن مجتبی
علیهالسالم آماده ساخته بودند به خاک سپردند.
نظر اهل سنت و شاگردان ایشان
َذ َهبی یکی از بزرگان اهل سنت درباره امام سجاد
مینویسد:برایایشانجاللتعجیبیبودوایشان
به سبب شرافت و سیادت و قدرتش و همچنین
به دلیل علم و اهلیت و کمال عقلش هر آینه برای
امامتشایستهاست.جاحظکهیکیازدانشمندان
به نام اهل تسنن است نیز میگوید :مردم با همه
اختالف مذاهبشان در مورد ایشان دارای وحدت
نظر بودند و هیچ کس در تدبیر او تردید نداشت
و احدی در تقدیم او بر دیگران در همه زمینهها
شک نداشت .و مهمتر از همه شافعی که خود
یکی از پیشوایان چهارگانه اهل تسنن است
میگوید:هماناعلیبنالحسینفقیهتریناهلبیت
است .حضرت سجاد علیهالسالم در مدت 35
سال امامت خود ،افراد زیادی را تربیت کردند و
برای تداوم مکتب اسالم ناب محمدی ،توانستند
آنان را از هر جهت آماده کنند که از آنجمله ثابت
بن دنیار و معروف به ابوحمزه ثمالی است که به
تعبیر امام رضا علیهالسالم همچون مسلمان در
عصر خویش بود و همچنین میتوان به أب ُوخال ِد
کابُلی ،یَحیی بن أُم ّ
الط ُ
ویل َس َعید بن ُج َب ْیر ـ که
از نظر مقام علمی جایگاه رفیعی داشت ـ اشاره
کرد .این افراد جملگی از ممتازترین اصحاب و
یاران امام سجاد علیهالسالم بودند که همچون
ستارههای درخشانی در آسمان علم و معرفت
درخشیدند و پرتو افشانی کردند( .نهاد نمایندگی
رهبری،نصیراصفهانی)

