
فقه تراریخته
موضوع شناسی تراریخته در گفت وگو با 

حکم شناسی تراریخته در گفت وگو با 

به همراه مقاله های

دکتر بهزاد قره یاضی
دکتر سمیرا کهک

دکتر محمد رضا زمانی
دکتر داوود حیات غیب

دکتر حسین عسگری
دکتر آزاد عمرانی

دکتر محمود توالیی
دکتر سید علی اکبر بهجت نیا

دکتر مسعود شمس بخش

حجت االسالم والمسلمین سید مجتبی نورمفیدی

تراریخته و تغییر در خلقت الهی| عبدالمهدی میرصادقی
بررسی فقهی امکان استناد به ادله مرتبط با ضرر| سید محسن شیرازی

فرهنگ و هنر 6
گفت وگویی با دکتر سلیمانی ار دستانی | د و مقاله |  یادداشت وارده

بخش سوم مصاحبه  با آیت اهلل العظمی محفوظی

بنی امیه تاریخ اسالم را 
سیاه کرد

هفته نامه آستان مقدس  امام خمینی )س(سال پنجم    شماره     238پنجشنبه بیست ودوم مهر ماه  1395قیمت 2000 تومان

  فر  و

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



هفته نامه حریم امام
صاحب امتیاز:

 آستان مقدس امام خمینی)س(
مدیر مسئول:

علی جوادی راد
زیر نظر شورای تحریریه

نشانی:
تهران  حرم مطهر امام خمینی)س(

        آیت اهلل العظمی عباس محفوظی: 
بنی امیه تاریخ اسالم را سیاه کرد

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

ـ  هنرى ششمین پرونده فرهنگی 
در این شماره به مناسبت بررسی نقش و جایگاه زن در ادیان آسمانی و غیرآسمانی مشهور مصاحبه ای انجام 
دادیم با جناب دکتر عبدالرحیم سلیمانی  اردستانی  و  در ادامه به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، مقاله ای 
با عنوان عقل سالم در بدن سالم و به مناسبت روز جهانی عصای سفید مقاله ای با عنوان روشن دلی پایان راه 
نیست را همراه کردیم با یادداشت وارده ای به مناسبت روز تجلیل از اسراء و مفقودین با عنوان بر سر آرمان 

ماندن !

             دکتر بهزاد قره یاضی: 
       هراس افکنی مانع پیشرفت تراریخته شده است

  حجت االسالم والمسلمین
   سید مجتبی نورمفیدی:

  باید باب فقه بیوتکنولوژی گشوده شود

           خانم سمیرا کهک: 
خوردن غذای تراریخته 

هیچ تاثیری در ژن های ما ندارد
      دکتر محمد رضا زمانی: 

جنجال های اخیر اعتبار علمی درست ندارد

      دکتر داوود حیات غیب: 
 این محصوالت باید دقیقا 

  شناسایی و برچسب گذاری شوند

       دکترحسین عسگری: 
مخالفت های دانا محور با هر پدیده ای  

موجب رشد آن می شود

دکتر آزاد عمرانی: 
محصوالت ارگانیک امتحان خود را 

پس  داده اند
                  دکتر محمود توالیی: 

            خداوند طبیعت را ُمسّخر انسان قرار داده

          دکترسید علی اکبر بهجت نیا: 
    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

عقل سالم در بدن سالم
مقاله  ای از مینا خلیلی فرد

روشن دلی پایان راه نیست
مقاله ای از  مهدی افشاریان

بر سر آرمان ماندن
یادداشت وارده 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در یازده سال گذشته دومیلیارد هکتار از اراضی جهان زیر کشت محصوالت تراریخته رفته و نیز در 20 سال گذشته بیش از 150 میلیارد 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 گفت وگوهایی با صاحب نظران مخالف و موافق 

این موضوع ترتیب داده و آن را مورد توجه و بررسی قرار دهد.
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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 

کنیدتا اشراربرشمامسلط نشوند*
)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 می دانستند. 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

لطفا نشریه حریم امام به شکل الکترونیکی، به ایمیل ارسال شود.
شما می توانید نسخه الکترونیکی نشریه حریم امام را هر هفته 

در کانال تلگرامی نشریه، دریافت و مطالعه نمایید.
0912....301

سالم علیکم. تنوع مطالب و موضوعات به روز، به خوانندگان شما 
خواهد افزود.

0919....562

1. مسئله »احیای تفكر دینی« و مباحث پیرامون آن در زمره مسائل دامنه داری 
است که در یكی-دو قرن اخیر فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است. علت 
شكل 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 تا درون مرزهای جغرافیایی جوامع اسالمی عنوان شده است. این مسئله 
اگرچه در بازه زمانی یادشده، عمری درازیافته، و در این زمان نسبتاً طوالنی، فراز 
و نشیبهای بسیار و اوج و حضیض های فراوان را تجربه کرده؛ لیكن حدود و ثغور 
آن همچنان ناپیدا و حوزه مباحث آن هنوز نامشخص است. گویی تهاجم برآمده 
از تمدن رقیب، متفكران 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 پردازی در این حوزه را تنها در عنصر سیاست 
محدود می کنند و برخی دیگر، وابستگی علمی به سنت دینی و مذهبی را علت 
عقب ماندگی خوانده، بازخوانی نگرش های سنتی و به روزآوری آن را درمان این 
درد می خوانند. عده ای نیز در حصار تحلیل های وابسته به یک دانش خاص 
نمانده، احیای تفكر دینی را در بازنگری همه جانبه در شناخت دو عنصر انسان 
و جهان می گسترانند؛ در نظر ایشان متفكر دینی با محور دین، درباره جهان 
و انسان می اندیشد و از این رو همه علوم را با اندیشه دینی ارزیابی می کند؛ 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 چون دین از سیاست فراغت نمی یابد، تفكر دینی نیز باید در مسائل 
علم سیاست ورود کند و به همین منوال چون به سازی دنیای انسانی در گستره 
وظایف دین جای می گیرد، تفكر دینی باید در تحوالت دانشی )علوم تجربی و 

ریاضی( حضوری فعال داشته باشد. 
روشن است که حضور فكری در تحوالت دانشی علوم مختلف به معنای فراگیری 
این علوم نخواهد بود، بلكه مسئله فراگیری این دانشها، با توجه به نیاز جامعه 

اسالمی تعین عینی یا کفایی خواهد یافت.
2. اشاره کوتاه به این نكته نیز الزم است که در مناقشه پر هیاهوی حضور دین 
در دنیای مدرن، گروه کوچكی هم فارغ از همه این مباحثات، اصل تغییر در 
گفتمان دینی را ناپسند می شمارند و هرگونه حرکت در 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 نكته اذعان کرد که احیای فكر دینی، بیش و پیش از هر چیز نیاز 
انسان مسلمان است؛ فارغ از اینكه 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 مكان مطرح کرده اند، رویكرد دیگر یا عنوانی دیگر از 

احیای فكر دینی است. 
3. دانشها تقسیمات متفاوتی می پذیرند. در یک رویكرد خاص می توان دانشها 
را با توجه به »تناسب علوم« و نیز »ارزش آنها« بررسی و تقسیم کرد؛ به این 
معنی علوم در یک ارزیابی و ارزشگذاری نسبت به هم، به سه دسته تقسیم می 
شوند: دسته نخست علومی هستند که در نسبت با علوم دیگر، پرفایده محسوب 
می شوند؛ لیكن 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 با دانش کشاورزی، دامداری، پزشكی یا زمین شناسی زندگی می کند، 
لیكن این علوم با تكیه بر ظن و گمان راه می پیمایند و از یقین و جزم بی بهره 

اند. 
دسته دوم دانشهایی است که از اتقان کافی برخوردارند؛ لیكن فواید آن در زیست 
انسانی ملموس نبوده، یا به اندازه دانش تجربی برای زندگی انسانی فایده ندارند؛ 
دانش ریاضی بر جزم و یقین استقرار دارد؛ لیكن نمی توان آثار آن را در زندگی 
انسانی به صورت ملموس و بی واسطه )همچون دانشهای تجربی( مشاهده کرد. 
دسته سوم هم دانش هایی است که افزون بر اتقان، بهره های مادی و معنوی 
آن در زندگی انسانی بسیار است. الهیات و فقه در معنای عام آن از این دسته اند. 
شاید بتوان این دسته بندی را به گونه ای در روایت منقول از حضرت صادق آل 
محمد )علیه السالم( مشاهده کرد: »اَل َیْسَتْغِنی َأْهُل ُكلِّ بََلٍد َعْن َثَلَثٍة َیْفَزُع 
إَِلْیِهْم ِفی أَْمِر ُدْنَیاُهْم َو آِخَرِتِهْم َفِإْن َعِدُموا َذِلَك َكاُنوا َهَمجاً؛ َفِقیهٍ  َعاِلمٍ  

َوَرعٍ  َو أَِمیٍر َخیٍِّر ُمَطاٍع َو َطِبیٍب َبِصیٍر ِثَقٍة«. 
4. این نگاه جامع و همه نگر به دانش، گستره نفوذ فكر دینی را در دانشهای 
مختلف مشخص می سازد. نگرش مزبور همچنین پویایی و پایایی دانشهای 
اسالمی را به همراه می آورد؛ به خصوص آنكه برخی دانشهای اسالمی چون فقه 
)در معنای خاص آن(، با حیات فردی و اجتماعی انسان پیوند وثیق و ناگسستنی 

دارد و در حقیقت برنامه حیاتی انسان مسلمان را ترسیم می کند. 

سرمقاله

سید محمود صادقی

فقه و مسئله احیاي فکر دیني

شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و 
نظرات خود را پیرامون نشریه، مسائل روز و... 

به سامانه 3000101012 
و  همچنین ایمیل: harim.emam@yahoo.com ارسال نمایید.

برای اشتراک نسخه الکترونیکی نشریه  به کانال حریم امام بپیوندید:

@harim_emam

بخشی از وصیت نامه طلبه شهید احمد رضایی
سالم پدران، سالم مادران، سالم خواهران و برادران! 
امروز امپریالیسم آمریکا می خواهد از هر راه به اسالم 
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 می کنی، بمب اتمی خواهد 
شد و بر قلب جنایتکاران خواهد نشست. بدانید که 

جهاد شما کشت و زرع شما می باشد. 

پیام شهید
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  آیا می توان برای خالفت بنی امیه 
معیار دینی و انسانی قائل شد؟

بی تردید خالفت یا به تعبیر صحیح تر حکومت 
معاویه، مطابق معیارهای اسالمی و انسانی نبود. 
خود معاویه به طور صریح به مردم می گفت: »َو 
وا  ُلوا وَ ال لَِتُصوُموا وَ ال لَِتِحجُّ اهللِ إنّی ما قاتَلُتُکم لُِتصَّ
َّما قاتَلُتُکم  إِن وَ ال لُِتَزّکوا، إنَُّکم لََتفَعُلوَن ذلَِک وَ 
ِل تَأمَُّر َعلَیُکم وَ َقد أعطانَِی اهللُ ذلَِک وَ أنُتم لَُه 
کارُِهوَن؛ به خدا سوگند من با شما نجنگیدم که 
نماز بخوانید، روزه بگیرید، که حج به جای 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 بی پروایی 
گفت: »أال وَ اِنَّ ُکلَّ َشیءٍ اَعَطیُت الَحَسَن بَن َعلیَّ 
تَحَت َقَدَمیَّ هاتَیِن ال اَفی بِه؛ آگاه باشید که هر 
پیمانی را من به حسن بن علی داده ام زیر پایم 
نهادم و به هیچ یک از آن ها وفا نخواهم کرد.« امام 
حسن)ع( که به شهادت رسید و به حکم الهی، 
حضرت امام حسین)ع( منصب امامت را عهده دار 
شد، پیمان شکنی های معاویه بیشتر شد و درصدد 

برآمد که اندیشه های پلید خود را به اجرا درآورد.
برای ترسیم اوضاع واحوال دوران 
دادن  دست  به  و  حسین)ع(  امام 
الزم  شاید  حضرت،  آن  قیام  زمینه های 
باشد که شخصیت غیراسالمی و متظاهرانۀ 
معاویه و پسرش یزید ترسیم شود؛ از همین 
رو، لطفاً به برخی جنبه های شخصیتی این 

جرثومه های ضِد انسانی اشاره بفرمایید.
 شاید ذکر همۀ رذایل اخالقی این دو شخص در 
این مجال ممکن نباشد؛ اما می توان به چند نمونه 

از آن ها اشاره کرد.
یکی از رذایل دینی و اخالقی معاویه شراب خوای 
اوست. احمد بن حنبل در کتاب مسند خود از 
عبداهلل بن بریده روایت کرده است: »َدَخلُت أنّا 
وَ أبی َعلی ُمعاوِیََۀ َفأجلََسنا َعلَی الِفراش، ثُمَّ اُتینا 
راِب َفَشِرَب ُمعاوِیٌَۀ، ثُمَّ  عاِم َفاََکلنا ثُمَّ اُتینا بِالشَّ بِالطَّ
ناوََل أبی ثُمَّ قاَل: ما َشرِبُتُه ُمنُذ َحرََّمُه رَسوُل 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 ننوشیده ام.« روایات 
است که می توانید  آمده  دراین باره  نیز  دیگری 
در کتاب الغدیر، ج10، ص180 به بعد آن ها را 

بخوانید.
از دیگر خصایل وی مسئلۀ رباخواری است. مالک 
و نسایی و دیگران در کتاب های خود از طریق 
باَع  ُمعاوِیََۀ  »اِنَّ  روایت کرده اند:  یسار  بن  عطاء 
سقایٌَۀ ِمن َذَهٍب أو وَرٍِق بِأکَثَر ِمن وَزنها، َفقاَل لَُه 
أبُو الَدرداء: َسِمعُت رَُسوَل اهلل صلی اهلل علیه و آله 
و سلم َعن ِمثِل هذا إاّل ِمثالً بِِمثٍل؟ َفقاَل ُمعاوِیَُۀ: 
رداء: َمن یُعِذُرنی  ما أری بِِه بِأساً! َفقاَل لَُه أبُو الدَّ
ِمن ُمعاوِیَۀ؟ اَنَا اُخِبُره َعن رَُسوِل اهللِ وَ ُهَو یُخِبُرنی 
َعن رأیِِه؟ ال اُساِکُنَک بِأرٍض اَنَت بِها، ثُمَّ ُقِدَم أبُو 
رداء َعلی ُعَمَر بِن الَخّطاِب َفَذَکَر لَُه ذالَِک َفَکَتَب  الدَّ

ُعَمُر إلی ُمعاوِیََۀ اَن ال تَبع ذلَِک إاّل ِمثالً بِِمثٍل وَزناً 
بَِوزٍن؛ معاویه جامی طالیی یا نقره ای را به بیش از 
وزن آن فروخته بود و ابو درداء )یکی از اصحاب 
رسول خدا( به او گفت: من از رسول خدا شنیدم 
که می فرمود در امثال این گونه معامالت باید بدون 
کم وزیاد 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 می گویم و او از رأی 
خود به من خبر می دهد؟ و به این ترتیب 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 

معامله ای انجام ندهد.
یکی از قضایایی که شخصیت پلید 
عیان  خوبی  به  را  معاویه  زشت  و 
بن عبید  زیاد  استلحاق  می سازد داستان 
است. چنانچه برای شما مقدور است، این 

داستان را برای ما نقل بفرمایید.
داستان استلحاق زیاد بن عبید- زیاد بن ابیه یا زیاد 
بن سمیه- به ابوسفیان که به وسیلۀ معاویه انجام 
شد، یکی از وقیح ترین حوادث تاریخ و رسواترین 
برگ هایی است که در پروندۀ سیاه معاویه دیده 
می شود و یکی از روشن ترین نمونه های مخالفت 
او با احکام شریعت رسول خدا)ص( است. مردی 
که زیاد در خانه اش متولد شد، مردی است به نام 

»عبید« غالم حارث بن کلده ثقفی، طبیب معروف 
زمان جاهلیت در طائف و مادرش زنی است به نام 
»ُسمّیه« که او هم کنیزی بود از یکی از فرمانروایان 
فارس که هنگام بیماری، حارث بن کلده را برای 
معالجه طلبید و حارث بن کلده او را معالجه کرد 
او نیز به پاداش این کار ُسمّیه، کنیز خود را به او 
بخشید. حارث بن کلده نیز سمّیه را به غالمش 
عبید تزویج کرد و در خانۀ او بود و هنگامی که 
ابوسفیان، پدر معاویه به طائف رفت با سمّیه زنا 
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 
می کرد و به بی باکی و حیله گری معروف بود، 
معاویه درصدد برآمد تا او را به خود ملحق کند و 
از کاردانی و بی تقوایی او در محکم کردن پایه های 
حکومت اموی استفاده نماید. با اینکه قبل از آن 
در نامه هایی که به او می نوشت او را زیاد بن عبید 
خطاب می کرد، ناگهان تغییر عقیده داد و او را به 
نام زیاد بن ابی سفیان، مخاطب ساخت و نامه ای 
با همین نسب و القاب به او نوشت و او را به شام 
دعوت کرد. نامه را به وسیله مغیرۀ بن شعبه که 
در نیرنگ بازی و حیله گری همانند خود معاویه 
بود، برای زیاد فرستاد. چنان که نویسندگان از اهل 
تاریخ مانند یعقوبی در تاریخ خود )ج 2، ص 158- 
159( و مسعود در مروج الذهب )ج 2، ص 56( و 
ابن عساکر در تاریخ خود )ج 5، ص 409( و ابن 
ابی الحدید )ج 4، ص 70( و ابن اثیر در کامل 
)ج 3، ص 192( و دیگران با مختصر اختالفی 

بنی امیه تاریخ اسالم را سیاه کرد
حضرت آیت اهلل العظمی عباس محفوظی:

بخش سوم مصاحبه  به مناسبت ایام شهادت ساالر شهیدان  حضرت  ابا عداهلل الحسین)علیه السالم(

در ادامه گفتگو  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 
قیام  ساز  زمینه  دالئل  و  دوران  آن  در  السالم 

عاشورا پرداختند.
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نوشته اند، 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 نامه ای به فارس ]مرکز حکومت زیاد[ 
نوشت و در آن نامه او را برادر خود، پسر ابی سفیان، 
خطاب کرد و مغیره توانست با چرب زبانی او را 
نزد معاویه به شام ببرد. معاویه برای ملحق کردن 
او به خود، جلسه ای در مسجد شام تشکیل داد 
و مردم را به مسجد دعوت کرد و خود به منبر 
رفت و زیاد را نیز در پلۀ پایین تر نشاند. و گفت: 
»کسانی که گواه اند 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 شراب فروش بود. 
از حسن بصری نقل شده که گفته است چهار 
خصلت در معاویه بود که یکی از آن ها کافی بود 
تا او را مردی فاسق و گناهکار معرفی کند. یکی از 
آن چهار خصلت استلحاق زیاد و اّدعای برادری 
او بود؛ برخالف گفتار رسول خدا)ص( که فرموده 
بود: »اَلَولَُد لِلِفراِش وَ لِلعاِهرِ الَحَجُر، أال وَ َمن ادََّعی 
إلی َغیِر أبیِه، أو تََولّی َغیَر َموالِِیه رَغَبًۀ َعنُهم َفَعلَیِه 
لَعَنُۀ اهللِ وَ الَمالئَِکِۀ وَ الّناِس أجَمعیَن وَ ال یُقَبُل ِمنُه 
َصرٌف وَ ال َعدٌل؛ 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 رّد 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 گفته اند و از سرکشی ها 
پیامبر)ص(،  خاندان  به  او  بدرفتاری های  و 

حکایت های زیادی کردند.
نمونۀ دیگری از کارهای معاویه که 
در آن ها احکام اللهی تعطیل می شد 

را ذکر بفرمایید.
ماوردی و دیگران روایت کرده اند که دزدی را نزد 
معاویه آوردند و معاویه خواست دست او را به جرم 
دزدی قطع کند، مادر دزد گفت: »یا أمیَرالُمؤِمنیَن 
َفخلَّی  ِمنها؟  تَُتوُب  الّتی  ُذنُوبَِک  فی  اجَعلها 
سبیل ها؛ ای معاویه این گناه را نیز جزو گناهانی 
قرار بده که از آن ها توبه خواهی کرد، و معاویه 
نیز آن دزد را رها کرد.« باید از طرفداران معاویه 
پرسید: اوالً، مگر احکام خدا تعطیل بردار است که 
به خاطر درخواست یک زن باید تعطیل شود؟ با 
اینکه خدا در قرآن فرموده است: »تِلَک ُحُدوُد اهللِ 
َفال تَعَتُدوَها، وَ َمن یََتَعدَّ ُحُدوَد اهللِ فأولِئَک ُهم 

الّظالُِموَن«.
نمونۀ دیگر اقامۀ نماز جمعه در روز چهارشنبه 
است. مسعودی می گوید: »کار اطاعت بی چون 
چرای طرفداران معاویه به جایی رسیده بود که 
وقتی می خواست آن ها را به صفین ببرد، نماز 
جمعه را در روز چهارشنبه خواند و کسی اعتراض 

نکرد.«
از  بیشتری  نمونه های  لطفاً 
شرح  را  معاویه  خالف کاری های 

دهید یا به طور اجمال آن ها را برشمارید.
است؛  مفصل  معاویه،  خالف کاری های  شرح 

اجماالً چند نمونه را عرض می کنم:
1. تمام خواندن نماز در سفر؛

2. گفتن اذان در نماز عید قربان و عید فطر؛
3. فتوای جواز جمع میان دو خواهر و ازدواج با 

هر دو در یک زمان؛
4. اقدام به قتل ُحجر بن عدی و ُرَشید َهَجری و 
َعمرو بن َحِمق خزاعی و جمع دیگری از صحابۀ 
مورد  که  خدا)ص(  رسول  ارجمند  و  بزرگوار 

اعتراض بسیاری از بزرگان اسالم نیز قرار گرفت؛
5. تقدیم خطبۀ نماز عیدین بر نماز، برخالف 

عمل رسول خدا)ص( و خلفای آن حضرت؛
6. قطع مستمری بسیاری از مردم حجاز و عراق 
و مصر به جرم طرفداری ایشان از امیرالمؤمنین و 
شیعه گری آن ها و در مقابل توسعۀ بی حد و حصر 
و بذل و بخشش های بی حساب به مردم شام و 
اطرافیان جیره خوار و فرماندهان حلقه به گوش و 

ستمکار لشکر خود؛
به منظور جبران کسر  اموال مردم  7. مصادرۀ 

بودجه و تأمین ولخرجی های بی حساب خود؛
8. پوشیدن لباس های حریر و دیبا و استفاده از 
ظروف طال و نقره و زینت های مرصع به طال و 

جواهرات برخالف دستور اسالم؛
به وسیلۀ  روایات  و  احادیث  جعل  و  وضع   .9
مزدوران جیره خوار خود مانند ابوهریره و سمرۀ 
بن جندب و مغیرۀ بن شعبه و دیگران در مذمت 
علی)ع( و اهل بیت رسول خدا)ص( و مدح خود و 
پدرش ابوسفیان و دیگر شاخه های شجرۀ خبیثۀ 

بنی امیه؛
10. سب و دشنام امیرالمؤمنین)ع( و دستور به 
آن در منابر و مجالس، برخالف آن همه فضایل که 

رسول خدا)ع( دربارۀ آن حضرت فرموده بود؛
شیعیان  ارعاب  و  تهدید  و  تبعید   .11
امیرالمؤمنین)ع( و مصادرۀ اموال و خراب کردن 
حرم  به  ایشان  مستغالت  و  ضبط  و  خانه ها 
شیعه گری امیرالمؤمنین)ع( که از جملۀ آن ها: 

عبداهلل بن هاشم مرقال، عّدی بن حاتم طایی، 
صعصعۀ بن صوحان و عبداهلل بن خلیفۀ طایی 
بودند تا آنجا که دستور داد شهادت آن ها را در 
محاکم قضایی و غیر قضایی نپذیرند و نام آن ها را 
از دیوان های حقوق حذف کنند و از استخدام در 
ادارات و واگذاردن مشاغل به آن ها خودداری کنند 

و به هر ترتیب شده آن ها را منزوی سازند.
شخصیت فاجر یزید را نیز برای ما 
ترسیم کنید و نمونه هایی از خصایل 

رذل وی را ذکر بفرمایید.
یزید عالقۀ بسیاری به بوزینگان داشت و بوزینۀ 
مخصوصی داشت که کنیه اش را »ابوقیس« 
گذارده بود و هرگاه شراب می نوشید، ته ماندۀ 
می گفت:  و  می نوشاند  او  به  را  خود  جام 
»این یکی از بزرگان بنی اسرائیل است که در اثر 
گناه مسخ شد.« گاهی اوقات نیز او را بر االغی 
وحشی سوار می کرد و در مسابقات اسب سواری 
او را شرکت می داد. چنانکه وقتی مسابقه را برد 
او از فرط خوشحالی اشعاری گفت که از آن 

جمله:
ک أبا َقیٍس بَِفضِل زمام ها   تََمسَّ

          َفلَیَس َعلَیها إن َسَقطَت ِضماُن
َفَقد َسَبَقت َخیَل الَجماَعِۀ ُکلَّها  

                وَ َخیُل أمیرِالُمؤِمنیَن أتان
دائم الخمر  یزید،  زشت  صفات  از  دیگر  یکی 
بودنش بود تا به آنجا که سبب مرگ او را افراط 
در آشامیدن شراب دانسته اند. هیچ گاه 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 آوازه خوانی های نامشروع در مکه و 
مدینه ظاهر  شد و بی بندوباری رواج  یافت و مردم 

علناً شراب خواری می کردند.
سال  چند  یزید  فاسق  حکومت 
طول کشید و یزید در این مدت چه 

جنایاتی مرتکب شد؟
یزید سه سال و شش ماه بیشتر حکومت نکرد. 
در اثر بی سیاستی و پایبند نبودن به مقدسات 
کوتاه سه  در همین مدت  پرده دری،  و  اسالم 
جنایت هولناک و بی سابقه انجام داد که برای 
همیشه نه تنها تاریخ بنی امیه را ننگین ساخت، 
بلکه تاریخ اسالم را سیاه و مشّوه کرد. و اجمال 

آن  جنایات:
1. شهادت امام حسین)ع( و یارانش و به اسارت 
بردن فرزندان و خاندان رسول خدا و گرداندن 

آن ها در شهرها و قصبات؛
مردم  جنگ  به  جّرار  لشکری  فرستادن   .2
مدینه و مباح کردن آن شهر را سه روز تمام 
به لشکریان خود که در این سه روز بزرگ ترین 
جنایت های تاریخ را، لشکریان شام در کنار قبر 
مطّهر رسول خدا)ص( انجام دادند و جوی خون 
در مسجد مدینه به راه انداختند. آن ها دختر 
سالم  را  خانه ای  و  نگذاردند  به جای  باکره ای 

نگذاشتند؛
3. ویران کردن خانه های 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 قسمت هایی از آن که خدا 
مهلتش نداد و در خالل همان روزها که مأمورانش 
مشغول آن جنایات هولناک بودند، خبر مرگش 
در سی وچند سالگی به مکه رسید و آن ها به ناچار 
دست کشیده و از مکه به شام بازگشتند و اگر زنده 
می ماند معلوم نبود جنایت های او تا کجا پیش 

می رفت. 
علت این همه درنده خویی و فسق 
منفور  شخصیت  این  در  فجور  و 

تاریخ چه بوده است؟
منشأ تمام این درنده خویی و دیوسیرتی ها و 
وراثت  همان  یزید،  بی حیایی های  و  هتاکی ها 
اموی و ریشه های نژادی اوست که از پدران کافر و 
مشرک و سخت ترین دشمنان اسالم و بنی هاشم، 
مانند معاویه و ابوسفیان و دیگر شاخه های این 
شجره خبیثه به ارث برده بود و البته برخی نیز 
تربیت و نشو و نمای او در دامان مسیحیان شام را 

عامل دیگری می دانند.

یزید سه سال و شش ماه بیشتر 
حکومت نکرد. در اثر بی سیاستی و 
پایبند نبودن به مقدسات اسالم و 

پرده دری، در همین مدت کوتاه سه 
جنایت هولناک و بی سابقه انجام داد که 

برای همیشه نه تنها تاریخ بنی امیه را 
ننگین ساخت، بلکه تاریخ اسالم را سیاه 

و مشّوه کرد. و اجمال آن  جنایات:
1. شهادت امام حسین)ع( و یارانش 
و به اسارت بردن فرزندان و خاندان 

رسول خدا و گرداندن آن ها در شهرها 
و قصبات؛

2. فرستادن لشکری جّرار به جنگ 
مردم مدینه و مباح کردن آن شهر را 

سه روز تمام به لشکریان خود که در این 
سه روز بزرگ ترین جنایت های تاریخ را، 
لشکریان شام در کنار قبر مطّهر رسول 
خدا)ص( انجام دادند و جوی خون در 
مسجد مدینه به راه انداختند. آن ها 

دختر باکره ای به جای نگذاردند و خانه ای 
را سالم نگذاشتند؛

3. ویران کردن خانه های 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 قسمت هایی از آن که خدا 
مهلتش نداد و در خالل همان روزها که 
مأمورانش مشغول آن جنایات هولناک 
بودند، خبر مرگش در سی وچند سالگی 

به مکه رسید و آن ها به ناچار دست 
کشیده و از مکه به شام بازگشتند و اگر 
زنده می ماند معلوم نبود جنایت های او تا 

کجا پیش می رفت. 
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زمینۀ  در  دهید  توضیح  لطفاً 
تراریخته تا کنون چه اقداماتی انجام 

داده اید؟
محصوالت تراریخته فراورده های دانش و فناوری 
پیشرفته ای به نام مهندسی ژنتیک است. بالفاصله 
پس از پیروزی انقالب، امام راحل به ما این درس 
را دادند که »ما می توانیم«؛ درسی که پرچمش 
امروز به دست توانمند مقام معظم رهبری به 
اهتزاز درآمده است و نیز جوانانی که امروز در 
جهان، صاحب نام هستند و می توانند به یافته های 

پژوهشی خودشان افتخار کنند.
شکوهمند  انقالب  پیروزی  ابتدای  همان  در 
اسالمی و در دورۀ ریاست جمهوری مقام معظم 
رهبری بود که زیرساخت های عظیم مهندسی 
مثال  برای  نهاده شد.  بنا  ما  در کشور  ژنتیک 
زیست  و  ژنتیک  مهندسی  ملی  پژوهشگاه 
بنیان گذاری   1360 سال های  حدود  فناوری 
شد و در دوره ای با فاصلۀ خیلی کم پژوهشگاه 
بیوتکنولوژی  پژوهشکدۀ  همچنین  و  رویان 
شد  بنیان گذاری  دیگر  فاصله ای  با  کشاورزی 
ژنتیک شدند.  و همۀ آن ها مشغول مهندسی 
حاال ببینیم مهندسی ژنتیک که محصول آن 
به چه دردی  و  تراریخته می نامند، چیست  را 
می خورد. مهندسی ژنتیک پیشرفته ترین تجلی 
علم بیوتکنولوژی است. درواقع همۀ علوم برای 
توسعه و تعالی کشور ما الزم هستند و اگر امروز 
ما از مهندسی ژنتیک صحبت می کنیم، نه تنها 
به معنی نفی رشته های بسیار مهم و استراتژیک 
مانند زراعت، اصالح نباتات، گیاه پزشکی و ترویج 
کشاورزی و سایر رشته ها نیست، بلکه درواقع 
فناوری و ابزاری در دست این رشته های بسیار 
ما  امروز  بحث  بنابراین  است؛  ریشه دار  و  کهن 
دربارۀ مهندسی ژنتیک، زیر سایۀ اصالح نباتات 
و محیط زیست و زیر سایۀ زراعت و در بطن همۀ 

علوم کشاورزی یا پزشکی است.
با مهندسی ژنتیک ما کاری را انجام می دهیم 
که اجداد و نیاکان ما از ده هاهزار سال پیش انجام 
داده اند. آنچه امروز در سبد غذایی ما قرار دارد، 
در طبیعت این گونه نبوده است. هنداونه هایی که 
امروز می خوریم و از آن لذت می بریم، هندوانه هایی 
هستند که اصالح شده اند. هندوانۀ وحشی مثل 
هندوانۀ ابوجهل در اندازۀ گردوی بزرگ بودند و 
اصوالً خاصیت تغذیه ای نداشتند. یا موزی که اآلن 
می خوریم، حاصل یک جهش است؛ و ااّل موزی 
که در طبیعت وجود دارد، هسته های بزرگی دارد 
و جایی برای مغزی که ما مصرف می کنیم، ندارد. 
گندم های وحشی هنوز هم در بیابان های ما زیاد 
هستند و در یک هکتار شاید نشود صد کیلو از 
آن ها تهیه کرد و حالت تغذیه و پروتئین مناسبی 
ندارند. پس بشر از ده هاهزار سال قبل، در غرب و 
جنوب ایران تمدن هایی را به نام تمدن کرمانشاه 

در ایالم بنا نهاد که با همین نام در تاریخ ثبت 
است. این تمدن ها مهد علم اصالح نباتات و ژن 
دامی شدند و این علم، از اینجا مانند خورشیدی 
در  نوزدهم  قرن  اواخر  در  تا  گرفت  درخشش 
اتریش، کشیشی در حیاط خانۀ خودش توانست 
اصول سادۀ علم ژنتیک را کشف کند. اگرچه او 

بنیان گذار علم ژنتیک در جهان شناخته می شود 
و ما هم برای یافته های او حرمت قائل هستیم، 
سفالینه های یافت شده در ایالم 5هزار سال قبل 
نشان می دهد 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 آن ها 
موجود  با  بودند  کرده  تالش  و  کردند  انتخاب 
پیچیده ای مانند دام، علم ژنتیک را نهادینه کنند، 
موفق نشدند و مندل به دلیل اینکه صفات ساده ای 
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 نمی دهیم. 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 می کنیم؛ یعنی 
عیوب آن ها را برطرف می کنیم و سعی می کنیم 
محصوالتی ارائه بدهیم که خواص غذایی بهتری 
نیازمند  و  باشند  آفات مقاوم  به  باشند،  داشته 
درنتیجه  و  نباشند  شیمیایی  سموم  مصرف 
بتوانیم با استفاده از این فن نیاز به سم شیمیایی 
خطرناک را برطرف کنیم، محیط زیست سالمی را 
به ارمغان بیاوریم، موجودات عزیز خداوندگار را 
بی دلیل نابود نکنیم و تنوع زیستی مان را حفظ 
کنیم. با مهندسی ژنتیک ما در حال تهیۀ داروهای 
بسیار مؤثرتر هستیم. همین اآلن بیش از 18 نوع 
داروی نوترکیب داریم. فراورده های پزشکی حاصل 
که  می نامیم  نوترکیب  را  ژنتیک  مهندسی  از 
معادلش در کشاورزی تراریخته است. بنابراین از 
مهندسی ژنتیک، هم در پزشکی استفاده می کنیم 
که جان میلیون ها و صدهامیلیون انسان از این 
طریق نجات پیدا کرده است و هم در کشاورزی 
استفاده می کنیم که بازهم توانسته است جان 
میلیون ها نفر را از گرسنگی و فقر نجات بدهد و 
با مصرف نکردن سموم، محیط زیست سالم تری را 

نیز به ارمغان آورده است.
بنیان این علم در کشور ما به هزاران سال قبل 
برمی گردد؛ اما به شکل مدرن آن که مهندسی 
ژنتیک نامیده می شود، تاریخش به اوایل انقالب 
و همان تأسیس زیرساخت های بسیار توانمندی 

برمی گردد که امروز در کشور ما وجود دارد.
در ادامه مطلبی را عرض می کنم تا مخاطب 
ذهنیت مناسبی از این موضوع پیدا کند که اصوالً 
مهندسی ژنتیک چیست و چرا ما این کار را انجام 

می دهیم.
فناوری  صاحب  به سرعت  توانستند  ایرانی ها 
بشوند و از جنبه های علمی، در حوزۀ مهندسی 
ژنتیک و محصوالت تراریخته حرفی برای گفتن 
اولین  برای  تراریخته  باشند. محصوالت  داشته 
بار در 1375 مصادف با 1996 میالدی به سبد 
غذایی مردم راه پیدا کرد؛ اما یک سال قبل از 
آن، براساس مستندات مکتوب از جمله روزنامۀ 
اطالعات، ما اعالم کرده بودیم که برنج تراریخته 

دکتربهزاد قره یاضی   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 

زمینه تا کنون فعالیت های چشمگیری داشته است.

دکتربهزاد قره یاضی:

پرونده ای در تشریح موضوع تراریخته  و بررسی فقهی آن؛ در گفت وگوبا

هراس افکنی مانع پیشرفت تراریخته شده است



7

پنجشنبه 22 مهر ماه 1395| سال پنجم | شماره 238    

را آماده کرده ایم و می توان آن را به مردم عرضه 
کرد. برنجی که دیگر الزم نبود برای مبارزه با 
کرم ساقه خوارش سم مصرف کنیم و در نهایت 
هم محصولی که باقیماندۀ سموم در آن هست، 
به خورد مصرف کننده بدهیم. درنهایت در سال 
1383 موفق شدیم که این محصول را به صورت 
اگرچه  بدهیم.  قرار  مردم  اختیار  در  تجاری 
نامالیماتی که در هشت سال بعد از آن به وقوع 
از دسترس  را  این محصول  پیوست، متأسفانه 
مردم خارج کرد و ما امروز در بازار مصرف، برنج 
تراریخته ای نداریم، اما همچنان تحقیقات خود 
را ادامه دادیم و در حال تولید برنج تراریخته ای 
هستیم که می تواند درون خودش ویتامین آ و 
آهن داشته باشد و به ویژه برای خانم های باردار 
بسیار ضروری است. به این محصوالت تقویت شده 
هم می گوییم. محصوالتی مثل سیب زمینی که به 
بید سیب زمینی مقاوم است یا برنج تراریخته ای در 
دست تولید داریم که نه با هدف ایجاد مقاومت 
به آفت، بلکه با هدف کاهش مصرف آب، طراحی 

شده است.
همان طور که می دانید، ایران کشوری است که به 
اندازۀ یک سوم کشورهای اروپایی نزوالت آسمانی 
و سه برابر آن ها تبخیر دارد؛ بنابراین کشور خشکی 
هستیم و با بحران آب مواجهیم. اگر آب نداشته 
باشیم، بعضی ها آن طرف مثل کرکس نشسته اند 
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 
36هزار کیلومتر قنات در خشک ترین صحراهای 
ایران، توانست آب مورد نیاز تمدن عظیم ایران را 
فراهم کند. امروز جوانان با همان اندیشه می توانند 
با استفاده از مهندسی ژنتیک برنجی را تولید 
کنند که مانند گندم کشت شود و نیاز به این 
همه آب نباشد که به صورت کشت غرقابی، چه 
تبخیر چه مسموم کردن هدر می رود.  ازطریِق 
پروژه های وسیعی در دست اجراست که یکی از 
آن ها مقاوم کردن برنج به وضعیت خشکی و تنش 
شوری است. با استفاده از مهندسی ساختار ریشه 
و ضخیم  کردن هرکدام از ریشه ها و همچنین 
پُرتعداد کردن ریشه ها، مهندسی می کنیم و این 
تغییرات مثبت را برای رفاه حال بشر در گیاهان 

به وجود می آوریم.
آیا در حال حاضر به شکل رسمی 

چیزی تولید نمی شود؟
متأسفانه به دلیل پدیدۀ نامناسبی که عنوان هراس 
افکنی می توانیم به آن بدهیم، کسانی هستند  که 
با برخی جنبه های فناوری های جدید تقابل دارند. 
اصطالح  روانی،  حالت  این  برای  انگلیسی  در 
تکنوفوبیا اطالق می شود که به مفهوم ترسیدن از 
تجلی فناوری های نو و پیشرفته، ابزارآالت دقیق یا 
نفرت از آن ها اطالق می شود. اگر کسی از فناوری 
بترسد یا در دل مردم هراس ایجاد کند، راه واردات 
و فالکت و بدبختی مردم را باز می کند و اجازه 
نمی دهد تولیدات داخلی پا بگیرد. متأسفانه این 
فکر در بعضی از دستگاه ها در دوره های مختلف 
که  و هراسی  روانی  این حالت  و  داشته  وجود 
است، موجب شده  ایجاد کرده  فناوری  دربرابِر 
که تردیدهایی در بین برخی از مسئولین ایجاد 
شود. باوجوداینکه قوانین متعددی در این زمینه 
داریم، برخی از مسئولین که در سازمان حفاظت 
محیط زیست تجمع پیدا کرده اند که متأسفانه آنجا 
جایگاه عده ای دوملیتی، کانادایی و آمریکایی، شده 
است، اینان مانع توسعۀ فناوری و به کارگیری آن 
برای تعالی کشورمان شده اند. البته ما ایمان داریم 
نمایندگان مجلس در خالل برنامۀ ششم، الیحه ای 
که دولت تقدیم مجلس کرده است، به تصویب 

می رسانند و نهایی می کنند. این الیحه مبنی بر 
اجرای قانوِن بر زمین ماندۀ ایمنی مصوب 1388 
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 

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 
1392 با هفت میلیون تُن واردات گندم، رتبۀ اول 
واردات گندم را در جهان از آِن خود کرده بودیم 
و دوونیم میلیارد دالر برای واردات گندم دادیم. 
مقام  راهنمایی های  و  رهنمودها  با  امروز  البته 
معظم رهبری و با تالش دلسوزان به ویژه در جهاد 

کشاورزی آن قدر گندم  تولید می کنیم که به یک 
کیلوگرم واردات آن نیاز نیست. اگر توانستیم در 
زمینۀ گندم از بزرگ ترین واردکنندۀ گندم جهان، 
در عرض سه سال به یکی از کشورهایی تبدیل 
بشویم که ادعا می کند می تواند صادرات هم بکند، 
طبیعتاً وضعیت ما در برنج بهتر است و می توانیم 
خودکفا بشویم. با مهندسی ژنتیک می توانیم در 

عرض سه سال هم در زمینۀ پنبه خودکفا و نیز 
صادرکننده بشویم و هم در زمینۀ برنج می توانیم 
برای کشور خودکفایی به ارمغان بیاوریم و نیازی به 

واردات برنج از هند و تایلند نداشته باشیم.
روی  پیِش  که  عمده ای  مانع  آیا 

شماست، فقط محیط زیست است؟
همۀ  از  تراریخته  محصوالت  طرف داران  االن 
جناح های فکری از بین دانشمندان، وزرا و غیره 

هستند. آقای دکتر پزشکیان وزیر اصالح طلب 
نایب رئیس  اآلن  و  بوده اند  خاتمی  آقای  دورۀ 
مجلس هستند، آقای لنکرانی سخن گوی جبهۀ 
پایداری و وزیر جناب آقای دکتر احمدی نژاد، آقای 
سیدحسن قاضی زادۀ  هاشمی وزیر معتدل و مورد 
وثوق مقام معظم رهبری، آقای دکتر دیناروند 
آقای دکتر  دارد،  را  که ساختار فکری خودش 
رستگار که تکنوکرات است، آقای دکتر ملک زاده 
که خودشان وزیر بوده اند و امروز معاون پژوهشی 
وزارت بهداشت هستند، همه و همه به اتفاق آرا 
به ضرورت استفاده از این فناوری و سالم بودن 
این محصول، رأی داده اند؛ بنابراین اینکه عده ای 
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 می کند. دربارۀ مراجع، طبیعتاً 
ما همیشه تابع محض و بی چندوچون مراجع 
از همۀ  تا 1379  هستیم. در سال های 1377 
مراج عظام نظرخواهی شد و بدون استثنا عمل 
مهندسی ژنتیک و استفاده از محصوالت تراریخته 
را تأیید کردند. مثالً مقام معظم رهبری در فتاوای 
)یعنی  مذکور  عمل  که  فرموده اند  متعددی 
مهندسی ژنتیک( تغییر شکل گیاهان و استفاده از 
محصوالت تراریخته فی نفسه اشکال ندارد. حضرت 
آیت اهلل سیستانی، حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شاهرودی،  آیت اهلل العظمی  حضرت  شیرازی، 
تأیید  آملی  جوادی  آیت اهلل العظمی  حضرت 
کرده اند. 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 روی زمین مانده را اجرا کند: 
قانونی که دولت را مکلف می کند تمهیدات الزم 
برای توسعۀ کشت محصوالت فراریخته را فراهم 
کند. از آن روز آن موج جدید با ادبیات آدم های 
دوتابعیتی، می گویند این محصوالت خطرناک 
است و برای بدن و محیط زیست زیان دارد. اینکه 
مسئولی برود به جای استفتا، تلقین کند یا آنچه 
این کوچک ترین  بکند،  خود می خواهد، طلب 
َگردی به ساحت مقام عالی قدر مرجع تقلید بر 
فردی  برای  سیه روزی  بلکه  نمی گذارد؛  جای 
می مانَد که تالش می کند این عمل را انجام بدهد. 
خوشبختانه مراجع عالی قدر شیعه در طول تاریخ 
و ازجمله در این امتحان بسیار سربلند بیرون 
آمده اند. هیچ کدام از فتاوای هیچ یک از مراجع 
با دیگری تعارض ندارد. همه به اتفاق گفته اند که 
نفس کار هیچ اشکال ندارد و جالب ترین قسمت 
زیان آور  هرچیزی  اگر  فرموده اند  که  اینجاست 
باشد، مسئولیت تشخیص زیان آور بودن یا نبودن 
محصوالت تراریختی برعهدۀ دانشمندان است. 
دانشمندان هم این کار را کرده اند و بی زیان بودنش 
را تأیید کرده اند؛ بنابراین هیچ ابهامی باقی نمی ماند.

سروران  و  عزیزان  مجموعۀ  مقدس  ساحت 
اینکه  از  هستند  منزه  شیعه  مراجع  گران قدر 
بخواهند در این قضایا مورد تلقین قرار بگیرند. 
مراجع همواره صحیح ترین تصمیمات را می گیرند 
و اعالم می کنند و رهبر نظام هم که امروز حکم 
باشد،  و ساری  بایستی جاری  ایشان  بالمنازع 
فتاوای بسیار روشن و صریح دارند و تقریر عملی 
پژوهشگاه  از  بی چندوچون  حمایت  در  ایشان 
رویان و تولید حیوانات تراریخته مانند بزهای 
شنگول و منگول و حبۀ انگور که در شیر خود 
داروهای مورد نیاز انسان را تولید می کنند، خود 
نشان بارزی است از اینکه نه تنها این علم، حالل 
و مباح است، بلکه ضروری و واجب کفایی است. 
البته این استنباط من است و طبیعتاً بنده چنین 

فتوایی را نشنیده ام.

اینکه عده ای 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 می کند. دربارۀ 
مراجع، طبیعتاً ما همیشه تابع محض 
و بی چندوچون مراجع هستیم. در 

سال های 13۷۷ تا 13۷9 از همۀ مراج 
عظام نظرخواهی شد و بدون استثنا 
عمل مهندسی ژنتیک و استفاده از 

محصوالت تراریخته را تأیید کردند. مثاًل 
مقام معظم رهبری در فتاوای متعددی 

فرموده اند که عمل مذکور )یعنی 
مهندسی ژنتیک( تغییر شکل گیاهان و 
استفاده از محصوالت تراریخته فی نفسه 
اشکال ندارد. حضرت آیت اهلل سیستانی، 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، 

حضرت آیت اهلل العظمی شاهرودی، 
حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی 
تأیید کرده اند. 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 روی زمین مانده 
را اجرا کند: قانونی که دولت را مکلف 
می کند تمهیدات الزم برای توسعۀ 

کشت محصوالت فراریخته را فراهم 
کند.  جالب ترین قسمت اینجاست که 
مراجع فرموده اند اگر هرچیزی زیان آور 
باشد، مسئولیت تشخیص زیان آور بودن 
یا نبودن محصوالت تراریختی برعهدۀ 
دانشمندان است. دانشمندان هم این 
کار را کرده اند و بی زیان بودنش را تأیید 

کرده اند؛ بنابراین هیچ ابهامی باقی 
نمی ماند.
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گیاه  در   )GM( ژنتیکی  تغییر 
چیست و چگونه انجام می شود؟

مهندسی ژنتیک فناوری است که به وسیله آن 
می توان 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 می شود، در این حالت دو راه حل 
خواهیم داشت یا اینکه چندین مرتبه مزرعه خود 
را با سموم شیمیایی آفت کش 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 می توان 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، دانه های ریزش کرده 
در سال بعد و در تناوب زراعی علف هرز مزرعه 
خواهند بود. در این حالت می توان با استفاده از 
مهندسی ژنتیک صفت نامطلوب "ریزش دانه" در 
گیاه کاهش داد و در نتیجه تولید محصول افزایش 
پیدا می کند. عالوه بر این در سال بعد و در تناوب 
زراعی مشکل علف هرز نیز شدت پیدا نمی کند که 
مجبور باشیم چندین مرتبه از سموم علف کش 
استفاده کنیم. البته مثال های دیگری هم در مورد 
گیاهان تراریخته و استفاده از مهندسی ژنتیک 

وجود دارد. 
غذایی  مواد  در  ژن ها  حضور  آیا 

متداول است؟
بله صد درصد، ما روزانه مواد غذایی متنوعی را 
مصرف می کنیم که نزدیک به صد در صد آن ها 
از موجودات زنده بوده اند. مثال سیب، گندم، مرغ 
و ... همه به خوبی می دانیم که موجودات زنده از 

میلیون ها میلیون سلول تشکیل شده اند و همه این 
سلول ها هسته و ماده ژنتیکی دارند. ماده ژنتیکی 
این ها نیز از تعداد بسیار زیادی ژن تشکیل شده 
از موجودات مختلف  و ما روزانه میلیاردها ژن 
را مصرف می کنیم. البته از ابتدای بشریت این 
وجود داشته و همه انسان ها روزانه میلیاردها ژن 

از موجودات مختلف را مصرف کرده و می کنند. 
چه  یافته  ژنتیکی  تغییر  گیاهان 
اصالح  از  گیاهان حاصل  با  تفاوتی 

نباتات سنتی دارند؟
تاریخچه کاربرد اصالح نباتات تقریبا همزمان 
با پیدایش کشاورزی است. زمانی که انسان های 
اولیه برای تامین غذای خود دانه های درشت تر 
انتخاب می کردند و در  یا با رنگ مطلوب تر را 
سال بعد دانه های با کیفیت را می کاشتند، در 
واقع همان زمان بود که اصالح نباتات آغاز شد. 
در علم و هنر اصالح نباتات از روش های متعددی 
برای بهبود کیفیت و کمیت محصول استفاده 
می شود. در اصالح نباتات سنتی عمدتا والدین با 
صفات مطلوب انتخاب می شوند و پس از تالقی و 
بررسی و آنالیز فرزندان آن ها به دنبال ایجاد تنوعی 
هستیم تا نتاج اصلح این والدین را انتخاب کنیم و 
کیفیت یا کمیت محصول را باال ببریم. به عنوان 
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 
می دهند 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 می کند و در نتیجه همراه با 
صفت مطلوب "مقاومت به آفت" صفات نامطلوب 
دیگر نیز به گیاه پرمحصول ما منتقل می شود. 
در اصالح نباتات سنتی با استفاده از تالقی های 
برگشتی نتاج با والد پرمحصول، سعی می شود تا 

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 می شود. 
اما در مهندسی ژنتیک ژن کنترل کننده صفت 
مقاومت به آفت شناسایی و در یک کاست ژنی به 
گیاه زراعی پرمحصول منتقل می شود و مطمین 
هستیم که صفات نامطلوب دیگر در گیاه زراعی ما 
حضور ندارند و زمان کمتری نیز صرف می کنیم. 

چه  یافته  ژنتیکی  تغییر  گیاهان 
پیامدهای پیش بینی نشده ای دارند؟

در ابتدای ظهور هر فناوری یکسری مالحظاتی در 
رابطه با استفاده از آن مطرح می شود که می تواند 
به مرور زمان بی اساس 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 
ژنتیک  با مهندسی  مفهومی است که همواره 
همراه است و پژوهشگران در تولید محصوالت 
تراریخته مالحظات ایمنی زیستی را مدنظر قرار 
می دهند. عضویت جمهوری اسالمی ایران نیز 
در سال 1382 رسما 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. 
البته دستورالعمل های بین المللی دیگری نیز وجود 
دارند که پژوهشگران و دانشمندان با عمل به این 
دستورالعمل ها و توجه به مالحظات مطرح در 
مورد محصوالت تراریخته تصمیم گیری می کنند 
از جمله کدکس الیمنتاریوس و ... در نتیجه برای 
پاسخ به سوال جنابعالی می توانم بگویم که تمام 
پیش بینی های 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 پیش بینی های 
الزم در مورد امور زیست محیطی انجام گرفته 
است و در برخی مواقع حتی از محیط زیست 
حفاظت شود مثال وقتی سم کمتری در کشاورزی 
مصرف کنیم، صد در صد توانسته ایم از محیط 
زیست حفاظت کنیم و یا وقتی عملیات مبارزه 
با علف کش و خاکورزی را کاهش می دهیم با 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش تردد 
ماشین های کشاورزی، موجبات حفاظت از محیط 
زیست را فراهم کرده ایم و مثال های متعدد دیگر ...
چه ژن هایی تا کنون به محصوالت 
تغییر ژنتیکی یافته ارائه شده است 

و چرا؟
ژن های متفاوتی هستند. بگذارید اینطور توضیح 
دهم که یک محصول تراریخته پس از تولید، 
ارزیابی های ایمنی زیستی را پشت سر می گذارد و 
پس از ارایه مستندات این ارزیابی ها، مجوز دریافت 
می کند و وارد بازار می شود. در مرحله تحقیقاتی و 
در آزمایشگاه ژن های مختلفی در مهندسی ژنتیک 
مورد استفاده قرار می گیرند. اما عمده محصوالت 
تراریخته تجاری شده دارای چند صفت شامل: 
مقاومت به آفت، مقاومت به علف کش و ... ژن های 
سموم  مصرف  کاهش  برای  آفات  به  مقاومت 
شیمیایی خطرناک، ژن های تحمل به علف کش 
گالیفوسیت برای کاهش مصرف سموم شیمیایی 
علف کش خطرناک تر و کنترل موثرتر علف هرز، 
ژن های تحمل به خشکی، ژن های تولید ویتامین آ 
و آهن و روی و ...که فهرست بسیار بزرگی هستند.
پرسش 6: در حال حاضر کشت کدام یک 
از انواع گیاهان تغییر ژنتیکی یافته و در کجا 

متداول است؟
28 کشور جهان کشت محصوالت تراریخته را 
انجام می دهند و عمده محصوالت تراریخته در 
آمریکا، برزیل و آرژانتین تولید می شوند. عمده 
محصوالت تراریخته موجود در بازار عبارتند از 
کلزا، سویا، ذرت و پنبه. البته محصوالت دیگری 

خانم سمیرا کهک:

پرونده ای در تشریح موضوع تراریخته  و بررسی فقهی آن؛ در گفت وگوبا

خوردن غذاى تراریخته هیچ تاثیرى در ژن هاى ما ندارد

سمیرا کهک دبیر شواری مشورتی مرجع ملی ایمنی 
ایمنی  انجمن علمی  زیستی و عضو هیئت مدیره 
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.
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نیز هستند اما در سطح محدودی کشت می شوند. 
محصوالت تغییر ژنتیکی یافته در 

کجای دنیا مصرف می شوند؟
می توان گفت تقریبا در تمام دنیا. در مورد برخی 
محصوالت می توان گفت که تقریبا صد در صد 
بازار تبادالت جهانی از محصول تراریخته است و 
مصرف کننده تنها می تواند از نوع تراریخته مصرف 
کند. مثال در مورد سویا بر اساس آمار منتشر شده 
82 درصد سطح زیر کشت این محصول تراریخته 
است و چون محصوالت تراریخته عملکرد باالتری 
دارند در نتیجه میزان سویای تولیدی می تواند 
باشد  بیشتر  یا  و  درصد  حدود 90  در  چیزی 
یعنی بیش از 90 درصد سویای جهان تراریخته 
است. صد در صد سویا، شکر، قند، ذرت، کلزا و 
پنبه مصرفی مردم آمریکا و اروپا تراریخته است. 
محصوالت  دالر  میلیارد  ده ها  ساالنه  ژاپنی ها 
غذایی تراریخته دارد و مصرف می کنند. ایران نیز 
با واردات و مصرف سالیانه قریب به 5 میلیارد دالر 
محصوالت تراریخته )به طور عمده سویا، کلزا و 

ذرت( جز مصرف کنندگان اصلی است.
محصوالت  خوراکی  مصرف  آیا 

تغییر ژنتیکی یافته ایمن است؟
همانطور که در سواالت قبلی نیز توضیح دادم، 
این محصوالت پس از مصرف مورد ارزیابی های 
ایمنی زیستی قرار می گیرند و در این ارزیابی ها 
بر مالحظات زیست محیطی، مالحظات  عالوه 
سالمتی نیز مدنظر قرار می گیرند و پس از بررسی 
مجوز  محصوالت  این  شده  انجام  ارزیابی های 
می گیرند. روش به این صورت است که محقق 
پس از تولید محصول تراریخته، ارزیابی های ایمنی 
زیستی را انجام می دهد و مدارک این ارزیابی ها 
تقدیم می کند  مراجع ذی صالح ذی ربط  به  را 
و آن مراجع این ارزیابی ها را بررسی می کنند و 
بعد مجوز صادر می شود. سازمان بهداشت جهانی 
تمامی محصوالت تراریخته ای را که مجوز دریافت 
کرده اند در حد محصوالت غیرتراریخته نظیر خود 
ایمن اعالم کرده است. وزارت بهداشت و وزارت 
جهاد کشاورزی کشورمان هم محصوالت تراریخته 

موجود در بازار را تایید کرده  اند.
بر  تراریخته  غذای  خوردن  آیا 

ژن های من تاثیر می گذارد؟
خیر، اصال اینطور نیست. همانطور که خدمتتون 
مصرف  ژن  میلیاردها  روزانه  ما  کردم،  عرض 
غذا  در  موجود  ژن های  بود  قرار  اگر  می کنیم. 
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 می خوریم مثال شبیه 
گندم شده بودیم یا سیب یا هویج! ژن های الحاقی 
به داخل زنوم گیاهان تراریخته هم از نوع ژن های 
طبیعی هستند و تفاوتی با نوع ژن های موجود در 
گیاهان دیگر ندارند که بتوانند با خوردن بر ژنوم ما 
اثر بگذارند. نظام هستی بسیار دقیق عمل می کند 
به طوریکه سیستم های بسیار پیچیده و دقیقی 
دارد که به این راحتی ها ژنوم ما تغییر نمی کند 
و با خوردن هویج ما به هویج تبدیل نمی شویم و 
حتی فرزندان ما هم به هویج تبدیل نمی شوند و 
این است که میلیاردها سال است که انسان انسان 

است و گندم گندم و ...
آیا محصوالت تغییر ژنتیکی یافته 
زیست  محیط  به  آسیب  موجب 

می شوند؟
آسیب  خصوص  در  گزارشی  هیچ  کنون  تا 
وجود  زیست  محیط  به  تراریخته  محصوالت 
این  و کشت  تولید  فرآیند  در  و  است  نداشته 
محصوالت به مالحظات ابراز شده توجه می شود و 
در ارزیابی های ایمنی زیستی محصوالت تراریخته 

تولیدی نیز لحاظ می شوند. حتی شاید بتوان 
گفت که محصولت تراریخته با کاهش مصرف 
سموم موجبات حفاظت از محیط زیست را فراهم 
می کنند. یک متاآنالیز نشان داده است که کشت 
محصوالت تراریخته موجب کاهش 37 درصدی در 
استفاده از سموم شده است و این کاهش استفاده 
از سموم اثرات مثبت زیست محیطی به دنبال 
خواهد داشت. در ضمن گزارش های بی شماری 
در مورد فواید زیست محیطی محصوالت تراریخته 
منتشر شده است. برای مثال نشان داده شده است 
که با کشت محصوالت تراریخته تنوع زیستی 
افزایش پیدا می کند و موجودات زنده غیرهدف 

بیشتر زادو ولد می کنند.
آیا محصوالت زراعی تغییر ژنتیکی 
با سایر گیاهان  لقاح  به  یافته قادر 

می باشند؟
در واقع در دنیای گیاهی دو نوع لقاح جنسی 
وجود دارد: یکی دگرلقاحی )دگرگشنی( و دیگری 
کامال  گیاهان  برخی  خودلقاحی )خودگشنی(. 
خودگشن هستند و درصد بسیار بسیار ناچیزی 
دگرگشنی در آن ها رخ می دهد. برخی دیگر از 
گیاهان نیز کامال دگرگشن هستند. برخی دیگر 
و  از دگرگشنی  از گیاهان درصدهای متفاوتی 
خودگشنی دارند و این موضوع به شرایط محیطی 
بستگی دارد مثال باد، وجود حشرات گرده افشان 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 می شود ما از واردات هر ساله بذر بی نیاز 

شویم. 
که  ندارد  دلیل  کنیم؟؟  جلوگیری  باید  چرا 

جلوگیری کنیم! بالعکس ما می خواهیم منتقل 
و  تراریخته  از  اعم  بذر  تولید  در  البته  کنیم. 
غیرتراریخته باید فاصله مناسبی با سایر گیاهان 

قائل شویم.
با چه روشی می توان از لقاح گیاهان 

تغییر ژنتیکی یافته جلوگیری کرد؟
باشد،  اگر گیاه موردنظر صددرصد خودگشن 
نیازی به تنظیم فاصله نیست و با افزایش درصد 
دگرگشنی بسته به گیاه و شرایط محیطی، فواصل 
ایمنی  ارزیابی های  در  که  بود  خواهد  متفاوت 

زیستی قسمت زیست محیطی لحاظ می شوند.
محصوالت  اینکه  به  توجه  با 
که  است  سال   20 تنها  تراریخته 
ظهور پیدا کرده اند، آیا هنوز هم ممکن است 
تاثیرات جانبی غیرمنتظره و نامطلوبی از 

آن ها به وجود بیاید؟
خیر! چنین سوالی برای اولین بار است که در 
تاریخ تغذیه بشر پیدا شده. در گذشته حکام و 
هر  می بردند.  پیشمرگ  خودشان  با  پادشاهان 
غذایی را قبل از پادشاه باید پیشمرگ می خورد اگر 
نمی مرد، پادشاه هم از آن مصرف می کرد. بعدها 
معلوم شد که برخی غذاها به صورت تجمعی و 
در زمان زیانشان معلوم می شود. اما طوالنی ترین 
تاثیرها طی چند سال ظهور پیدا می کند. 20 
سال، مدت خیلی خیلی زیادی است. با توجه به 
گذشت 20 سال و عدم وجود حتی یک گزارش 
در مورد تاثیرات جانبی به نظرم چنین احتمالی 

وجود ندارد.
ژنتیکی  تغییر  محصوالت  چگونه 

یافته قانون مند می شوند؟
مفهوم مهندسی ژنتیک و تولید محصوالت 
زیستی"  "ایمنی  مفهوم  با  همواره  تراریخته 

همراه است. جمهوری اسالمی ایران در سال 
1382 به طور رسمی و با تصویب در مجلس 
شورای اسالمی عضو پروتکل ایمنی زیستی 
ملی  "قانون  سال 1388  در  و  شد  کارتاهنا 
اسالمی  شورای  تصویب  به  زیستی"  ایمنی 
رسید و توسط رئیس جمهور وقت ابالغ شد. در 
سال 1394 آئین نامه اجرایی بند ب ماده 7 این 
قانون نیز در شورای ملی ایمنی زیستی تصویب 
و ابالغ شد. در نتیجه تولید، رهاسازی، واردات، 
... این محصوالت کامال قانون مند  صادرات و 

شده است. 
توسعه محصوالت  از  چه کسانی 
تراریخته حمایت مالی می کنند 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 می کنند. ما بیست 
محصوالت  این  وارداتی  نوع  از  که  است  سال 
استفاده می کنیم و حمایت از تولید داخلی آن 
که  است  ایرانی  متعهد  مسلمان  هر  خواسته 
آرزوی سربلندی و سرافرازی ایران اسالمی را در 

سر می پروراند.
موفقیت  عدم  از  مثال هایی  آیا 
برآورده  در  تراریخته  محصوالت 

کردن نتیجه ی مطلوب وجود دارد؟
هر محصول تراریخته در ابتدا با یک هدف خاصی 
تولید می شود و پس از تولید در گلخانه و مزرعه 
مورد آزمایش های متعددی قرار می گیرند 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 

نمی شود. 
کدام محصوالت تراریخته ی جدید 

در حال توسعه هستند؟
در ایران محصوالت تراریخته متعددی داریم که 
در مراحل مختلف از آزمایشگاه تا صدور مجوز 

هستند. برخی از آن ها عبارتند از: 
تولید برنج تراریخته مقاوم به کرم ساقه خوار که 

در مرحله رهاسازی است
 پنبه تراریخته مقاوم به آفت در مرحله رهاسازی 
در  ریزومانیا  به  مقاوم  تراریخته  تولید چغندر 

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 

مرحله گلخانه ای 
تولید کلزای مقاوم به علف کش رانداپ در مرحله 

گلخانه ای
تولید چغندرقند تراریخته مقاوم به علفکش و 

آفات در مرحله آزمایشگاهی
تولید برنج متحمل به خشکی و کم آبیاری در 

مرحله آزمایشگاهی
به جز تغییر ژنتیکی از چه روش های 
دیگری می توان برای اصالح عملکرد 

محصوالت زراعی استفاده کرد؟
اصوال مهندسی ژنتیک و سایر روش های اصالح 
نباتات سنتی همیار و همکار هستند. مثال وقتی 
در گونه های وحشی گیاه زراعی موردنظر صفت 
مطلوب ما وجود ندارد و نمی توان با روش های 
اصالح نباتات سنتی این صفت را به گیاه زراعی 
ابزراهای  که  اینجاست  کرد،  منتقل  موردنظر 
مهندسی ژنتیک به کمک بشریت رسیده و این 

محدودیت ها را برطرف می کند.

 تقریبا صد در صد بازار تبادالت 
جهانی از محصول تراریخته است 

و مصرف کننده تنها می تواند از نوع 
تراریخته مصرف کند. مثال در مورد سویا 

بر اساس آمار منتشر شده 82 درصد 
سطح زیر کشت این محصول تراریخته 

است و چون محصوالت تراریخته 
عملکرد باالتری دارند در نتیجه میزان 

سویای تولیدی می تواند چیزی در 
حدود 90 درصد و یا بیشتر باشد 

یعنی بیش از 90 درصد سویای جهان 
تراریخته است. صد در صد سویا، شکر، 

قند، ذرت، کلزا و پنبه مصرفی مردم 
آمریکا و اروپا تراریخته است. ژاپنی ها 
ساالنه ده ها میلیارد دالر محصوالت 

غذایی تراریخته دارد و مصرف می کنند. 
ایران نیز با واردات و مصرف سالیانه 
قریب به 5 میلیارد دالر محصوالت 
تراریخته )به طور عمده سویا، کلزا و 

ذرت( جز مصرف کنندگان اصلی است.
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به عنوان اولین سئوال مایلم بپرسم 
اساسا بیوتکنولوژي یا زیست فناوري 
آن  کاربرد  های  حوزه  اجماال  و  چیست؟ 

چیست؟
  بیوتکنولوژي یا زیست فناوري به معني بکارگیري 
موجودات زنده و یا اجزاي آنها براي تولید یا اصالح 
یک فرآورده است. زیست فناوري  سابقه طوالنی 
دارد ، یعنی از حدود 10هزار سال پیش که مردم 
بذر گیاهاني را که داراي ویژگیها و صفات بهتري 
بودند را براي کاشتن در سال بعد ذخیره مي کردند. 
حتی سنگواره هایي در ایالم یافت شده است که 
نشان مي دهد بابلي ها، مصري ها و رومي ها براي 
اصالح نژاد دام ها نیز کار انتخاب گونه بهتر را انجام 
مي دادند.  هزاران سال است که مردم با استفاده از 
فرآیند طبیعي تخمیر، نان تهیه مي کنند و باکتریهاي 
تولید کننده اسید الکتیک را براي ساختن ماست 
و انواعی از کپک را براي ساختن پنیر به کار می 
برند. همه این موارد   مثال هایی از زیست فناوري 
است. ولي در  اوایل دهه 70 تحول بزرگي در زیست 
شناسی و بویژه زیست مولکولی بر مبنای تحقیقات 
ژنتیکی به وجود آمد. با این تغییرات و تحوالت 
امکان انجام  یک سری آزمایشاتی که در گذشته 
غیر ممکن بود فراهم  شد. این روش را فناوري 
DNA نوترکیب یا مهندسی ژنتیک نام گذاشتند و 
رفته رفته  زیست فناوري مدرن به وجود آمد. حوزه 
های کاربرد زیست 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 ژنتیک یا زیست فناوري 

نوین چه مزایایي دارد؟ 
مهندسي ژنتیک از دو نظر براي زیست فناوري 
بسیار ارزشمند است: اولین نکته  اینکه، دانشمندان 
انواع  سلولهاي  از  را  سودمند  ژنهاي  مي توانند 
موجودات زنده برداشته و آنها را به میکروارگانیسم 

هایي مانند مخمر و باکتري، که به آساني مي توانند 
در مقادیر باال رشد کنند، انتقال دهند. به این ترتیب 
فرآورده هایي که زماني فقط در مقادیر کم و با احتمال 
خطر زیاد )نظیر استفاده از بدن افراد متوفی( قابل 
تهیه بودند، به وسیله میکروارگانیسم هایي که به 
سرعت تکثیر مي یابند، در مقادیر باال تهیه مي شوند. 
مثالي براي این موضوع، استفاده از باکتریهاي تغییر 
ژنتیکي یافته براي تولید انسولین به منظور درمان 

بیماري دیابت است.
دیگر اینکه، امکانات موجود در این تکنیک داراي 
مزایایي براي دامداران و کشاورزان است. مهندسي 
ژنتیک این امکان را به ما مي دهد که ژنهاي دلخواه 
را از یک گیاه یا جانور یا میکروارگانیسم به گونه 
دیگري انتقال دهیم که از دیدگاه علمی  عوامل 
بازدارنده درتلفیق هاي طبیعي بین گونه ها برطرف 
تري  گسترده  طیف  دیگر،  طرف  از  شوند.  مي 
از صفات مهم و مفید در دسترس کشاورزان و 
دامداران قرار مي گیرد و این صفات بسیار سریع تر، 
دقیق تر و مطمئن تر از روشهاي معمول مي توانند 
به گونه هاي هدف منتقل شوند. بدین لحاظ است 
که این فناوري را نوعي مهندسي )طراحي و اجراي 

دقیق( مي دانند.
با چنین ظرفیت بالقوه ای، مهندسی ژنتیک نوید 
تحوالت عظیمی را در زمینه دارو، درمان، تشخیص، 
کشاورزی و دیگر زمینه  ها مانند درمانهای جدید 
پزشکی و واکسنها، محصوالت جدید صنعتی و 
سوختهای جدید را داده است.  همچنین زیست 
فناوری قابلیت افزایش تولید غذا، تولید محصوالت 
کشاورزی از زمینهای غیر قابل استفاده و کاهش 

مصرف آب و آفت کش ها را دارد. 
با توجه به آمار های موجود، وضعیت 
تولید گیاهان و موجودات اصالح شده 

ژنتیکي یافته در جهان به چه صورت است؟ 
تا به امروز، بیشترین موجودات اصالح شده ژنتیکي 
شده اند،  ارائه  محیط  به  تجاري   صورت  به  که 

محصوالت زراعي هستند. بر اساس آمار ارائه شده 
کاربردهاي  فراگیري  بین المللي  توسط سرویس 
زیست فناوري کشاورزي )ISAAA( ، و بر اساس 
همین آمار گیاهان زراعي تراریخت براي اولین بار 
در سال 1996 به میزان 7/1 میلیون هکتار کشت 
شدند و میزان کشت گیاهان زراعي تراریخت در 
سال 2015 به حدود 180 میلیون هکتار رسید.  
سویا، ذرت، پنبه، و کلزا که صفت مقاومت به علف 
کش را دارا هستند و یا قادر به تولید پروتئین هاي 
آفت کش هستند؛ بیشترین گیاهان زراعي تغییر 
یافته ژنتیک هستند که تا به حال کشت شده اند. 
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 2015 کشور آمریکا با 9/70 میلیون هکتار 
)39٪ میزان جهاني( همچنان در رتبه اول تولید 
کنندگان گیاهان زراعي تراریخت قرار داشت. طبق 
این اطالعات بیشترین گیاهان زراعي کشت شده 
نیز به ترتیب اولویت عبارتند از: ذرت، سویا، پنبه، 
کلزا، چغندرقند، یونجه، پاپایا، کدو و سیب زمیني. 
پس از آن کشور برزیل با 44/2 میلیون هکتاردر 
رتبه دوم قرار گرفت. کشور آرژانتین با 24/5 میلیون 
هکتار رتبه سوم خود را حفظ نمود. هندوستان با 
کاشت 11/6 میلیون هکتار گیاه زارعي تراریخت 
و کانادا با 11 میلیون هکتار در رتبه هاي چهارم و 

پنجم قرار گرفتند.
در سال 2015، سویاي تراریخته به میزان 92/1  
میلیون هکتار توسط کشورهاي: آمریکا، برزیل، 
آرژانتین، کانادا، پاراگوئه، آفریقاي جنوبي، اوروگوئه، 
بولیوي، مکزیک، شیلي و کاستاریکا تولید شد. یعني 
از 111 میلیون هکتار سویاي کاشته شده در سال 
2015 ، 83 درصد آن تراریخته بوده است. گفته 
مي شود به دلیل افزایش محصول در مزارع سویاي 
تراریخت، عمال 95 درصد سویاي تولید شده و مورد 

عرضه در بازار جهاني تراریخت هستند. عالوه بر آن 
سطح زیر کشت 75 درصد پنبه، 29 درصد ذرت، و 

24 درصد کلزاها نیز تراریخته بوده اند. 
بر اساس یک فرا بررسي جهاني که در سال 2014 
منتشر شده نشان مي دهد که طي 147 مطالعه 
در 20 سال گذشته که محصوالت تراریخت کشت 
شده اند، استفاده از آفت کش ها را تا 37 درصد 
کاهش داده است. همچنین عملکرد این محصوالت 
در مجموع 22 درصد و سود کشاورزان از استفاده 
از این محصوالت به میزان 68 درصد افزایش یافته 

است. 
واکسن های  و  آبزیان  دام ها،  گیاهان؛  بر  عالوه 
 ،2009 سال  در  شده اند.  تولید  نیز  تراریخته 
یک بز که داروي ضد انعقاد خون انساني تولید 
مي کرد اولین حیوان اصالح شده ژنتیکي بود که 
براي استفاده تجاري مورد بررسی و تصویب قرار 
گرفت. ماهي زبرا )Zebra( حاوي ژنهاي پروتئین 
فلوئورسانت، مثال دیگري از حیوانات اصالح شده 
ژنتیکي تجاري شده است. عالوه بر آن، تعداد زیادي 
دارو و  واکسن از موجود زنده تغییر ژنتیک یافته 
براي انسان و حیوانات بصورت تجاري تولید شده اند.
با توجه به بحث هایی که اخیرا در 
سطح  جامعه مطرح شده ، آیا گیاهان 
تراریخته ایمن هستند، بعبارت دیگر تولید 
گیاهان زراعي تراریخته چه مخاطراتي دارد؟ 
ابتدا الزم است که برخی از مفاهیم را به درستی 
تعریف کنیم.  کلمه مخاطره یا ریسک با خطر کامال 
متفاوت است. مخاطره یا ریسک ترکیبی از احتمال 
وقوع خطر و خسارت احتمالی مرتبط با آن خطر 
است. وقتی می گوییم: یک جادۀ لغزنده خطرناک 
است منظورمان این نیست که تصادف یا خسارتی 
وارد شده است. منظور ما این است که شرایط جاده 
طوری است که می تواند منجر به تصادف شود. در 
این مورد خطر همان وقوع تصادف است که ممکن 
است اتفاق بیافتد یا نیافتد و خسارت، نتیجۀ حاصل 

ملی  پژوهشگاه  رئیس  زمانی    محمد رضا  دکتر 
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و متخصص بیولوژی 
مولکولی)زیست فناوری( است. ایشان ضمن تعریف 
آن،  مزایای  و  کاربردی  و حوزه های  فناوری  زیست 
وضعیت تولید گیاهان و موجودات اصالح شده ژنتیکی 

جهان را مورد ارزیابی قرار داد.

دکترمحمد رضا زمانی:

پرونده ای در تشریح موضوع تراریخته  و بررسی فقهی آن؛ در گفت وگوبا

جنجال هاى اخیر اعتبار علمی درست ندارند
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از تصادف است. در جاده لغزنده نباید متوقف شد 
و نباید با سرعت زیاد حرکت کرد، بلکه با احتیاط 
و رعایت مقررات ایمني طي مسیر نمود. به همین 
صورت وقتی می گوییم که  گیاه تراریخته بایستي 
ارزیابي مخاطرات شود )مانند هر فناوري دیگر(. این 
بدان معنی نیست که خطر یا هر گونه خسارتی 
اتفاق افتاده یا خواهد افتاد. بلکه بدان معني است 
که بایستي ارزیابي  انجام شود تا خطرات احتمالي را 
شناسایي و با اتخاذ روشهاي خاص آنها را مدیریت 
نمود. به همین دلیل هم مواد 15 و 16 پروتکل 
ایمني زیستي کارتاهنا که ما برطبق مصوبه مجلس 
شورای اسالمی به این پروتکل جهانی پیوسته ایم، به 
ارزیابي و مدیریت مخاطرات اختصاص یافته است. 
تشخیص خطر یکی از عناصر مهم ارزیابی مخاطرات 
است و این مسئله کامال علمی و تخصصی است. 
در واقع این مسئله توسط دانشمندان و محققین 
از قبل پیش بینی شده است و به همین دلیل 
نیز پروتکل ایمني زیستي کارتاهنا در ماده 15 و 
ضمیمه 3 خود با مطرح نمودن اصول و روشهاي 
ارزیابي مخاطرات احتمالي، سعي دارد که احتمال 
بروز خطر را به صفر برساند. در ارزیابي مخاطرات 
گیاهان زراعي تراریخته آزمایش هاي بسیاري در 
زایي  )مانند حساسیت  انسان  با سالمتي  رابطه 
و سمیت زایي( ، محیط زیست )از جمله جریان 
ژن از یک گیاه به گیاه دیگر، اثر بر موجودات غیر 
هدف و ایجاد علفهاي هرز مقاوم( و بهم خوردن 
کشاورزي سنتي انجام مي شود. پس از ارزیابی های 
مختلف و اطمینان از سالمت و ایمنی، گیاهان 
تراریخته رهاسازی می شوند. به عبارت دیگر با انجام 
آزمایشات گوناگون، ایمن بودن محصوالت بدست 
آمده از گیاهان تراریخته، سالمتي و این هماني 
گیاه تراریخت با والد آن تایید می شود. 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. 
ژنتیکي  شده  اصالح  موجودات 
چگونه کنترل مي شوند؟ آیا ضوابط 
و مقرراتی در این باره وجود دارد؟ و آیا این 

ضوابط ضمانت اجرا دارد؟
با وجود مزایاي بسیار مهندسي ژنتیک و موجودات 
اصالح شده ژنتیکي که از این طریق تولید مي 
شوند،  مخاطراتي در رابطه با اثر این موجودات بر 
محیط زیست و سالمت انسان مطرح مي شود که 
در باال به آن اشاره شد. لذا، ضمن تاکید بر اهمیت 
توسعه فعالیتهاي زیست فناوري و مهندسي ژنتیک 
در همه ابعاد براي نظارت و کنترل تولید موجودات 
تغییر ژنتیک یافته مجموعه ای از قوانین و مقرارت 
ایمني زیستي در سطوح ملي و بین المللي مطرح 
است که کشورها موظف به رعایت آن هستند. 
هدف نهایي این ضوابط نیز تضمین حفظ تنوع 
است.  انسان  و  زیست  محیط  زیستي، سالمتی 
یکي از مهمترین مقررات بین المللي در این زمینه 
پروتکل ایمني زیستي کارتاهنا مي باشد که همانطور 
که عرض شد کشور ما به این پروتکل طبق مصوبات 
دولت و مجلس شورای اسالمی به آن ملحق شده  
است. به موجب این پروتکل قبل از آنکه هر موجود 
اصالح شده ژنتیکي یا محصول آن بتواند تولید و 
رهاسازي شود بایستي سیستم ارزیابي مخاطرات را 
طي نموده و مجوز سالمت محصول )براي انسان، 
حیوانات و محیط زیست( را از مرجع صالحیتدار 
ملي اخذ نماید. طبعاً موجودات اصالح شده ژنتیکي 
که بدین طریق به تصویب مي رسند و اطالعات 
  )BCH( آنها نیز در اتاق تهاتر ایمني زیستي کشور
به ثبت مي رسد، ایمن بوده و بعبارتي مشابه انواع 
سنتي و غیر دست ورزي 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 
بردید،  نام  کارتاهنا  پروتکل  از  خود 
در صورت امکان تشریح کنید که پروتکل 
ایمني زیستي کارتاهنا و قوانین مورد توجه 

آن چیست؟ 
این  سابقه  متشکرم.   بسیار  شما  آوری  یاد  از 
پروتکل به حدود 20 سال قبل بر می گردد. در 

سال 1995 ، کشورهاي عضو کنوانسیون تنوع 
زیستي )به اختصار CBD نامیده می شود و ایران 
نیز عضو آن است( درباره موافقت نامه هاي قانوني 
که بتواند مسائل  مربوط  به  مخاطرات  موجودات 
مذاکره  به  کند،  بررسي  را  ژنتیکي  اصالح شده 
نشستند. این مباحثات نهایتاً در ژانویه سال 2000 
منجر به پذیرش پروتکل ایمني زیستي کارتاهنا 
شد .)کارتاهنا نام یک شهر در کشور کلمبیاست 
آنجا صورت گرفت(.  در  مذاکرات  دور  اولین  که 
این پروتکل 40 ماده و 3 ضمیمه دارد و در حال 
حاضر 170 کشور نیز  عضو آن هستند. طبق مادۀ 
1 ، هدف از این پروتکل کمک به ایجاد اطمینان از 
سطح کافي  حفاظت در زمینه انتقال، بکارگیري 
و استفاده ایمن از موجودات اصالح شده ژنتیکي 
است که حاصل زیست فناوري نوین 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 

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 ایمني 
و  کارتاهنا  پروتکل  ماده 20  موجب  به  زیستي 
براي تسهیل تبادل اطالعات عملي، فني، زیست 
محیطي و حقوقي و تجارب بدست آمده در رابطه 
با موجودات اصالح شده ژنتیکي ایجاد شده است. 
از سال 1382، مسئولیت اتاق تهاتر ایمني زیستي 
به عهده پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست 
فناوری گذاشته شده است و تاکنون هم در سطوح 
ملي و بین المللي این وظیفه را به خوبي اجرا کرده 

است. 
 در صحبت های خود به عضویت 
ایران در این پروتکل اشاره کردید. در 
صورت امکان در این زمینه اطالعات بیشتری 
قوانین  خصوص  این  در  آیا  فرمایید.  ارائه 

داخلي هم وضع شده است؟ چه وزارتخانه ها 
و یا سازمان هایی در این زمینه  مسئولیت 

دارند؟
بلي. چنانکه قبال هم عرض شد کشور جمهوري 
اسالمي ایران که از ابتدا در مذاکرات مربوط به تهیه 
و تدوین پروتکل ایمني زیستي نقش داشت این 
پروتکل را در اردیبشهت 1380 امضاء کرد. الحاق 
به پروتکل  نیز در مرداد 1382 به تصویب مجلس 
شوراي اسالمي ایران رسید. براي اجرایي شدن مفاد 
پروتکل، قانون ملي ایمني زیستي مشتمل بر یازده 
ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه 
مورخ هفتم مرداد 1388 مجلس شوراي اسالمي 
تصویب و در همان مرداد ماه سال 1388 به تایید 

شوراي نگهبان رسید. 
به موجب ماده )4( قانون ایمني زیستي جمهوري 
اسالمي ایران؛ صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت در 
امور مرتبط با مسایل مرتبط با قانون ایمني زیستي 
)تولید، رهاسازي، نقل و انتقال داخلي و فرامرزي، 

صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و 
استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکي( 
با رعایت قوانین مربوط به هر دستگاه بر عهده 
دستگاههاي اجرایي ذیصالح ذیل مي باشد که طبق 

قوانین ایران عبارتند از: 
با  امور مرتبط  وزارت جهاد کشاورزي در  الف- 

تولیدات بخش کشاورزي و منابع طبیعي
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در 
امور مرتبط با ایمني و سالمت مواد غذایي، آرایشي، 

بهداشتي و مواد پزشکي
ج- سازمان حفاظت محیط زیست در امور مرتبط 
با حیات وحش و بررسي ارزیابي مخاطرات زیست 
محیطي بر مبناي مستندات علمي ارائه شده توسط 

متقاضي
جناب آقای دکتر، در ماههای اخیر 
مسئله گیاهان تراریخت و موجودات  
اصالح شده ژنتیکي 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 چیست؟ 
 پاسخ به این سوال نیاز به کمی مقدمه دارد. 
همانطور که  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 بایستي مراحل و آزمایشات مربوط به ارزیابي 
ایمني و سالمت را طي کنند. در سطح جهان و 
در ارتباط با این مواد چندین سازمان بین المللي 
مانند سازمان غذا و کشاورزي سازمان ملل متحد 
 ،  )WHO( جهاني  بهداشت  سازمان   ،  )FAO(
 ، )OECD( سازمان همکاري و توسعه اقتصادي
گروه کاري بین دولتي کدکس در خصوص غذاهاي 
و همچنین کمسیون  فناوري  از زیست  حاصل 
مشترک سازمان بهداشت جهاني و سازمان غذا و 
کشاورزي )WHO/FAO( فعالیتهایي را انجام داده 
و دستورالعمل هایي را ایجاد کرده اند. 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 آزمایشات حساسیت زایي و سمیت زایي، 
ایمني  ارزیابي  براي  متداول  آزمایشات  از  یکي 
شده  اصالح  غذاي  مقایسه  و  تراریخته  غذاهاي 
در  است.  آن  سنتي  و  معمول  نوع  با  ژنتیکي 
هماني   این  یا  بنیادین"  "برابري  که  روش  این 
مي شود  نامیده   )Substantial equivalence(
ایمني و سالمت محصول اصالح شده ژنتیکي با 
نوع معمول آن مقایسه مي شود. 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 که غذاي انسان یا 
خوراک دام ترکیبات پیچیده اي از مواد زیستي فعال 
هستند که ایمني آنها نمي تواند به سادگی و مانند 

مواد شیمیایي ارزیابي شود.
در پروتکل کارتاهنا نیز این موضوع مورد بررسی 
پروتکل  ماده )11(  به موجب  است.  قرار گرفته 
که  کشورهایي  کلیه  کارتاهنا  زیستي  ایمني 
تصمیماتي در خصوص استفاده از موجودات اصالح 
شده ژنتیکي به عنوان غذاي انسان یا خوراک دام یا 
فرآوري )که به اختصار FFP نامیده میشود(  اتخاذ 
مي کنند، موظف هستند که ظرف مدت 15 روز 
  )BCH( اطالعات آن را در اتاق تهاتر ایمني زیستي
ثبت نمایند. این اطالعات که حاوي اطالعات مربوط 
به ارزیابي مخاطرات نیز مي باشد مرجع مناسبي 
براي تصمیم گیري دیگر کشورها در خصوص این 
این   تا کنون 1106  مورد در  محصوالت است. 

زمینه در BCH به ثبت رسیده است. 
در جمهوري اسالمي ایران نیز به موجب بند “ب” 
بهداشت،  وزارت  ایمني زیستي؛  قانون  ماده )4( 
درمان و آموزش پزشکي به عنوان یکي از سه مرجع 

وقتی می گوییم: یک جادۀ لغزنده 
خطرناک است منظورمان این نیست 

که تصادف یا خسارتی وارد شده است. 
منظور ما این است که شرایط جاده 

طوری است که می تواند منجر به تصادف 
شود. در این مورد خطر همان وقوع 
تصادف است که ممکن است اتفاق 

بیافتد یا نیافتد و خسارت، نتیجۀ حاصل 
از تصادف است. در جاده لغزنده نباید 

متوقف شد و نباید با سرعت زیاد حرکت 
کرد، بلکه با احتیاط و رعایت مقررات 

ایمني طي مسیر نمود. به همین صورت 
وقتی می گوییم که  گیاه تراریخته 

بایستي ارزیابي مخاطرات شود )مانند 
هر فناوري دیگر(. این بدان معنی نیست 
که خطر یا هر گونه خسارتی اتفاق افتاده 
یا خواهد افتاد. بلکه بدان معني است که 
بایستي ارزیابي  انجام شود تا خطرات 

احتمالي را شناسایي و با اتخاذ روشهاي 
خاص آنها را مدیریت نمود
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ذیصالح ملي مسئول صدور، تمدید و لغو مجوز 
فعالیت در امور مربوط به فناوري زیستي جدید 
مرتبط با ایمني و سالمت مواد غذایي، آرایشي، 
به  آن  بر  عالوه  است.  پزشکي  مواد  و  بهداشتي 
موجب بند “ج” ماده )5( قانون ملي ایمني زیستي، 
بررسي  و  انسان  سالمت  از  حفاظت  مسئولیت 
ارزیابي مخاطرات احتمالي موجودات زنده تغییر 
شکل یافته اي که به مصرف غذاي انسان مي رسند 
و همچنین مسئولیت شناسایي و اتخاذ تدابیر الزم 
در مورد موجودات زنده اي که به طور مستقیم و 
غیر مستقیم براي انسان بیماري زا مي باشند بر عهده 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است. 
کارگروه ایمني زیستي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي که دبیرخانه آن در سازمان غذا و 
دارو مستقر است یکي از کارگروههاي فعال ایمني 
زیستي است. این کار گروه وظایف متعددی بر 
 )BCH( عهده دارد. ایجاد تعامل با اتاق تهاتر زیستی
و ارائه آموزش های  الزم به کارمندان و ایجاد زیر 
ساخت ها دستورالعمل اجرایي خاصی را نیز  در 
و  ژنتیکي  اصالح شده  زنده  خصوص موجودات 
فرآورده هاي آن که مرتبط با مواد غذایي  باشند 
را تهیه و در دي ماه سال 1393 به تصویب رساند. 
این دستورالعمل برای تمامی افرادي که سواالت و 
یا ابهاماتي در خصوص وضعیت محصوالت غذایي 
تراریخته در کشور را دارند نیز قابل دسترسی و بهره 

برداری  است.
لذا از نظر اینجانب جنجال های اخیر جایگاه و اعتبار 
علمی درست یا نکته قانونی خاصی ندارند. موضع ما 
مبتنی بر کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات 
است. ما با هر گیاه تراریخته ای موافق و یا با هر 
گیاه تراریخته ای مخالف نیستیم. بلکه از نظر ما هر 
گیاه تراریخته ای که پس از طی مراحل مختلف 
ارزیابی مخاطرات، درخصوص جنبه های مختلف آن 
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.  
کمی  میخواهم  اجازه  دکتر  آقای   
بحث را تغییر دهم و در مورد مجموعه 
تحت نظر شما سواالتی داشته باشم. در حال 
حاضر پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و 
زیستي  ایمني  در خصوص  فناوري  زیست 
یا ارزیابی هایی که به آن اشاره کردید، چه 

نقشي ایفاء کرده است؟ 
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و زیست فناوري 
به عنوان نقطه تماس زیست فناوري ملي و بین 
المللي با دارا بودن نیروهاي متخصص و جوان در 
زمینه هاي مختلف زیست فناوري، همراه تالش 
نموده که رسالت ملي و بین المللي خود را در 
بخش هاي مختلف زیست فناوري از جمله تولید 
گیاهان تراریخت، تولید پپتیدهاي دارویي، کیت 
مطالعه  ژنتیکي،  هاي  بیماري  تشخیص  هاي 
مکانیسم هاي درگیر در بیماري هاي ژنتیکي و 
سرطان به انجام رساند. از جمله محورهاي فعالیت 
این پژوهشگاه، تدریس در زمینه ایمني زیستي 
هاي  و دستگاه  ها  دانشگاه  به  و سرویس دهي 

درخواست کننده مي باشد. 
کشور جمهوري اسالمي ایران فعالیتهاي ایمني 
خالل  در  ماه 1379،  مرداد  از  را  خود  زیستي 
مذاکرات مربوط به ایجاد پروتکل ایمني زیستي 
آغاز نمود. در این مدت کلیه سازمانها و ارگانهاي 
ذیربط فعالیتهاي قابل توجهي انجام داده اند که 
بیش از همه مي توان به فعالیتهاي پژوهشگاه ملي 
مهندسي ژنتیک و زیست فناوري اشاره نمود که 
فعالیتهاي ایمني زیستي خود را به عنوان اولین 
دبیرخانه کمیته ملي ایمني زیستي در شهریور 
1379 آغاز نمود. عالوه بر آن فعالیتهاي پژوهشگاه 

در قالب مسئولیت کارگروه وزارتی ایمنی زیستی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اتاق تهاتر ایمني 
زیستي است که از ابتداي سال 1382 آغاز 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 نتیجه رسیدن نهایي 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. 

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 
سازمانهاي  نظر  است،  مثبت  جواب  اگر  و 
بین المللي یا موسسات مسئول در خصوص  
تراریخته  غذایي  محصوالت  سالمت 

چیست؟ 
چندین سازمان بین المللي، مطالعات مختلفي را 
براي سالمتي محصوالت غذایي تراریخته انجام 
داده و به شرط انجام آزمایشات ارزیابي مخاطرات 
سالمت آنها را تایید کرده اند. این سازمانها عبارتند از: 
علوم  )آکادمي  انگلستان  سلطنتي  انجمن   .1

بریتانیا(- 2016 
2. آکادمي علوم آمریکا - 2016 

3. کمیته علم و فناوري مجلس عوام انگلیس - 

 2015
4. اداره غذا و داروي آمریکا 

5. انجمن پزشکي آمریکا 
6. سازمان بهداشت جهاني 

7. آکادمي تغذیه و رژیم هاي غذایي 
8. انجمن آمریکا براي پیشرفت علوم 

9. آکادمي علوم فرانسه 
10. استانداردهاي غذاي استرالیا و نیوزیلند 

گروه  یک  ایجاد  با  انگلستان  سلطنتي  انجمن 
عنوان  با  راهنما  کتابچه  یک  علمي،  تخصصي 
“گیاهان اصالح شده ژنتیکي: “سواالت و پاسخ ها” 
را در ماه مي سال 2016 )اردیبهشت 1395( منتشر 
نمود )9(. این راهنما حاوي 18 سوال مهم است که 
بر اساس تحقیق صورت گرفته، توسط عموم مردم 

در باره گیاهان تراریخته پرسیده مي شود. 
پاسخ  هاي ارائه شده به این سواالت  نیز با توجه 

به مجموعه وسیعي از شواهد و مدارک تهیه شده و 
برای روشن تر شدن موضوع مثالهاي خاصي را نیز 
ارائه مي دهد.  باید بدانیم که گیاهان زراعي تراریخته 
)GM( خصوصیات متفاوتي دارند و از نقطه نظر 
علمي نمي توان در مورد همه آنها به طور یکسان 
و یک طرفه قضاوت کرد. به عبارت دیگر نمی توان 
گفت  که همه آنها خوب هستند یا اینکه بد و مضر 

می باشند. 
برخی  منفی  نظرهای  اظهار  عمده 
افراد درباره گیاهان تراریخته احتمال 
وجود چالش در آینده است. آیا گیاهان زراعي 

تراریخته اثرات پیش بیني نشده دارند؟ 
شواهدي مبني بر اینکه اثرات غیر قابل پیش بیني 
گیاه زراعي تراریخته بیش از انواع سنتي آن باشد، 
وجود ندارد. بر اساس گزارش 400 صفحه اي سه 
آکادمي مهم آمریکا که نتیجه بررسي داده هاي 
بیش از 900 مطالعه صورت گرفته ) مقاله علمی( 
در طي 20 سال گذشته )از زمان تولید گیاهات 

تراریخته( توسط 50 دانشمند 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 بین مهندسي ژنتیک و انواع 
دیگر روش های پرورش گیاهان وجود ندارد. با 
استفاده از بعضي از انواع فناوري هاي مهندسي 
ژنتیک احتمال تولید گیاهان زراعي شبیه به انواع 
معمول آن گیاه بیش از روشهایي مانند جهش 
زایي است که در آن تغییرات اساسي در فنوتیپ 

گیاه بوجود مي آید.” 
از محصوالت تراریخته  چه مقدار 
استفاده  اروپایی  کشورهای  در 
می شوند؟ و از دیدگاه آنها این محصوالت 

چگونه اند؟ 
ذرت و سویاي تراریخته در اکثرکشورها از جمله 
کشورهاي عضواتحادیه اروپا استفاده مي شود. در 
اتحادیه اروپا، دو سوم پروتئین موجود در غذاي دام 
از سویا تامین مي شود که 70 درصد آن وارداتي 
این در حالي است که حدود90 درصد  و   است 
خالصه   بخش  در  است.  تراریخته  سویا  واردات 
فناوري  و  علم  کمیته  صفحه اي   100 گزارش 

مجلس عوام انگلیس )11( آمده است: 
”براي پاسخ به چالش عظیم تامین غذاي جمعیت 
جهان با استفاده از منابع کمتر و در شرایط نامساعد 
از همه  نیازمند استفاده  ما  آب و هوایي حاضر، 
فناوریهاي  از  استفاده  جمله  از  موجود  ابزارهاي 
پیشرفته علم ژنتیک براي افزایش کیفیت و کمیت 
گیاهان زراعي هستیم. گیاهان زراعي اصالح شده 
ژنتیکي مقاوم به آفات که بیش از بیست سال است 
کشت شده اند  مزایاي مهمي را ارائه داده اند از جمله 
اینکه میزان تولید محصوالت را افزایش و مصرف 
سموم شیمیایي را کاهش داده اند. لذا پیشنهاد 
 GMO مي شود که علي رغم اصالحیه جدید قانونئ
اتحادیه اروپا به بن بست تولید این محصوالت پایان 

داده شود”.
سازمان بهداشت جهاني اذعان مي دارد: “کلیه 
محصوالت تراریخته اي که به عنوان غذاي انسان 
در بازار مصرف وجود دارد و مجوز دریافت کرده اند 
سالم  و  گذرانده  را  مخاطرات  ارزیابي  مراحل 

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" 
استفاده کرد. در این میان نقِش فناوری های نوین 
قابل انکار نبوده و باید به عنوا ن یکی از فناوری های 
مهم وتاثیر گذار مورد توجه قرار گیرد. باید به این 
مسئله نیز توجه کرد که خارج کردِن این موضوع 
کامال تخصصی از محدوده افراد علمی و وارد کردن 
آن در میان مردمی که هنوز اطالعات الزم را به طور 
صحیح کسب نکرده اند، تنها موجِب  تشویش در 
اذهان عمومی و گسترش جو بی اعتمادی خواهد 

شد.
ضمن اینکه به نظر مي رسد در دهه هاي آینده 
بدلیل افزایش جمعیت جهاني محدودیت منابع 
دستیابي  دیگر،  مختلف  عوامل  و  خاک  و  آب 
کشورها به تامین غذاي مردم امري بسیار مهم 
خواهد برد به نحوي که اگر کشوري از قافله علم 
و فناوري هاي جدید در تامین غذاي مردم عقب 
بماند حتي به شرط داشتن منابع مالي جهت 
از بیرون از کشورها  تامین و واردات، تهیه آنها 
بدلیل محدودیت هاي تولید امکان پذیر نخواهد 
در  تالش  و  دقیق  ریزي  برنامه  بنابراین،  بود. 
راستاي دستیابي به گیاهان تراریختي که بتوانند 
در شرایط نامساعد، محصول بیشتري تولید کنند 

یک فرصت اجتناب ناپذیر مي باشد. 

بر اساس گزارش 400 صفحه اي سه 
آکادمي مهم آمریکا که نتیجه بررسي 
داده هاي بیش از 900 مطالعه صورت 

گرفته )مقاله علمی( در طي 20 
سال گذشته )از زمان تولید گیاهات 

تراریخته( توسط 50 دانشمند و محقق 
است؛ به این نتیجه رسیده است که: "در 

رابطه با مخاطرات، تفاوت محسوسي 
بین مهندسي ژنتیک و انواع دیگر 

روش های پرورش گیاهان وجود ندارد".
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مدتی است که محصوالت تراریخته، 
با حساسیت هایی همراه است؛ ابتدا 
تعریفی از این محصول ارائه فرمایید تا سپس 

به بخش های دیگر صحبت مان بپردازیم؟
محصوالت تراریخته حاصل علم فناوری مدرن 
به  را  اجازه  این  و  هستند  ژنتیک  مهندسی  و 
دانشمندان می دهد که بتوانند یک ژن را، از یک 
گونه انتخاب و به گونۀ دیگری منتقل کنند؛ برای 
نمونه ژنی را از یک باکتری می گیرند که این خود 
یک پروتئینی را ایجاد می کند که برای حشرات 
سمی است و اگر آن را بخورند، می میرند. سپس 
آن را به گیاهانی مانند ذرت، سویا، پنبه و یا هر گونۀ 
دیگری منتقل می کنند و به این ترتیب حشراتی 
که آفت هستند، وقتی بخواهند از این گیاه تغذیه 
علف های  از  دیگری  نوع  می روند.  بین  از  کنند، 
هرز در مزرعه وجود دارد، به همین علت ژنی را 
به گیاه منتقل می کنند تا بتواند علف ُکش را تحمل 
کند. به این ترتیب در منطقه کشاورزی، به مقدار 
زیادی علف کش تزریق می کنند و به این ترتیب 
تمام علف های هرز از بین می روند، ولی گیاه باقی 
می ماند؛ این حالت را مهندسی ژنتیک نام نهاده اند، 
زیرا به طور طبیعی، این نوع دست کاری در طبیعت، 
در عرض میلیون ها سال اتفاق می افتد، ولی چون 
می توانند این عمل را در آزمایشگاه طی دو یا سه 
سال انجام دهند، آن را یک نوع دست کاری یا تغییر 
در ژن می دانند و به همین دلیل به آن گیاهان، 
گیاهان تغییریافتۀ ژنتیکی و یا گیاهان دست کاری 
شدۀ ژنتیکی می گویند، ولی اصطالحی که در ایران 
جا افتاده، به نام تراریخته می باشد. این اصطالح نه در 
فرهنگستان علوم و ادب ثبت شده، ولی ُمصَطلَح تر 

شده و درحال حاضر، به اشتباه به کار می رود.
وجود  نگرانی هایی  زمینه  این  در 
دارد به نظر شما علت و منشأ این 

تشویش ها چیست و بیشتر ناظر به کدام 
بخش از محصوالت تراریخته است؟

ابتدا باید به تاریخچه این بحث بپردازیم. علمی که 
از آن صحبت می کنیم در دنیا یک قدمت 35 تا 
40 ساله دارد. در کشور ما این نوع محصوالت، در 
سطح تحقیقات و توسعه هستند، ولی در جهان 
محصوالتی هستند که تجاری سازی شده اند، یعنی 
مرحلۀ تحقیق و توسعۀ آن ها طی شده و از سال 
1996 وارد بازار مصرف جهانی شده و به اصطالح 
تجاری سازی شده اند و در بازارهای جهانی، مورد 
مصرف کشورهای مختلف قرار گرفته اند و حتی 
در کشور ایران هم مورد مصرف قرار گرفته اند. 
عمدۀ این محصوالت چهار نوع هستند که شامل 
سویا، پنبه، ذرت و کانوال می باشد. درواقع این چهار 
محصول اصلی گیاهی، بیشتر دانه های روغنی 
هستند که از کنجاله آن ها برای تغذیه دام و طیور 
هم استفاده می شود. در اصل این چهار محصول، 
99 درصد کل محصوالت در سراسر جهان هستند 
و آن یک درصد باقی مانده، انواع مختلف محصوالتی 
است که اکنون در سطح R&D وجود دارد و به 
اصطالح در سطح تحقیق و توسعه قرار دارند و در 
جاهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند، ولی 
هنوز تجاری سازی نشده اند؛ همچون چغندرقند، 
یونجه، کدو، بادمجان، گوجه فرنگی، سیب زمینی و 
برنج. بعضی از کشورها تحقیقات وسیعی پیرامون 
این مسئله انجام داده اند، اما برخی کمتر.  در یک 
حالت، وقتی این محصوالت بخواهد، استفاده شود، 
ابتدا باید در زمین های کشاورزی کاشته شوند و 
سپس آن هایی که صفت علف کش دارند و حدود 
57 درصد این نوع محصوالت هستند، در زمین 
مورد استفاده قرار گیرند، یعنی شما در منطقۀ 
کاشت آن ها، علف کش به کار ببرید و آن ها که 
ژن مقاومت به حشرات و آفت را دارند و حدود 

15 درصد هستند یعنی جایی که آن ها را استفاده 
می کنید، معموال حشره کش مصرف نمی کنید 
و این از صفات خوب آن هاست و در عین حال 
چون همیشه در مناطق کشاورزی علف های هرز 
هم وجود دارد، هر دو صفت را به 28 درصد این 
نوع محصوالت وارد کرده اند، یعنی گیاه هم باید 
علف کش را تحمل کند و هم نسبت به حشرات 
آفت، مقاوم باشد. یک حساب سرانگشتی می گوید 
که در سراسر جهان، بر روی 85 درصد این نوع 

محصوالت علف کش به کار می رود.
وقتی ما در یک منطقه ای، که محصوالت با فشار 
استفاده  علف کش  از  می باشد،  زیادی  حجم  و 
می کنیم، تمام علف های هرزی که منتسب به آن 
گیاه مورد نظر ما هست -حاال ممکن است سویا، 
پنبه، ذرت، گندم و یا هر چیزی دیگری باشد- از 
بین می روند؛ در عین حال در بسیاری از مناطق 
کشاورزی ما، علف های هرزی وجود دارند که ما 
آن ها را نوعی گیاه دارویی می دانیم که متاسفانه 
از بین می روند و  اثر همین فشار سم پاشی  بر 
آن هایی که دارای صفت تحمل علف کش هستند، 
باقی می مانند. در توضیح این مطلب باید گفت که 
متاسفانه وقتی ما این سم را به گیاه وارد می کنیم، 
سم در قسمت هایی از گیاه ذخیره می شود 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، نسبت به محصوالت ارگانیک و یا 
محصوالتی که با کشاورزی معمولی و با استفاده 
از سم رشد می کنند، از نظر مقدار و خواص مواد 
غذایی، کاهش  یافته و تغییراتی داشته اند و به 
همین علت است که گفته می شود ارزش غذایی 
یا ارزش زیستی این نوع محصوالت دست کاری 
شدۀ ژنتیکی، با انواع طبیعی آن ها به خصوص با 

ارگانیک و کشاورزی معمولی )که اینک به کار 
می رود( متفاوت است. 

از طرف دیگر چون ما علف کش را دو سه سال 
به طور مداوم در منطقه به کار می بریم، همیشه 
مقداری از حشره کش بر روی گیاه و اندکی بر 
روی زمین باقی می ماند و به این ترتیب ما زمین 
کشاورزی خود را در معرض دائم علف کش قرار 
می دهیم و زمین ما مسموم می شود و این سم 
جریان های  و  سطحی  آب های  وارد  می تواند 
زیرزمینی شود و از این رو پسماندهای سمی ایجاد 
کند. از طرف دیگر مطالعاتی که در خود آمریکا 
انجام شده، نشان می دهد که وقتی که ما علف کش 
را در منطقه به کار می بریم، بعد از پنج شش سال 
مقاومت، در همان علف های هرزی که می خواهیم 
آن ها را از بین ببریم، شروع به بروز کردن می کند، 
یعنی درواقع این نوع موجودات، در مقابل فشاری 
که در طبیعت به آن ها وارد می شود -که این جا 
علف کش هست- مقاومت از خود نشان می دهند 
و این مقاومت در اثر جهش های ژنتیکی، منجربه 
تولید جمعیت هایی از علف های هرز می شود که 
می تواند علف کش را به یک مادۀ بی اثر تبدیل کند. 
به این ترتیب علف های هرز، مقاوم شده و باعث 
می شود با یک نوع علف های هرز بسیار مقاوم تری 
مواجه شویم که اصطالحا به آن ها اَبَر علف هرز 
می گویند. این یکی از پیامدهایی است که حتی در 

خود آمریکا هم دیده شده است.
اینک بنده می خواهم در این جا به این مطلب 
اشاره کنم که در واقع این نوع محصوالت، عمدتا 
در کشورهایی تولید می شوند که از نظر علمی و 
زیرساختی سطح نسبتا باالیی دارند و این کشورها 
به طور عمده شامل آمریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین 
و هندوستان می باشد و دراصل این پنج کشور، 
می کنند.  تولید  را  محصوالت  این  درصد  نود 

دکترداوود حیات غیب:

پرونده ای در تشریح موضوع تراریخته  و بررسی فقهی آن؛ در گفت وگوبا

 این محصوالت باید دقیقا شناسایی و برچسب گذارى شوند 

دکتر داوود حیات غیب  معاون دفتر پژوهش و توسعه 
فناوری محیط زیست،  در نقد محصوالت تراریخته و 

بیان دغدغه های منتقدین سخن گفت.

 هنوز مطالعات کاملی در کشور ما انجام نشده است
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لیست این کشورها در حدود 28 کشور است که 
این پنج کشور را نیز شامل می شود، ولی در این 
لیست، کشورهایی دیده می شود که از نظر ساختار 
علمی، تحقیقاتی و یا بر اساس زیرساخت های 
مانند  نیستند؛  برجسته ای  کشورهای  الزم، 
بورکینافاسو،  میانمار،  همچون  کشورهایی 
اروگوئه، پاراگوئه، هندوراس و بسیاری کشورهای 
کوچک دیگر. در واقع چیزی که نظر منتقدین 
بزرگ  کشورهای  که  است  این  کرده،  را جلب 
تولیدکننده، از کشورهای کوچک به عنوان کشت 
فراسرزمینی استفاده می کنند و محصوالت خود 
را در کشورهای کوچک دیگری کشت می دهند 
تا اثراتش را در جمعیت های آن کشورها و خارج 
از محدوده های کشاورزی خویش بررسی کنند؛ 
این هم یکی از تبعات مهم این نوع محصوالت 
است و به مالحظات اقتصادی اجتماعی ارتباط 
داده می شود و می تواند حتی کشاورزی کشورهای 
و  داده  قرار  تأثیر  تحت  به شدت  را  کوچک 
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 
ِکشت می کنند، در پایان دانه ای به دست می آورند 
که می تواند برای سال آینده یا کشت آینده نیز 
استفاده شود؛ ولی در این فناوری خاص، یک نوع 
تغییری را در آن دانه ایجاد کرده اند 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 می شود که 
بذر این نوع گیاهان، عقیم است؛ به این معنی که 
کشت می کنید، بذر را به دست می آورید، برداشت 
به دست  دانه ای  برداشت،  از  بعد  ولی  می کنید، 
نمی آورید که بتوانید دوباره آن را کشت کنید. 
پس باید مجددا از آن شرکت یا از کسانی که آن 
دانه را تولید کرده اند، بذر بخرید. این حالت باعث 
می شود که کشاورزها به تولیدکنندۀ این نوع بذرها 
وابسته شوند، که این اتفاق، مالحظات مختلفی را 
از نظر اجتماعی و هم چنین اقتصادی در کشورها 
ایجاد کرده است. برای نمونه در کشور مکزیک، 
یکی از شرکت های بزرگ تولیدکننده آمریکایی، 
به نام »مونسانتو«، سه سال متوالی، بذرهای ذرت 
خود را به صورت رایگان، در اختیار این کشورها 
گذاشت، اما از سال چهارم اعالم  کرد اکنون که 
این نوع کشاورزی در آن جا 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.
تولید  محصوالت  این  وقتی  دیگر،  طرف  از 
و وارد بازار شدند، در خود آمریکا و یا در کانادا 
شما  وقتی  یعنی  نمی شوند،  برچسب گذاری 
را  این ها  تا  یا سوپرمارکت می روید  و  مغازه  به 
خریداری کنید، روی آن ها برچسبی زده نشده که 
نشان دهد این محصول، حاصل این نوع فناوری 
جدید است و باید گفت که درواقع هر دو محصول، 
یک جا و در کنار هم قرار داده می شود. البته بعضی 
کشورها مخالف این امر بوده اند و اظهار داشته اند 
که حتما این محصوالت باید برچسب گذاری شود.

به  منجر  جهان،  سطح  در  نگرانی ها  نوع  این 
این شد که در سال 2000 یک پروتکلی به نام 
»پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا« به وجود بیاید، 
مبنی بر این که با توجه به گسترش فناوری مدرن و 
تحقیقات بیشتر، ممکن است محصوالت حاصل از 
این زیست فناوری، بر روی حفاظت از تنوع زیستی 
و استفاده پایدار آن ها و هم چنین 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 برچسب گذاری 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 
و  شود  انجام  عمومی  مشارکت  و  اطالع رسانی 
دولت ها 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 اطالع رسانی، 
بسیار دارای اهمیت می باشد، زیرا این کار می تواند 
در مخاطبین مختلف، اثرات گوناگونی داشته باشد، 
چون افرادی در جامعه هستند که تصمیم گیرنده 
در  که  هستند  اشخاصی  حتی  یا  و  هستند 
تصمیم گیری دیگران اثرگذار بوده و تصمیم سازی 
می کنند، مانند کارشناس ها و اعضای باالی جامعه 
از نظر سیاسی و یا علماء. این اطالع رسانی می تواند 
همه اقشار مختلف جامعه را دربر بگیرد، همچون 
کشاورزان، تولیدکنندگان شرکت های خصوصی، 

شرکت های دولتی، جامعه عادی مردم، کارمندان 
و هم چنین نیروهای نظامی و یا ائمه جمعه و 

جماعات. 
اکنون این پروتکل، مورد تأیید 150 کشور جهان 
قرار گرفته و در حال اجراست. کشور ما هم در 
را در مجلس شورای  پروتکل  این  سال 1382 
اسالمی تصویب نمود و از آن زمان، جزء تعهدات 
بین المللی و ملی ما قرار گرفت و در عین حال، 
در ادامه فعالیت هایی که در زیست فناوری انجام 
شد، در سال 1388 قانون ملی ایمنی زیستی نیز 
به تصویب رسید. متأسفانه این قانون، به اندازۀ 
پروتکل کارتاهینا، به بحث خطرات ناشی از این نوع 
محصوالت و هم چنین بحث اطالع رسانی و بحث 
مربوط به مالحظات اقتصادی اجتماعی نپرداخته و 
از این نظر می توان گفت که قانون ملی ما، بسیار 
ساده به این موضوع نگریسته که این خود جای 
تعجب دارد که چطور یک پروتکل بین المللی، 
می تواند مالحظات بیشتری را در این موارد در 
نظر بگیرد، در صورتی که یک قانون ملی که باید 
به مراتب نسبت به آن پروتکل سخت گیرانه تر با این 

مسائل برخورد کند، درواقع ساده تر و سهل تر عمل 
کرده است. در هر صورت این مالحظات در سراسر 

جهان وجود دارد. 
تولیدکننده  کشور،   28 گفتم  که  همان طور 
هستند؛ یعنی هم تولید، و هم مصرف می کنند، 
هرچند در بین این کشورها، کشورهای عمده ای 
هم وجود دارند که توسعه یافته محسوب می شوند، 
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 
می گویند ممکن است کشت این نوع محصوالت 
بر روی کشاورزی آنان تأثیر داشته باشد و تبعاتی را 
برای کشاورزان ایجاد کند و هم چنین بر روی تنوع 
زیستی، گیاهی و جانوری آنان نیز تأثیراتی داشته 
باشد و در عین حال به این  خاطر  که اثراتی که این 
نوع محصوالت بر روی کشاورزی و اکوسیستم وارد 
می کند، می تواند آن قدر زیاد باشد که اگر انسان 
بخواهد همه آن ها را بررسی کند، باید هزینه های 
زیادی را صرف تحقیقات نماید و بنابراین این 

هزینه ها به مردم آن جامعه و آن کشور تحمیل 
می شود. پس به همین دلیل تصمیم گرفتند که 
این نوع هزینه ها را کاهش دهند و این کاهش به 
این صورت است که وقتی ِکشت نکنند، این اثرات 
در کشور آن ها کمتر وارد می شود و یا اصال وارد 
نمی شود و به این ترتیب می توانند از آن تبعات 
جلوگیری کنند، ولی در عین حال با توجه به 
قوانین داخلی کشور خویش، علی رغم منع کشت 
استفاده  آن ها  از  محصوالت، می توانند  نوع  آن 
تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  در  هم چنین  کنند. 
خویش، تحقیقات زیادی بر روی این نوع مسائل 
انجام می شود؛ به این معنی که با منع کشت، به 
هیچ عنوان نباید کار تحقیق و بررسی پیرامون این 
نوع محصوالت قطع  شود، چون می خواهند بدانند 
که استفاده از این نوع محصوالت چه اثراتی بر 
روی طبیعت خواهد گذاشت و این که اگر انسان 
از آن محصوالت استفاده کند، چه تأثیری داشته و 
همچنین اثرات آن بر روی خانم های باردار، بانوان 
سنی  گروه های  همین طور  و  جنین ها  شیرده، 
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 آن ها وارد کردیم و در 
واقع دست کاری ژنتیکی شدند، این عمل بر روی 
خانواده های دیگر پنبه که در آن منطقه هست و 
این دست کاری را انجام نداده اند، چه اثراتی دارند 
و همچنین سمومی که برای این ها به کار می بریم، 
روی میکرو ارگانیسم خاک چه اثری دارند، و وقتی 
ما این ها را می خوریم، بر روی میکرو ارگانیسم هایی 
که در داخل بدن ما هستند و نیز باکتری های مفید 
بدنمان چه تأثیراتی دارند؛ همه این ها مواردی 
هستند که جزو موارد تحقیق و توسعه قرار می 
گیرند، ولی در عین حال وقتی آن محصوالت را 
کشت نکنیم، می توانیم از تغییراتی که آن ها در 
دراز مدت در جامعه انجام داده و می توانند تبعات 
بسیار زیادی نیز داشته باشند، جلوگیری کنیم؛ با 
این اوصاف، هستند کشورهایی که مصرف این نوع 
محصوالت در کشورشان جنبۀ قانونی پیدا کرده 
تغییریافته  برچسب مشخصی محصوالت  با  و 
ژنتیکی و یا دست کاری ژنتیکی را با عالمتی به نام 
GMO، مشخص می کنند که نشان می دهد این 
محصول، حاصل زیست فناوری مدرن و مهندسی 
این  که  هستند  هم  محصوالتی  است.  ژنتیک 
حالت در آن ها اتفاق نیفتاده، یعنی دست کاری و 
 No مهندسی ژنتیکی نشده اند و دارای برچسب
GMO می باشند. این حالت در بسیاری از مواد 
غذایی و غیره در سراسر جهان وجود دارد و این ها 
مواد غذایی هستند که به نوعی آن چهار محصول 

اولیه در ساختارشان به کار رفته است. 
شما می دانید که وقتی ما از دانۀ سویا صحبت 
نان، کورفِِرکت،  این دانه می تواند در  می کنیم، 
غذای کودک و یا حتی سوسیس، کالباس و پیتزا 
به کار رود. سویا مصرف بسیار زیادی در خانوارهای 
قرمز  گوشت  جانشین  را  آن  و  دارد  مختلف 
می دانند که حتی در بسیاری از موارد، پزشکان آن 
را به عنوان یک پروتئین گیاهی توصیه می کنند، به 
همین دلیل این محصوالت باید دقیقا شناسایی و 
برچسب گذاری شوند و این اقدام، بزرگ ترین هنر 
یک دولت است تا بر این اساس این امکان را فراهم 
کند تا شهروندانش با آگاهی کامل و عاقالنه، این 
محصوالت را از سوپرمارکت ها خریداری نمایند. 
البته در برخی موارد اطالع از این موضوعات، مانع 
از خرید آن محصول نمی شود، همچنان که بدترین 
نوع مثال در این رابطه -که البته شاید ربطی به این 
موضوع نداشته باشد- مصرف دخانیات است، زیرا 
علی رغم این که روی انواع پاکت سیگار، یک ریۀ 
مسموم نشان داده شده و بیانگر این است که این 
نوع محصول می تواند بسیار خطرناک باشد، ولی 
مصرف آن در سراسر جهان، ازجمله ایران، به هیچ 
وجه کاهش پیدا نکرده، بلکه درحال گسترش 
هم می باشد. برچسب گذاری همین است؛ یعنی 
اطالع رسانی به مردم، تا این اعتماد را ایجاد کنند 
که محصولی که در اختیار آن ها گذاشته شده، یک 
محصول سالم بوده و از تمام ارزش های غذایی، 
این  به  و  بوده  برخوردار  کشاورزی  و  بهداشتی 
صورت تهیه شده اند و درنهایت این جا دیگر من و 
شمای مصرف کننده هستیم که تصمیم می گیریم 

که کدام یک از آن ها را انتخاب کنیم.
محصوالت  نوع  این  جهان،  در  می شود  گفته 
از طریق  که  است  سایر محصوالتی  از  ارزان تر 
از کود  استفاده  با  یا کشاورزی )که  و  ارگانیک 
این  با  ولی  آمده اند،  به وجود  می باشد(  سم  و 
در  آن ها  مصرف  که  نشده  عاملی  این  اوصاف 
سراسر جهان بیشتر باشد. بر اساس آگاهی هایی 
که افراد پیدا کرده اند، این نوع محصوالت را هم 
استفاده می کنند، اما باعث نشده تا بیش از اندازه 
مورد مصرف قرار گیرد، زیرا هیچ وقت نباید این 
نوع محصوالت را بیش از حد بزرگ کنیم، چون 

یک مقاله سی صفحه ای در این زمینه 
وجود دارد که نشان می دهد این 

بیماری ها، یک مرتبه به صورت نجومی 
رشد زیادی داشته اند. نویسنده هایی 

که این مقاالت را نوشته اند، 
نتیجه گیری هایی نیز داشته اند که اکنون 
این نتیجه گیری ها به عنوان یک نظریه 
مطرح شده، به نام »نظریۀ همبستگی 
مثبت مصرف محصوالت دست کاری 
شدۀ ژنتیکی با افزایش بیماری ها در 

جامعه«. بر اساس این تئوری که اکنون 
در حال بررسی می باشد، مصرف دراز 

مدت این نوع محصوالت باعث گسترش 
و افزایش بروز بیماری های مختلف، 

به خصوص سرطان ها در جامعه می شود.
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این ها تنها راه حل 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 به صورت عادی کاهش پیدا خواهد کرد 

و این برای کشاورز مضر می باشد. 
در بسیاری از موارد گفته می شود که کشاورزی 
ما قادر به تولید مواد کشاورزی، برای بیش از 35 
برای این که جوابگوی  نفر نیست و ما  میلیون 
جمعیتی حدود هشتاد میلیون باشیم )که درحال 
حاضر درحال آینده نگری هستیم تا جمعیت را به 
صد میلیون برسانیم( باید چاره ای بیندیشیم تا به 

اندازه کافی کشاورزی داشته باشیم.
مسیرهای  در  باید  ما  کشاورزی  من  نظر  به 
هر  برای  تا  شود  مدیریت  به درستی  گوناگون، 
یعنی  باشد؛  داشته  وجود  جایگزینی  موردی، 
ما می توانیم کشاورزی بر اساس کود و سم هم 
وقتی  دارد.  دنیا  که  همان طور  باشیم،  داشته 
شما به زمین های قابل کشت در تمام کشورها 
مراجعه می کنید، می بینید که قوت غالب انسان، 
از آن ها به دست می آید. زمین های قابل کشت 
1/556میلیارد هکتار زمین هستند و وقتی آن ها را 
با زمین های قابل کشتی که GMO در آن ها کاشته 
می شود و عددی حدود 181 میلیون هکتار است، 
مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که 11 درصد 
از زمین های کشت دنیا GMO تولید می کند و 
89 درصد همچنان از کشاورزی های ارگانیک و یا 
کشاورزی سالم )کشاورزی که با کود و سم کنترل 
شده و مبارزه بیولوژیک و روش های دیگر دارد( 
بهره مند می باشد. به همین دلیل ما همیشه باید 
فکر کنیم که راه های جایگزین هم وجود دارد که 

باید روی این راه ها هم سرمایه گذاری کرد.
مبارزه بیولوژیک یکی از روش های مناسب برای 
مبارزه با آفات است که باعث می شود آفات را با 
استفاده از دشمنان طبیعتی خود آن ها از بین 
ببریم؛ مثال یک نوع  زنبور را پرورش می دهیم 
به نام »تریکوِگراما«، که روی کرم ساقه برنج قرار 
می گیرد و در اثر موادی که تولید می کند، آن را از 
بین می برد. به این ترتیب ما برای کرم ساقه خوار 
اگر  نیازی به سم پاشی پیدا نمی کنیم و  برنج، 
بتوانیم این روش را گسترش دهیم، که هم اکنون 
توسط کشاورزان گوناگون، در ایران به کار می رود، 

بسیار کارساز خواهد بود. 
ما در سراسر ایران، می توانیم از مبارزه بیولوژیک، 
آفات  دفع  برای  گسترده  روش  یک  به عنوان 
استفاده کنیم، به شرطی که دولت و برنامه های 
سرمایه گذاری  مبارزه  نوع  این  روی  کشاورزی، 
مناسب را از نظر تحقیقی و هم چنین گسترش 
انجام دهند و آن را در برنامه های 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 می گذارد 

و حتی خاک کشاورزی را مسموم می کند. 
به نظر بنده حتی می توان در موارد دیگری از 
گیاهان دست کاری شدۀ ژنتیکی هم استفاده کرد، 
به شرطی که مالحظات مناسب را برای آن ها به کار 
برده باشیم و خطرات آن ها را بر روی کشاورزی، 
طبیعت و محیط زیست خودمان و هم چنین بر 
روی سالمت انسان که بعدها می خواهند آن را 
مصرف کنند، و یا کشاورزانی که آن را می کارند، 
در نظر گرفته باشیم. ما نباید این مورد را ساده 
انگاریم و یا آن را تنها راه ممکن و تنها راه نجات 

خودمان بدانیم.
با توجه به این که بیش از بیست سال 
است که محصوالت تراریخته درحال 
مصرف می باشد، آیا تاکنون گزارشی رسمی 
و مستند، مبنی بر این که این محصوالت مضر 
بوده اند و یا کسی به دنبال مصرف آن، دچار 

مشکالتی شده، بیمار شده، آلودگی محیطی 
ایجاد کرده، در مسئله جنین و زایمان بانوان 

اثرگذار بوده، ارائه شده است؟ 
این گونه نیست که ما یک مادۀ غذایی را بخوریم 
و به سرعت بیمار شویم، زیرا معموال وقتی آن ماده 
غذایی وارد بدن ما می شود، برحسب زمان می تواند 
روی بدن ما تغییراتی ایجاد کند. این موضوع در 
دنیا، به ویژه در آمریکا، از سال 1996 تا 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 بیماری ها 
تأثیرگذار هست یا خیر؟! مثال یک بیماری مانند 
اوتیسم، از سال 1975 در آمریکا شناسایی شده 
بر  و  بهداشتی صورت گرفت  و پیش بینی های 
آن اساس به این نتیجه رسیدند که این بیماری 
تا سال 2012 ، در حد قابل مالحظه ای کنترل 
می شود، ولی وقتی این را با زمانی که این نوع 
محصوالت در آمریکا مصرف شده )یعنی از سال 
1996 تا سال 2012( مالحظه کردند، متوجه 

شدند که رشد این بیماری از سال 96، در کشور 
آمریکا جهش ناگهانی پیدا کرده و دو دلیل برای 
آن دانستند؛ یکی همین سویا و ذرتی بوده که از 
این طریق به دست می آمده، و دیگر این که 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 می باشد و برای 
این نوع محصول، یک نوع علف کش اختصاصی 

دارد که اسم تجاری آن »رانداپ« می باشد.
گویا در رابطه با همین شرکت، یک 
شده  آن  خرید  صرف  باالیی  رقم 

است!
میلیارد  هفت  و  شصت  حدود  می کنم  فکر 
آلمان، که خود  بایر  باشد، و گویا شرکت  دالر 
تولیدکنندۀ سموم شیمیایی می باشد، این شرکت 

را خریده است.
آیا نشان موفقیت این شرکت، در 
به کار گیری گسترده این محصوالت 

در غرب نبوده است؟
را  بازار  دارند  دوست  دنیا  عمده  شرکت های 
قبضه کنند، یعنی در اختیار خود بگیرند. این که 
کشورهای گوناگون دنیا بیایند و این نوع محصوالت 
را فقط با همین حالت بخرند، اصال درست نیست؛ 
اکنون 86 و یا حتی نود درصد سویای تولیدی 
دنیا، دست کاری ژنتیکی است، برای ذرت این 
مقدار به سی درصد و برای پنبه نزدیک به هفتاد 
درصد و برای کانوال حدود 24 درصد می رسد. این 
نوع محصوالت دانه های روغنی هستند که آنان 
با عمده ای کردن آن ها، بازار را در اختیار خود 
گرفته اند و به همین دلیل، شما به هر جا مراجعه 
کنید و بخواهید بذر روغن بخرید، می گویند ما بذر  
GMOداریم و بسیار نادر است که بازارهای جهانی 
و بالطبع بازرگانان ما یا هر کشور دیگری بخواهد 
این ها را تهیه کند، شاید آنان آن چه که بیشتر در 
دسترس باشد، تهیه کنند، ولی این به این معنی 
این  نمی شود.  پیدا  محصوالت  این  که  نیست 
انحصاری که مونسانتو ایجاد کرده، به خاطر روابط 

خاصی است که با هیئت حاکمۀ آمریکا دارد، به 
همین دلیل در عرض بیست سال گذشته، افرادی 
از هئیت حاکمه آمریکا در هیئت مدیره مونسانتو 
محصوالت  نوع  این  که  شد  باعث  این  بودند، 
سطح  در  و  نشوند  برچسب گذاری  هیچ وقت 
گسترده، در خود آمریکا و کانادا مصرف شوند. 
در بسیاری از کشورها این را به عنوان یک مالک 
قابل قبول در نظر می گیرند، چون آمریکایی ها 
هستند،  محصوالت  این  مصرف  درحال  خود 
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 می کند. البته اگر شما 
تاریخچه شرکت مونسانتو را مطالعه کنید، متوجه 
می شوید کسی که عامل نارنجی را در جنگ های 
ویتنام به کار برده و سموم شیمیایی مختلفی تولید 
کرده، و اینک به بذر دست کاری شدۀ ژنتیکی 
اکنون  اگر  و  است  شرکتی  چگونه  پرداخته، 
مجموع این اتفاقات را روی هم بگذاریم، متوجه 
می شویم که آن گستردگی که در تجارت این نوع 

محصوالت اتفاق افتاده، باعث شده که ارزش این 
شرکت آن چنان باال رود که با این قیمت باال هم 
محصوالتش خریداری شود، به همین دلیل به نظر 
می رسد که هر موضوعی را باید با تاریخچۀ 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 این چنین منحصر به فرد در تجارت 

کرده است.
بر اساس اطالعات پزشکی در آمریکا، بیماری های 
آلزایمر،  اوتیسم،  دیابت،  مانند چاقی،  مختلفی 
و  ادراری  مجاری  سرطان های  پارکینسون، 
هم چنین گوارشی باید تا سال 2010 تا 2012 
کمی  رشد  از  و  می شدند  کنترل  به شدت 
مقاله سی صفحه ای  بودند، ولی یک  برخوردار 
در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد این 
رشد  نجومی  به صورت  یک مرتبه  بیماری ها، 
زیادی داشته اند. نویسنده هایی که این مقاالت 
را نوشته اند، نتیجه گیری هایی نیز داشته اند که 
نظریه  یک  به عنوان  نتیجه گیری ها  این  اکنون 
مثبت  نام »نظریۀ همبستگی  به  مطرح شده، 
مصرف محصوالت دست کاری شدۀ ژنتیکی با 
افزایش بیماری ها در جامعه«. بر اساس این تئوری 
که اکنون در حال بررسی می باشد، مصرف دراز 
مدت این نوع محصوالت باعث گسترش و افزایش 
بروز بیماری های مختلف، به خصوص سرطان ها در 

جامعه می شود.
مطالعات دیگری پیرامون اثرات این محصول بر 
جمعیت های انسانی و همچنین اثرات تغذیه  ای 
حیوانات آزمایشگاهی انجام شده، که اگر آن ها را 
در یک مدت مشخصی به حیوانات آزمایشگاهی 
بدهیم چه اثراتی روی آن ها ایجاد می شود. شرکت 
تولید کنندۀ این محصوالت در آمریکا، یک تست 
نود روزه بر روی موش های آزمایشگاه انجام داد و 
گفت که اثراتی بر آن ها 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 برچسب گذاری نیست 
و به مردم توصیه کرد که آن ها را مصرف کنند، 
ولی کشورهای اروپایی سخت گیری 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 
2005 به بعد انجام شده، یعنی از سال 96 که 
در نظر بگیریم، ده سال بعد این نوع مطالعات را 
آغاز نمودند، چون تغییراتی را در جامعه خویش 
نسبت به بیماری ها 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 ماه  آن سه ماهی که مونسانتو در نظر گرفته 
بود  بخورند و برای نمونه به مدت شش، نه و یا 
دوازده ماه تغذیه کنند و حتی در یک مطالعه ای تا 
دو سال استفاده نمایند، رشد سلول های بدخیم که 
منجربه تومورهای سرطانی می شود، افزایش پیدا 
می کند؛ پس به این نتیجه رسیدند که مصرف دراز 
مدت این نوع محصوالت، می تواند عامل خطرناکی 

در ایجاد بیماری ها و سرطان ها باشد.
انجام  ما  کشور  در  هنوز  مطالعات  نوع  این 
نشده اند، یعنی اگر ما بخواهیم روی مصرف این 
نوع محصوالت اظهار نظر قطعی داشته باشیم، نیاز 
به مطالعات بالینی روی موجودات آزمایشگاهی 
داریم تا بتوانیم به طور قطعی درباره آن ها اظهار 

نظر کنیم.
آیا وقت آن نرسیده که این مطالعات 
انجام شود؟ چشم انداز  و  قانونمند 

شما چیست و چه باید کرد؟

گفته می شود که کشاورزی ما قادر 
به تولید مواد کشاورزی، برای بیش 
از 35 میلیون نفر نیست و ما برای 

این که جوابگوی جمعیتی حدود هشتاد 
میلیون باشیم )که درحال حاضر درحال 
آینده نگری هستیم تا جمعیت را به صد 
میلیون برسانیم( باید چاره ای بیندیشیم 
تا به اندازه کافی کشاورزی داشته باشیم.
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پیرامون این که باید چه کرد، می گویم که باید 
مجموعه ای از عوامل مختلف را برای تولید مواد 
غذایی سالم و ارگانیک، در اختیار کشاورزها قرار 
دهند تا با درنظر گرفتن تمام راه های ممکن به 
نتیجه درست رسید. بعضی وقت ها ممکن است 
راه های موجود، راه های کوتاه مدت باشد، گاهی 
براساس  نیاز است.  به مطالعات دراز مدت  هم 
کتاب  های اصلی بیوتکنولوژی ما، برای تولید یک 
 GMO محصول دست کاری شده ژنتیکی یا یک
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 
می گیرند و به گیاه مورد نظر منتقل می کنند، 
پس از آن با مطالعات گلخانه ای، دو تا سه سال 
طول می کشد تا متوجه شوند که آن بذری که 
در مطالعات اولیه رشد داده اند، آیا آن صفت مورد 
نظرشان به گیاه منتقل شده یا نه و پس از آن باید 
حداقل به طور میانگین سیزده سال طی شود تا 
مخاطرات ارزیابی شوند، یعنی ببینند چه اثراتی 
می تواند بر روی انسان، حیوان و محیط زیست 

داشته باشد.
گفته می شود این نوع مطالعات، در این مدت 
ارزیابی مخاطرات، حدود 130 میلیون دالر هزینه 
دارد که به طور میانگین در سیزده سال باید انجام 
شود. بعد از این مطالعه، حدود 75 مطالعه مختلف 
در کتاب های تکس آمده که باید انجام شود تا 
تمام موارد خطر به دست آید و پس از آن باید در 
کشورهای گوناگون، ِکشت میدانی شود و سپس 
بذری که حاصل این کار است، به عنوان یک بذر 
تأیید شده که آماده ورود به بازار جهانی است، 
معرفی شود. بنابراین اگر ما هم بتوانیم چنین 
به  نزدیک  یا  سال  پانزده  مدت،  دراز  مطالعات 
بیست سال را انجام دهیم، نتیجه خواهیم گرفت. 
مطالعاتی هست که در دورۀ کاری ما حدود پنج 
دورۀ ریاست جمهوری به طول می انجامد، یعنی 
این که باید این کار تحقیقاتی در پنج دورۀ مختلف 
مورد تایید قرار گرفته و به عنوان 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 آینده نگری به این موضوع 
نگاه کنیم و تمام شرایط الزم برای تولید محصولی 
بگیریم.  درنظر  را  مردم  مصرف  درخور  و  سالم 
همچنین می توانیم به تولید محصوالتی بیندیشیم 
که بتواند به تولید ناخالص ما کمک کرده و در 
صادرات از آن ها استفاده نماییم. از این رو ما باید 
به این مسئله به صورت همه جانبه نگاه کنیم تا 
برای  را  کشاورزی  آپشن های  و  شرایط  بتوانیم 
تمام انتخاب های خودمان فراهم کنیم. کشاورزی 
می تواند بر اساس کود و سم و یا ارگانیک باشد، 
می تواند مبارزه بیولوژیک و تراریخته داشته باشد و 
حتی روش های مختلف دیگری که در جهان وجود 
دارد؛ پس ما باید تمام مسیرها را در یک سبد قرار 

دهیم و همه راه های ممکن را استفاده کنیم.
اشاره  موضوع  این  به  شما  البته 
کردید، اما اکنون به طور نظام مند و 
فهرست وار بفرمایید که به جز تغییر ژنتیک، 
از چه روش های دیگری می توان برای اصالح 

عملکرد محصوالت زراعی استفاده کرد؟
روش های کشت انتخابی یا تناوبی، شیوه هایی 
استفاده  هم  خودمان  کشاورزی  در  که  است 
یعنی  دارد؛  کمی  محدودۀ  ولی  می شود، 
سرمایه گذاری و توجه دولت و وزارت کشاورزی 
به آن ها کم است. راه های بسیاری وجود دارد تا 
مبارزه بیولوژیک با آفات، باعث شود که ما نه سم 
و کود بکار ببریم و نه حتی نیاز به دست کاری 
داشته باشیم. کشاورزی ارگانیک و کشاورزی که 
بدون سم، کود و مواد دست کاری بخواهد کار کند، 

می تواند یک روش مناسب دیگری باشد. به طور 
حتم دانشگاه های کشاورزی ما می توانند راه های 

ممکن را پیشنهاد دهند.
اصالح ژنتیکی، هم در کشاورزی و هم در طیور 
و ماکیان می تواند راه های مناسبی باشد، دنیا همه 
این روش ها را استفاده می کند و این مالحظه 
به وجود نیامده، این تنها روش ممکن است، این 
خیلی مهم است که ما بتوانیم از مجموع راه های 
ممکن، محصول غذایی سالمی را در اختیار مردم 
قرار دهیم و هم چنین بتوانیم دام و طیورمان را 
به د رستی تغذیه نماییم تا از فرآورده های آن ها 

به طور مناسب استفاده کنیم. باید تمام شرایط 
و  گرم  برای خشکی، کم آبی،  را حتی  مناسب 
خشک بودن سرزمین مان و تمام موارد دیگر در 
نظر بگیریم؛ ما باید از تمام جهات به این موضوع 

بنگریم.
نکته  اگر  پایانی،  سخن  به عنوان 
خاصی هست که باید گفته می شده 
و ما به آن اشاره نکرده ایم، از لسان مبارک 

شما بشنویم؟
مهم این است که یک همدلی و یک همراهی 
بیوتکنولوژی،  عمومی بین دانشمندان مختلف، 
محیط زیست، بهداشت، کشاورزی و ... ایجاد شود. 

این همدلی باید با هدف مشترکی باشد، که ما آن را 
کشاورزی سالم می نامیم. باید بتوانیم محصولی تولید 
کنیم که کمترین مخاطرات را برای سالمت انسان 
داشته باشد؛ چون اگر این طور فکر نکنیم، بعدها با 
تبعات آینده اش روبه رو می شویم که مثال باید برای 
پزشکی، بهداشت و .... هزینه کنیم. هرچند شما 
این مطالب را سخن پایانی می دانید، ولی نگاه من 
به فست فود، پیتزا، سوسیس، کالباس و ... است که 
در جامعه ما، بسیار زیاد مصرف می شود، یا روغن 
و انواع شیرینی ها و ... . اگر ما در مصرف این ها 
مدیریت نکرده و زیاد از آنان استفاده کنیم، بعدها 

با انواع بیماری ها روبه رو می شویم که برای درمان 
آن ها باید هزینه های گزافی بپردازیم، به همین 
دلیل است که می گوییم 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 
مصرف نکنید، حاال می تواند درباره مصرف سوسیس 
و کالباس باشد و یا برای محصوالت دست کاری 
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 
شده های  دست کاری  برخی  روی  بر  تحقیقاتی 
ژنتیک، ازجمله برنج و پنبه انجام داده و سپس 
آزمایش های میدانی صورت گرفته و پس از پایان 
بررسی ها، اعالم می کند که این ماده غذایی مورد 
خویش،  ارزیابی های  با  سپس  و  می باشد  تأیید 
محصول را کشت کرده و به کشاورز می دهد تا آن 
را بکارد. در این مرحله هیچ جای دیگری نیست 
که روی این کار نظارت داشته باشد و صحه گذاری 
کند و محقق، خود تولید، ارزیابی و کشت می نماید. 
ما نیاز به یک چنین مرکز مستقلی داریم، حال 
می تواند این مرکز در سازمان پدافند غیر عامل، 
محیط زیست و یا هر مرکز دیگری باشد که برای 
این کار در نظر گرفته می شود که در واقع این نوع 
مطالعات را در مراحل مختلف در مرحله پژوهشی، 
مطالعات گلخانه ای، 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 
صحه گذاری و راست آزمایی روی تمام نظرات و 
آزمایش هایی که آن مرکز خاص اولیه انجام داده، 
وجود داشته باشد، وگرنه ما این گونه نمی توانیم هیچ 
نوع اطالعاتی از کار تحقیقاتی به دست آوریم که 
روی این نوع ماده غذایی انجام شده و در عین حال 
بعدها می بینیم 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 
می کنیم، ولی حدود نود درصد از این چهل درصد 
و یا حتی 95 درصدش، دانه های روغنی هستند، و 
وقتی ما در ایران )از حدود سال 1380 تاکنون( به 
مطالعات زیست فناوری می پردازیم، می بینیم نقشه 
راه وجود نداشته، چون روی دانه های روغنی کار 
نشده و 90 درصد واردات ما هم از این دانه های 
روغنی است و تنها بر روی برنج و پنبه کار کرده 
است. وقتی ما به آمار وزارت کشاورزی مراجعه 
می کنیم متوجه می شویم که حدود یک میلیون 
تُن از خارج وارد می کنیم، چون نیاز کشور ما است، 
ولی اگر روی موارد دیگری که آن ها نیز درصدی 
از واردات ما را تشکیل می دهد و همان طور که 
گفتم نود درصدش دانه های روغنی هستند، مطالعه 
و کار می کردیم، در واقع خودمان را از آن بی نیاز 
می نمودیم، چون همیشه گفته می شود 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 دانه های روغنی اش به صورت مصرف مستقیم 
انسان است و هم از کنجاله آن ها به صورت غذای 
دام و طیور استفاده می شود، باید چیزی باشد که 
جانشین آن غذای سالم باشد. ما تاکنون خودمان 
به این مطالعات نپرداخته ایم، اما  می دانیم که این 
نوع تحقیقات حداقل پانزده سال و با صرف هزینه 
150 میلیون دالری که به پول ما چیزی حدود 
500 میلیارد تومان می شود، هزینه دربر دارد. ما 
نمی خواهیم به این مطالعات بپردازیم، اما می بینیم 
نتیجه ای  هیچ  ولی  رفته ایم،  را  زیادی  راه  که 
نگرفته ایم، بنابراین خیلی مهم است که بتوانیم هم 
این مطالعات را رصد کنیم و هم نقشه راه مشخصی 
داشته باشیم و هم بتوانیم این راست آزمایی را در 
محققین خودمان داشته باشیم، به خصوص این نوع 
مطالعات باید به طور مستقل، در مراکزی مستقل 
و فقط جایی که تحقیق کننده  و تولیدکننده آن 
حاضر است، انجام شود تا در این مورد، همه موارد 

را پوشش ندهد.

 وزارت جهاد کشاورزی ما یک 
مرکز تحقیقاتی به نام »پژوهشکده 
بیوتکنولوژی کشاورزی« دارد که 

تحقیقاتی بر روی برخی دست کاری 
شده های ژنتیک، ازجمله برنج و پنبه 

انجام داده و سپس آزمایش های میدانی 
صورت گرفته و پس از پایان بررسی ها، 
اعالم می کند که این ماده غذایی مورد 
تأیید می باشد و سپس با ارزیابی های 
خویش، محصول را کشت کرده و به 
کشاورز می دهد تا آن را بکارد. در 

این مرحله هیچ جای دیگری نیست 
که روی این کار نظارت داشته باشد و 
صحه گذاری کند و محقق، خود تولید، 

ارزیابی و کشت می نماید. ما نیاز به 
یک چنین مرکز مستقلی داریم، حال 

می تواند این مرکز در سازمان پدافند غیر 
عامل، محیط زیست و یا هر مرکز دیگری 

باشد که برای این کار در نظر گرفته 
می شود که در واقع این نوع مطالعات را 
در مراحل مختلف در مرحله پژوهشی، 
مطالعات گلخانه ای، 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 
صحه گذاری و راست آزمایی روی تمام 

نظرات و آزمایش هایی که آن مرکز خاص 
اولیه انجام داده، وجود داشته باشد
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در ابتدا از مهندسی ژنتیک و آثار 
آن بفرمایید؟

بسیار خوشبختم که قرار است راجع به این دانش 
فاخر صحبت کنم؛ به لحاظ این که ما با استفاده 
از فناوری هایی از جمله مهندسی ژنتیک قادریم 
مشکالت و مسائل پیش روی سالمت و توسعه 
جوامع بشری را حل کنیم. اجازه می خواهم قبل از 
این که وارد بحث اصلی شوم، یک پیش درآمدی 
را بگویم راجع به این که چرا یک محقق، دانشمند 
و متخصص به اصالح گیاهان عالقه مند می شود. 
نکتۀ کلیدی در این جا این است که باید به عنوان 
ظرف بحث به آن نگاه کرد که هیچ متخصصی 
و  دادن  آزار  گذاشتن،  منفی  تخریب،  نیت  به 
صدمه زدن به انسان ها تحقیق نمی کند. در حوزه 
کشاورزی اگر متخصصی ورود می کند و می گوید 
من اصالح نبات انجام می دهم برای این است که 
نیاز انسان ها را به غذای سالم و نیاز کشاورزان را 
به اقتصاد و درآمد تأمین کند؛ این پیش فرض 
است. شما وقتی نماز می خوانید، پیش فرضتان 
تقّرب است. هیچ کس نماز نمی خواند برای این که 
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 می کند که چطور یک گیاه سالم تر را به 
مصرف کننده برساند، چطور محصول بیشتری را 
تولید کند، چطور کشاورز شادمان تر و سالم تری 
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 رگ گیری« 
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 می تواند برای 
تأمین نیاز مردم گامی مؤثرتر بردارد و عالقه مند 
شد که با استفاده از کشاورزی هسته ای این امکان 
بتوانم  اینکه  برای  با خود گفت  فراهم کند.  را 
ژنتیک گیاه را تحت تأثیر قرار دهم، الزم است که 
با استفاده از تشعشعات هسته ای به گیاه اشعه ای 
را بدهم که ساختار ژنتیک متحول شود و بواسطۀ 
این تحول، بتوانم یک گیاه ارشدی را پیدا کنم و 
وارد چرخه تولید نمایم. این گیاهان ارشد که تولید 
می شوند خواص بسیار بلند و با ارزشی دارند. برای 
همین کشاورزی هسته ای 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 توسعۀ 
هسته ای 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 هسته ای را تایید می کنید، در حقیقت 
یک مسئله کلیدی را تایید می کنید و آن عبارت 
از این است که من تغییر در ساختار ژن ها را که به 
واسطه خودم بوجود آمده است را می پذیرم. نکته 
کلیدی که در این بحث وجود دارد این است که 
بشر به این درک رسید که کشاورزی هسته ای با 
تمام فوایدش یک ایراد دارد و آن این است که 
تغییراتی ایجاد می شود که ما نمی دانیم چیست. 
مثل این است که شما یک تیرباری را بر دارید 
و به در و دیوار بزنید و یک پرنده را هم می زنید. 
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 می دهید، بخش 
بزرگی از ژن هایی که اصال نمی خواهید را نیز تغییر 
می دهید که ناخواسته است و دست شما نیست، 
چون دیدی وجود ندارد که چه چیزی دارد عوض 
می شود، ولی در مهندسی ژنتیک شما دقیقا به 
سراغ آن ژن هدف می روید و ژنی را بر می دارید که 
بتوانید به واسطه آن تغییر، خواستۀ 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 می دارد 
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 تالقی ها به این 
هدف نرسیدیم. نکته کلیدی این است که بعدها 
مهندسی ژنتیک نیز متحول خواهد شد و ما نیاز 
داریم به فناوری ها و نگاه هایی 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 می دهید. 
گندم ها و برنج ها که در کنار دریا رشد نمی کنند. 
ما اگر بخواهیم برنج ها را با آب شور رشد دهیم 
چه باید کنیم؟ برنجی که در نژاد خودش تحمل 
به شوری ندیده، چطور می توانیم 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 نمی توانیم 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. من تأکید می کنم روی 
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 فایدۀ بزرگ تغییر کرده است، این تراریخته 
شدن اثری نامناسب و شاید اثری که ما نمی دانیم 
چیست بر محیط زیست بگذارد. من می خواهم 
دو مثال در این رابطه بزنم که شاید مخاطب 
راحت تر با آن مواجه شود؛ هر دام نشخوار کننده 
مانند گاو روزانه 109 عدد کولوروپالست )چیزی 
که باعث می شود گیاهان سبز شوند( می خورد، 
یا  تا االن یک گاو سبز رنگ  ولی هیچ احدی 
یک گاو فوتوَسنِتز کننده را ندیده است. اگر قرار 
بر این بود که من با خوردن ژنی، آن ژن به من 
منتقل شود، همه ما از میکروب های روده ای مان 
تا االن ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک را دریافت 
می کردیم، یا همه ما از میکروب هایی که روی 
دست یا درون دهانمان هست این ژن را دریافت 
می کردیم. می خواهم تأکید کنم روی این نکته که 
مسواک نزدن خطرش هزاران برابر از ادعایی است 
تراریخته  برای مصرف محصوالت  که دوستان 
دارند، چرا که شما وقتی مسواک نمی زنید، شب 
تا صبح می-خوابید و در فضای دهان شما دنیایی 
از کولونی های)گروه های دسته جمعی( میکروبی 
رشد می کند و هیچ کدام از اینها ژنشان را به ما 
نمی دهند. نه اینکه ندهند؛ ژنوم ما سازمانی برای 
دفاع از خودش دارد. من یک مثالی به دانشجویانم 
می زنم و می گویم چرا انگشتت توی دیوار نمی رود؛ 

چون این سازمانی برای مقاومت دارد.
این خیلی مهم است که یک میکروب می تواند 

دکترحسین عسگرى:

پرونده ای در تشریح موضوع تراریخته  و بررسی فقهی آن؛ در گفت وگوبا

مخالفت هاى دانا محور با هر پدیده اى  
موجب رشد آن می شود

 محصول تراریخته سالم ترین محصول است

دکتر حسین عسگرى  عضو هیأت علمی دانشکده 
فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی و متخصص 

فیزیولوژی مولکولی است. 
وی معتقد است که با استفاده از فناوری های ژنتیک 
مشکالت پیش روی سالمت و توسعه جوامع بشری 

قابل رفع است.
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توکسین تولید کرده و من را دچار سرطان کند، 
اینگونه مثال  ولی ژن آن نمی تواند. من این را 
می زنم؛ می گویم شاخ گاو وقتی خطرناک است 
که روی سر گاو باشد، یعنی اگر یک میکروب به 
من صدمه بزند، ژن میکروب الزاماً به من صدمه 
نمی زند، یعنی وقتی من شاخ گاو را بکنم و روی 
زمین بگذارم به من صدمه ای نخواهد زد. مهندسی 
ژنتیک به قدری نگاه علمی دقیقی به بحث انتخاب 
ژن، فرآیند انتقال و حذف اثرات ناخواسته دارد که 
می تواند از نظر بنده شایسته ترین تکنیک برای این 
باشد که شما خود اظهار کنید که من این را منتقل 
کردم. ما در اصالح کالسیک نمی توانیم بگوییم چه 
چیزی را منتقل کردیم و فقط تالقی می دهیم. 
فرزند من نمی داند چه ژنی را از من و چه ژنی 
را از مادرش گرفته و من هم نمی دانم، ولی ما در 
مهندسی ژنتیک دقیقا می گوییم 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 ژن هایمان 
باز کردیم و گیاهی را معرفی می کنیم که مجوز 
بگیرد. مجوز را چه کسی می دهد؟ یک مجموعۀ 
متخصصی از مهندسین ژنتیک که می گویند 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 
پدیده می گوییم »همانی«. می گوید باید اثبات کنید 
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 می کند. دقت کرده اید کشاورزان زحمت 
کش ما شلوارهایشان را باال می زنند، چون راه رفتن 
با چکمه در مزرعه شالی بسیار سخت است. برای 
همین آن ها پاچه ها را باال می زنند و با پای لخت در 
زمین خیس و پر آب، َسم می-ریزند. برای همین 
را  بیماری های سرطان  آمار  شما  اگر  که  است 
ببینید خواهید یافت که در نوار شمالی ما باالترین 
میزان است. سمی که می دانیم خطرناک و کشنده 
است و هم کشاورز، هم مصرف کننده برنج و هم 
کسی که آب آن خطه را می خورد درگیر می کند. 
این سم در آب های زیرزمینی نفوذ می کند. ما در 
بحث های دینی می گوییم »دفع افسد به فاسد«؛ 
من فرض می گیرم یک ژن خطرناک می خواهم 
منتقل کنم؛ محال ممکن است که من از یک 
ژن، یک صدم درصد یک سم شیمیایی خسارت 
ببینم، چون من دائم دارم ژن می خورم و ما اگر 
ژن نخوریم می میریم. تمام مواد بیولوژیک ما ژن 
است. خداوند ما را ژن خوار طراحی کرده است. اگر 
این را بپذیریم معنایش این است که دقیق ترین و 
سالم ترین نگاه به اصالح گیاهان، مهندسی ژنتیک 
می باشد و جالب است که بدانید تمام مقررات 
ایمنی را خود متخصصین ژنتیک نوشته اند. من 
اگر دزدی کنم، یک پلیس از جنس من نه، از 
جنس یک قانون گذار، جلوی من را می گیرد، ولی 
در مهندسی ژنتیک کسی جلوی من را می گیرد 
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 دقیق ترین مفاهیمی است که 
ما بر اساس آن تحقیقات مان را شکل می دهیم. 
من اصرار دارم به این نکته تأکید کنم که اگر قرار 
باشد گروهبندی کنیم برای یک گیاه زراعی که 
سم و کود شیمیایی دریافت می کند، برای اینکه 
یک محصول خوراکی به مردم بدهیم، بهترین 
آن ها گیاه تراریخته ای است که می تواند از این ها 
حداقل ها را دریافت کند و سالمت داشته باشد. 
از  انتقاد  که  کسانی  به  دارم  انتقادی  نگاه  یک 
تراریختگی دارند؛ این برای من عجیب است که 

ما صدمات جدی را از پسماند سموم و کودهای 
شیمیایی در تغذیه  و آب آشامیدنی مان داریم. اگر 
نانی که من به فرزندم می دهم آنالیز کنید، یک 
اروپایی این را نمی خورد، چون پنجاه برابر باالتر از 
استاندارهای جهانی نیترات دارد. نیترات وقتی وارد 
معده من می شود، ترکیب نیتروزی می دهد 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 
می خواهم بگویم در حوزه گیاهان کاربرد دوگانه 
ندارد، یعنی یک گروهی از دوستان می گفتند ژن 

را منتقل می کنند و باعث عقیم شدن می شود. به 
قدری موضوع ابتدایی طرح می شود که اگر کسی 
بخواهد جامعه ای را عقیم کند بزرگترین دغدغه 
این است که این ژن بین انسان ها جابجا می شود 
و هر نژادی را می تواند درگیر کند. اصرار دارم به 
این نکته که هیچ انسانی حتی دشمنان ما به این 
استراتژی روی نمی آورند، چون این استراتژی همه 
را درگیر می کند. 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 می شود. به عبارت دیگر خیلی ساده تر 
می شود مردم را نابود کرد. اصال دلیلی ندارد ما به 
این راه های پیچیده و عجیب دست بزنیم. اصرار 

دارم که بگویم هیچ پزشکی برای مریض کردن 
خراب  برای  ژنتیکی  مهندس  هیچ  و  بیمارش 
کردن مطب نمی زند. می خواهم تأکید کنیم بر 
این که برای اصالح گیاهانمان، بهبود رشد آن ها 
و منفعت رساندن به محیط زیست ما این کار را 

انجام می دهیم.
واژگانی مانند تراریخت، تراریخته 
یا واژه های دیگری که ضرورت دارد 
مخاطبان ما با ترجمان آنها آشنا شوند را نیز 

برایمان معنا کنید؟
من با این ادبیات خدمتتان عرض می کنم؛ زمانی که 
ما با کمک مهندسی ژنتیک ژنی را با هر هدف ارتقاء 

دهنده ای به موجود مخاطبمان منتقل می کنیم، به 
این فرآیند »مهندسی ژنتیک« می گویند و به آن 
موجودی که این ژن را دریافت می کند »تراریخت« 
یعنی ریخت دیگری از والدش را به دست می آورد 
و جالب است که بدانید طبیعت دائم خودش این 
کار را می کند، ولی نه با دقتی که ما الزم داریم 
و این در حقیقت همان واژۀ کلیدی است که در 
دنیای تراریختگی وجود دارد و تمام علم ما روی 
این تاکید دارد که باید این کار را کرد. می خواهم 
تأکید کنم روی آن که تراریختگی دقیق ترین روش 
است و محصولی که مجوز دارد باید تمام مراحل را 
طی کند. این محصول سالم ترین محصول نسبت به 
تمام محصوالتی است که در بازار ما وجود دارد که 

می شود روی آن تأکید کرد.
من باوری دارم در رابطه با اینکه مخالفت های دانا 
محور با هر پدیده ای امکان رشد آن پدیده را فراهم 
می کند. 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 حوزۀ علم و توسعه بشریت است. 
اما نکته کلیدی که اینجا وجود دارد این است که 
ما در حوزه علم به چه کسی اطالق »دانایی« 
می کنیم. متأسفانه در کشور ما گاهی اوقات قوانین 
از حقیقت  را  انحرافی  و مقررات سازمانی یک 
دانایی ایجاد می کند و این باید در حوزۀ تحلیل 
قرار گیرد،  توجه  پیشرفته مورد  و  علوم دقیق 
چرا که نظرات نابجا و ناشایست می-تواند اثرات 
مخّربی بر توسعۀ علم و فناوری در کشور عزیزمان 
داشته باشد. نکته کلیدی اینجاست که ما به کدام 
دانشمند بگوییم دانشمند اصلح و صالحیت دار. آیا 
کسی که درجه دکترای تخصصی دارد دانشمند 
اصلح است؟ خیر. آیا کسی که به درجۀ استاد 
استادی رسیده است، در  یا  یاری  یاری، دانش 
کشور ما دانشمند اصلح است؟ خیر. نکته کلیدی 
این است ما برای هر موضوعی دانشمند اصلح 
می خواهیم. کسی که در رشته علم ژنتیک پزشکی 
استاد است، در همان زمینه می تواند اظهار نظر 
کند، آن هم با رعایت مقدمات. اصرار به این نکته 
دارم که ما در حوزه علم به دو گروه انسان دانشمند 
اصلح می گوییم؛ 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 شمارۀ فالن سند محسوب می شود. ما این 
را با یک شاخص بسیار ساده ای به نام شاخصH یا 
شاخص H index اندازه گیری می کنیم. این یک 
شاخصی است که بر اساس تعداد افرادی که در 
حوزۀ علم به مقاالت و تولیدات علمی شما استناد 
کردند تعریف و محاسبه می-شود و بیرون می آید. 
نکته دوم کسی را دانشمند اصلح می گوییم که در 
زمینه ای که اظهار نظر می کند واجد محصوالتی 
باشد. من اگر در حوزۀ دانشی اظهار نظر می کنم، 
یا باید به واسطۀ استنادهایی که به من در دنیا 
شده است شاخص باشم یا به واسطۀ تولیداتی که 
در این حوزه دارم. اگر هر دو با هم باشد که بی نظیر 
است. یکی از اینها هم که باشد باز هم این شاخص 
را ایجاد می کند تا حق اظهار نظر به فرد بدهیم. 
اگر این را بپذیریم می توانیم گروهی از دانشمندان 
مخالف و گروهی از دانشمندان موافق را داشته 
باشیم که بتوانیم بهینۀ موقعیت خودمان را در 
هر حوزه ای تعیین کنیم. این برای تمام سطوح 
دانش الزم است و به نظر می آید که مخصوصا در 
حوزه تراریخته و در حوزه ورود به دانش ها و علوم 
نوین یکی از الزامات است. ما هیچ شاخصی را به 
جز از این نمی توانیم در زمینه های موضوع شناسی 
و تخصصی ورود دهیم. به همین دلیل به نظرم 
می آید که واقعا باید به عنوان یک قانون و یک الزام 

مورد نظر قرار گیرد.
برای تولید تراریخته چه مراحلی را 

طی می کنید؟
یک گیاه تراریخته قبل از اینکه بخواهد هدف 
شکل  مهندسی  این  اینکه  برای  شود،  گذاری 
گیرد باید دو موضوع اصلی را داشته باشد: 1- قرار 
است کدام صفت درگیاه مورد ارتقاء قرار گیرد. 
اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک  دالیل دقیق 
الزم است که بواسطۀ آن مثال گیاه گندم، برنج 

 شرکت مون سانتو بزرگترین تولید 
کننده محصوالت تراریخته است. از 
قضای حادثه ما می خواهیم که اسیر 
این شرکت های چند ملیتی نشویم 
و می خواهیم با تولید ملی خودمان 

بی نیاز شویم. چون حق فناوری را این 
شرکت ها به ما نمی دهند، ما می رویم 

محصول نهایی را وارد و مصرف می کنیم. 
این بدترین تصمیمی است که یک 

ملت می تواند بگیرد. وقتی تولید ملی 
داشته باشیم، آن وقت هم فناوری از آن 
خودمان است و هم نیاز ما به خارج کم 

می شود. 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 بعضی ها 

می گویند 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.  مسئلۀ اینجا این است که اگر 
ما در کشورمان بتوانیم تولید کنیم، ابزار 

دست نمی شویم، کما اینکه ما داریم 
تالش می کنیم بتوانیم دانش ایرباس و 

بوئینگ را در دست بگیریم.
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یا خربزه را انتخاب کنیم. اینها جزء اولویت های 
هر کشوری محسوب می شود، یعنی دانشمندان 
در هر کشوری گیاهان استراتژیک را هدف گذاری 
می کنند. 2- کدام ژن منتقل شود و چرا. دنیای 
مدارک و پرونده های علمی الزم است که ژن 
مورد نظر را وارد گیاه استراتژیک کنیم. محقق 
باید تک تک اینها را در حوزه علمی بحث و تحلیل 
کند و حوزه های تحلیلی بزرگی را بگذراند و به این 
نتیجه برسد که این امکان وجود دارد. وقتی این 
قاعده به وجود آمد، روش مهندسی مّد نظر قرار 
می گیرد که با کدام روش این انتقال انجام شود. 
وقتی که تمام این ها انجام شد، در پروژه انتقال 
ژن و مهندسی ژنتیک وارد می شود. وقتی این 
پروژه تمام شد، تست های مکرری انجام می گیرد 
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 می گذراند، تازه مورد ارزیابی زیست 
محیطی قرار می گیرد 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؟ نکته ای که در این جا وجود 
دارد و می خواهم 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 می خواهد یک ماهواره را به دقت 
در مدار قرار دهد. اولین انسان نگران برای اینکه 
به درستی این پروژه انجام  شود خود مجری این 
کار است و جالب است که بعد از اینکه این پروژه 
تمام می شود و تمام ارزیابی انجام می گیرد، فرآیند 
ورودش به مزرعه خود قواعدی دارد که اول باید 
برود و با مقرراتی در سایت هایی قرار گیرد. چرا 
این همه زمان و بودجه صرف می شود؟ چون 
بزرگترین ارزشش این خواهد بود که وقتی یک 
گیاه تراریخته تولید می شود، اثرات اقتصادی و 
استراتژیک بدون انکاری را ایجاد می کند. هیچ 
متخصصی حاضر نیست بی دلیل وقتش را صرف 
کند. هیچ متخصص ژنتیکی با انتقال ژن معروف 
نمی شود و به مادیات نمی رسد، اما وقتی که یک 
متخصص یک موجود مهندسی ژنتیک شده ای 
را که همگان پذیرفته اند که با ارزش است و فاقد 
اثرات منفی بر روی بیولوژی و اکوسیستم است، 
این مسئله او را بزرگ و با ارزش می کند. 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 

نیز همین گونه است؟
اخالق در تمام حوزه ها و در حوزه بایو تکنولوژی 
این  الزامات است. بدون گذراندن  اینها  هست. 
مراحل محال است که این وارد شود. اصطالحا 
به آن می گویند »مجوز کسب کردن«. مثال من 
اگر بخواهم یک مطب بزنم باید مجوز داشته باشم.
کننده  تولید  شرکت  اولین 
به  را  تراریخته در دنیا  محصوالت 

خاطر دارید؟
 شرکت های محصوالت تراریخته در دنیا زیاد 
هستند. االن کشورهای جهان سوم شرکت های 
دانش بنیان ملی خودشان را دارند؛ برای مثال 
در هندوستان شرکتی به نام »ماهی کو« وارد کار 
شده و تولید می کند و در پاکستان شرکتی به 
نام »چهار برادران«. در ایران نیز ما شرکت های 
دانش بنیان کمی را داریم که همه در همین دو 
سه سال گذشته با رویکرد تدبیر، اقتصاد مقاومتی 
و تولید ملی تاسیس شده اند که بتوانیم محصول 

را خودمان تولید کنیم. چهار پنج شرکت دانش 
اگر  اما  شده.  درست  منظور  این  برای  بنیان 
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 افزودۀ باالیی که این شرکت از طریق تولید 
پیدا کرده است، شرکت  تراریخته  محصوالت 
دیگری آن را به قیمت 160 میلیارد دالر می خرد 
)این رقم از اعتبار سالیانه جمهوری اسالمی ایران 
به مراتب باالتر است، چون بودجه سالیانه ما 267 
هزار میلیارد است( این شرکت به این بزرگی، تولید 
کننده محصوالت تراریخته است. از قضای حادثه 
ما می خواهیم که اسیر این شرکت های چند 
ملیتی نشویم و می خواهیم با تولید ملی خودمان 
بی نیاز شویم. چون حق فناوری را این شرکت ها 
به ما نمی دهند، ما می رویم محصول نهایی را وارد 
و مصرف می کنیم. این بدترین تصمیمی است که 
یک ملت می تواند بگیرد. وقتی تولید ملی داشته 
باشیم، آن وقت هم فناوری از آن خودمان است 
و هم نیاز ما به خارج کم می شود. مون سانتو 
فقط تراریخته تولید نمی کند، بلکه بسیاری از 
نهاده های کشاورزی را تولید می کند. 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 بعضی ها می گویند 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 نهاده های گلخانه ای مون سانتو است. 
کشاورزی  تولیدات  حوزه  در  بذرها  موثرترین 
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 نمی خواهد. مسئلۀ اینجا 
این است که اگر ما در کشورمان بتوانیم تولید 
کنیم، ابزار دست نمی شویم، کما اینکه ما داریم 
تالش می کنیم بتوانیم دانش ایرباس و بوئینگ را 

در دست بگیریم.
چه تضمینی هست که مضراتش 

کنترل شود؟
تفاوت هواپیما با محصوالت تراریخته اتفاقا در 
همین است که ما هواپیما را سوار می شویم با 
علم به اینکه ده ها هواپیما سقوط کرده و صدها و 
هزاران نفر کشته شده اند، اما محصوالت تراریخته 
را می خوریم با علم به اینکه 1- در گذشته حتی 
از مصرف این محصوالت خارش هم  یک نفر 
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 می کنیم داریم از 
محصوالت تراریخته مجوزدار صحبت می کنیم. 
این واقعا مورد تاکید باشد، چون واقعا مهم است 
که بدانیم چیزی را که ما در بازار می آوریم 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.

از  قدرت  به  دستیابی  کنونی،  جهان  در 
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 
برخی  اقتصاد  اصلی  منبع  روز،  فناوریهای 
با  از کشورها به شمار میرود به طوری که 
فروش دانش و محصولهای تولید شده از آن، 

درآمدزایی میكنند.
دنیا  روز  فناوری  مهم  های  حوزه  از  یكی 
داشته  آن  در  شگرفی  پیشرفت  جهان  که 
مهندسی ژنتیک در 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 
امریكا 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 
تكیه 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 پیشرفت در 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 میكند. 
یكی از مواردی که مخالفان این فناوری برای 
جلب توجه برآن تاکید دارند اشاعه دروغ "منع 
تولید و مصرف محصوالت تراریخته در 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 
بیوتكنولوژی اروپا فصلنامه پاییز )1(  به طور 
واضح قید نموده که اتحادیه اروپا مجوز سه نوع 
سویای تراریخته جدید مقاوم به آفت کش را 
در اواسط ماه جوالی 2016 تایید کرده است 
)1(. طبق 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 تا ده سال 
آینده تایید شده است. اروپا دومین وارد کننده 
سویا است که برای پاسخگویی به نیاز گوشت 
و فراورده های لبنی صورت میگیرد. کل تولید 

اروپا کمتر از 1 میلیون تن سویا در سال است 
در حالی که واردات آن حدود 35 میلیون 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 علمی در 
اتحادیه اروپا سالمت این محصوالت را تایید و 
به صراحت اعالم کرده اند که این محصوالت 
سالم هستند. اتحادیه آکادمی علوم آلمان حتی 
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 )2(. دانشمندان این حوزه 
را در  اعتراض خود  فناوری یكجا صدای  از 
مخالفت به ارائه اطالعات غل  و دورغ به مردم 
و ایجاد وحشت در آنها به گوش مسئوالن 
رساندند )3(. سازمانهای ذیصالح در سالمت 
این  سالمت  و  اعالم  را  خود  موضع  مردم 
محصوالت را تایید کردند )4 ( ولی مخالفان 
دست از تالش بر نداشته و به این فكر 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 بكار گرفتند و با ارائه اطالعات غلط 
تالش کردند با اخذ حكم "حرمت" مانع تولید 
داخل این محصوالت شوند. اما درایت 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 

می کند. والسالم.
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اتحادیه اروپا مجوز سه محصول 
تراریخته جدید را صادر کرد

عضو هیئت مدیره انجمن کشت بافت گیاهی ایران
زهرا کهریزی "
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در ابتدا یک معرفی از خود، رشته 
دارید،  که  مسئولیتی  و  تحصیلی 

بفرمایید؟
بنده آزاد عمرانی، دارای دکترای بیوشیمی و عضو 
هیئت رئیسه دو تشکل بسیار مهم در حوزۀ کشاورزی 
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 می باشد و شاید به جرأت 
بتوان گفت که این تشکل، بزرگ ترین صادرکنندۀ 
غیرنفتی بوده و به عنوان عظیم ترین صادرکننده پسته 
و محصوالت کشاورزی نیز می باشد. تشکل دیگری 
که بنده در هئیت رئیسه آن هستم، انجمن ارگانیک 
ایران است که در این تشکل، بنا به ارشادات و ابالغیه 
زیست(،  محیط  ابالغیۀ  )در  رهبری  معظم  مقام 
مبنی بر توسعه صنعت سبز، با تأکید بر محصوالت 
کشاورزی سالم و ارگانیک، در جهت اصالح سبک 
زندگی ایرانی و توسعه کشاورزی ارگانیک و  همچنین 
محصوالت سالم برای اصالح سبک تغذیه ایرانیان و 
کاهش بیماری ها و پیشگیری از بیماری ها فعالیت 

می کنم.
تراریخته،  محصوالت  با  رابطه  در 
و  ژنتیکی  را دست کاری  عده ای آن 
بعضی هم اصالح ژنتیکی می دانند، شما چه 

تعریفی از آن ارائه می دهید؟
قطعا دست کاری ژنتیکی واژۀ صحیح تری است و 
آن چیزی هم که در قانون تصریح شده، به مفهوم 
تغییریافتۀ ژنتیکی است، یعنی ما در ژنوم و یا ساختار 
ژنتیکی محصوالت کشاوزی تغییر ایجاد می کنیم، اما 
این که این تغییرات باعث اصالح می شود یا نه، نیاز به 
بحث دارد. ما زمانی می توانیم بگوییم یک محصول 
اصالح شده است، که هیچ عوارض یا ضرر منفی 

نداشته باشد، اما وقتی که ما نمی دانیم چه اتفاقی 
انجام شده و این دست کاری ما سودی به همراه 
داشته و یا این که بیشتر، ضررهایی را ایجاد نموده، 
نمی توان نتیجه قطعی را گفت و دراصل تا زمانی 
که این امر به صورت کامل ارزیابی نشود و مخاطرات 
آن ها در یک کفه و فواید آن ها در کفه دیگر قرار 
نگیرد، ما نمی توانیم بگوییم این گیاه اصالح شده 

است.
و  تجاری  واژه  یک  ژنتیکی  اصالح  واژه  درواقع 
تجارت محور و صرفا جهت انحراف اذهان عمومی، 
محصوالت  معایب  و  مخاطرات  به  توجه  برای 
دست کاری شدۀ ژنتیکی بوده و یک واژه عجوالنه 
است و هیچ کس نمی تواند از آن استفاده کند، چون تا 
زمانی که ارزیابی درازمدت مخاطرات صورت نگیرد، 

ما نمی توانیم به آن اصالح ژنتیکی بگوییم.

یک تعریفی از ارگانیک بفرمایید؟

ارگانیک، محصوالتی هستند که در  محصوالت 
کامال  باغ،  و  مزرعه  طبیعی  چرخۀ  آن ها،  تولید 
حفظ می شده و از سموم و مواد شیمیایی استفاده 
نمی شود. ما برای تولید محصوالت ارگانیک، چهار 
اصل سالمت، اکولوژی، عدالت و انصاف و مقاربت را 
رعایت می کنیم، یعنی ما برای سیر نگه داشتن شکم 
خود، موجودات زنده ای مانند کرم های خاکی، میکرو 
ارگانیسم های خاک، قورباغه ها، پروانه ها و موجودات 
دیگر را از بین نبرده و در چرخۀ اکوسیستم خللی 
ایجاد نمی کنیم. محصوالت ارگانیک محصوالتی 
هستند که 11500 سال در طی تاریخ بشر، غذای 
بشریت را تأمین کرده و باعث ایجاد امنیت غذایی 
شده اند، ولی محصوالت تراریخته محصوالتی هستند 
که تنها بیست سال از عمر آن ها می گذرد و با توجه 
به نیروی اقتصادی که از طرف آمریکا برای سلطۀ 

جهانی غذا بوده و همچنین باوجود حمایت مالی 
به عنوان پشتوانه آن ها طی این بیست سال، بسیاری 
از موارد منفی، معایب و مضرات آن  پوشانده شده و 
با این حال ما شاهدیم که از سال 2012 میالدی 
به بعد، بسیاری از مخاطرات این محصوالت عیان 
شده و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، در تولید، 
این محصوالت، محدودیت ها و  واردات و مصرف 
ممنوعیت هایی را اتخاذ کرده اند. بنابراین در پاسخ به 
سوال شما، درواقع به لحاظ تاریخی، علمی و عقلی، 
محصوالت ارگانیک، محصوالتی هستند که امتحان 

خودشان را پس داده و سالم تر هستند.
چرا به محصوالت طبیعی، ارگانیک 

می گویند؟
برای توضیح این مطلب، مثالی برایتان می گویم. شما 
نگاه کنید در یک مجموعه، شبکه، ارگانیزیشن و یا 
سازمان، همه اعضای آن همچون یک ساعت هستند 
که هر کدام از آن ها به نوبۀ خود، مسئولیت های بزرگ 
و کوچکی برعهده دارند و  نقش خود را به خوبی 
ایفاء می کنند و حذف هر کدام از این چرخ دنده ها 
ایجاد کند.  و اعضا می تواند در نظام کل، اشکال 
بنابراین ارگانیک برگرفته از یک سیستم سازمانی 
است که در طبیعت وجود دارد و هر کدام از اجزای 
طبیعت نقشی ایفا می کنند. ما نمی توانیم بگوییم 
حشره، یک آفت است و باید از بین برود، زیرا این 
حشره نیز در نظام خلقت نقشی ایفا می کند و اگر 
احساس کردیم که این موجود برای ما مضر است، 
باید رقبایی را که این حشره، توسط آ ن ها از حالت 
باعث رشد  و  و عادی خویش خارج کرده  نرمال 
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 نظام مند و سازمان یافته 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 نظام مند، سازمان یافته و ارگانیک است و 
لفظ ارگانیک یک لفظ و یک واژه الهی و برگرفته از 

منشأ خلقت می باشد.
جایگزین  را  تراریخت  می توان  آیا 

ارگانیک کنیم؟
ارگانیک  تراریخته هیچ وقت نمی تواند جایگزین 
شود، زیرا وقتی در تولید محصول تراریخته از سموم 
علف کش استفاده می شود، قطعا به طبیعت آسیب 
وارد خواهد شد و بسیاری از موجودات زنده خاک، 

گرده افشان ها، زنبورها و پروانه ها 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 چرخۀ اکوسیستم و تنوع زیستی 
ایجاد خواهد کرد. بنابراین محصوالت تراریخته در 
نقطه مقابل کشاورزی ارگانیک قرار دارند و کشاورزی 
ارگانیک، به هیچ وجه محصوالت تراریخته را در تولید 
مورد قبول ندارد و از آن ها استفاده نمی کند؛ چون 
این محصوالت را برخالف نظام سازمان یافتۀ طبیعت 
و چرخۀ اکوسیستم می داند. از این رو هیچ گاه این 
محصوالت نمی تواند جایگزین شود و تجربه جهانی 
تبلیغات  علی رغم  و  است  کرده  اثبات  را  آن  هم 
برای  بیوتکنولوژی  کمپانی های  که  زیادی  بسیار 
سلطۀ بذرهای کرۀ زمین انجام داده اند، و همچنین 
باوجود حمایت های مالی بیست ساله این کمپانی از 
پایا ن نامه های دانشجویی، اساتید دانشگاه، دولت، باز 

هم مورد پذیرش نیستند.
رواج  برای  سوم،  جهان  کشورهای  کمپانی های 
این محصوالت، از هر ابزاری استفاده کردند، ولی ما 
شاهدیم که از سال 2014 به بعد، سطح زیر کشت 
این نوع محصوالت کاهش پیدا کرده و قیمت آن ها 
در بازار جهانی، سی درصد ارزان تر از محصوالت 
محصوالت  مصرف  دیگر  طرف  از  است.  طبیعی 
ارگانیک در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان، 
به شدت در حال افزایش است، برای مثال کشور 
آلمان بذرهای تراریخته را تولید و به کشورهای جهان 
سوم صادر می کند و مسئولیت تبلیغ، فروش و ترویج 
این نوع محصوالت در دنیا را هم به عهده 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 نمی کارد و در نقطه 
مقابل این سخن، این که این کشور، خود بزرگ ترین 
بازار محصوالت کشاورزی در حوزه ارگانیک است 
و هر سال چیزی حدود نُه میلیارد دالر، گردش 
سرمایۀ کشاورزی ارگانیک در کشور آلمان می باشد، 
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 می باشند.
بنابراین اقبال محصوالت تراریخته در جهان، رو 
به افول هست؛ چون وقتی یک محصول تقاضای 
کمتری داشته باشد، قیمتش کاهش پیدا خواهد 

دکترآزاد عمرانی:

پرونده ای در تشریح موضوع تراریخته  و بررسی فقهی آن؛ در گفت وگوبا

محصوالت ارگانیک امتحان خود را پس  داده اند
  واژه اصالح ژنتیکی جهت انحراف اذهان عمومی است

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 روش های دیگر در اصالح محصوالت 

زراعی سخن به میان آورد.
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کرد و این که عنوان می شود که به خاطر فناوری 
این محصوالت، قیمت این ها ارزان تر است، ادعای 
درستی نیست، زیرا وقتی شما از فناوری بهتری 
استفاده کرده و قیمت تمام شده، پایین تر می شود، 
دلیلی ندارد که آن را ارزان بفروشید. پس علت پایین 
بودن قیمت این نوع محصوالت، صرفا به خاطر عدم 
تقاضای جهانی است، یعنی در جایی که محصول 
ارگانیک و محصول غیرتراریخته وجود داشته باشد، 
و  ارگانیک  محصوالت  در  اولویت،  و  تقاضا  قطعا 
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، 
تصمیم گیری و ارکان حکومتی نظام، نشر داده شود، 
صرفا جهت برآورده کردن امیال و اغراض تجاری 

ذینفعان محصوالت تراریخته است.
ارزش  ارگانیک،  با  مقایسه  در 
حد  چه  تا  را  تراریخته  محصوالت 

می بینید؟
ابتدا این که 99 درصد محصوالت تراریخته در دنیا، 
به چهار محصول ذرت، کلزا، سویا و پنبه محدود 
می شود؛ 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 نسبت به 
این محصوالت، سی تا چهل درصد گران تر است و 
محصوالت ارگانیک نسبت به تراریخته، بین شصت 
تا هشتاد درصد افزایش قیمت دارد، به این علت که 
ما به خاطر ایجاد سموم شیمیایی و تغییرات ژنتیکی 
که در این نوع محصوالت ایجاد می کنیم، درواقع 
یک تغییر در ساختار ژنتیکی و تولید پروتئین ها، 
ویتامین ها و مواد مغذی محصوالت غذایی داریم که 
این ها بعضا در دنیا مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده 
شده که حتی گاهی در تولید برخی از اسیدهای آمینه 
که واحدهای تولید پروتئین ها و واحدهای اساسی 
تولید مواد غذایی هستند، اخالل ایجاد شده است 
و به واسطه این امر، در تولید بسیاری از ویتامین ها و 
مواد غذایی هم اخالل ایجاد شده و به لحاظ تجربه ای 
که در تولید مواد غذایی تراریخته وجود دارد، آن ها از 

کیفیت نازل تری برخوردار هستند. 
اکنون در توضیح این مطلب باید بگویم که وقتی 
شما مواد غذایی کافی جهت سیر شدن سلول های 
بدن خود وارد نمی کنید، مجبورید حجم غذایی 
بیشتری از محصوالت تراریخته را وارد بدن خود 
کنید. یکی از مواردی که اینک در دنیا و همین طور 
از  یکی  ما  کشور  این که  )به واسطه  ما  کشور  در 
بزرگ ترین واردکنندگان محصوالت تراریخته است( 
مشاهده می شود، بحث چاقی است و همان طور که 
می دانید اضافه وزن از عوارض بسیار زیادی برخوردار 
می باشد؛ نظیر بیماری هایی مانند دیابت، سکته های 
قلبی و عوارض دیگری که در کلیه و سایر اندام  و 
غدد بدن ایجاد خواهد شد. در مصرف محصوالت 
ارگانیک، به واسطۀ دارا بودن مواد سالم، مغذی و مورد 
نیاز بدن، حجم کمتری از محصوالت غذایی مورد 
استفاده قرار می گیرد؛ به این علت که، هم به واسطه 
غنی بودن، سلول های بدن زودتر به سیری می رسند، 
و هم در پیش گیری از بیماری های بدن و عوارض 
جانبی، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ یعنی 
اگر مصرف کننده ای در دنیا هزینۀ بیشتری را برای 
خرید محصوالت ارگانیک پرداخت کند، از آن طرف، 
هم به واسطۀ مصرف کمتر غذا و هم به لحاظ حجم 
کمتر محصول، و هم به خاطر پیش گیری از بسیاری 
این هزینۀ  برابِر  بیماری ها، در درازمدت، چندین 
اضافه ای که بابت محصوالت ارگانیک پرداخت کرده، 
به جیبش بازخواهد گشت و این رویکردی است 
که به خاطر آن، اکنون بسیاری از کشورهای دنیا، 
ازجمله تمام کشورهای اروپایی، به سمت محصوالت 
ارگانیک سوق داده شده اند و عالوه بر این باید گفت 
رهبر معظم  تیزهوشی  و  درایت  که خوشبختانه 
انقالب هم به این موارد افزوده شده و باعث شده 

که ایشان هم در ابالغیه ای که درخصوص اجرای 
سیاست های اصل 110 قانون اساسی، مبنی بر اصول 
محیط زیست داشته اند، تأکیداتی بر ماده یک بند 
هشت و تولید محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک 

داشته اند. 
متاسفانه این مسئله، از طرف دولت مردان ما مورد 
توجه و اهمیت کامل قرار نگرفته است و اگر چنین 
مسئله ای در قوانین ما منعکس و تولید محصوالت 
ارگانیک توسعه داده شود، قطعا سالمت ایرانی ها، 
به نوعی تضمین خواهد شد؛ چون متأسفانه بیشتر 
از این که هزینه های سرمایه گذاری ما، بر روی بحث 
پیش گیری باشد، بر بحث درمان است. از این رو اگر 
ما بر روی پیش گیری سرمایه گذاری کنیم، با هزینه 
سرمایه گذاری بسیار بسیار نازل، جلوی بسیاری از 
بیماری های العالج و صعب العالج را خواهیم گرفت 

و نسل ایرانیان و سالمت ایرانیان تضمین خواهد شد.
به جز تغییر ژنتیکی، از چه روش های 
دیگری می توان برای اصالح عملکرد 

محصوالت زراعی استفاده کرد؟
از ابتدای انقالب تا این لحظه،یعنی در طی 35 سال، 
اراضی و سطح زیر کشت ما، رشدی حدود 20 الی 
25 درصد داشته  است، ولی تولید مواد غذایی ما از 
ابتدای انقالب تاکنون، از سی میلیون تُن، به 115 
میلیون تن رسیده و چیزی حدود 3/5 برابر شده 
است؛ یعنی ما متناسب با افزایش تقاضا، افزایش 
عملکرد را هم داشته ایم و علت آن هم، نیاز داخل 
است و این نشان می دهد که ما کم کاری کرده ایم؛ 
یعنی همیشه ایستاده ایم و در صورت نیاز، کار، و 

تولید کرده و عملکرد را باال برده ایم.
یکی از مواردی که در کشور ما بسیار نسبت به آن 

بی توجهی می شود، زیرساخت های کشاورزی است؛ 
برای مثال گندم کار نمونه ما، دوازده تُن در هکتار 
گندم برداشت می کند، ولی متوسط گندم آبی در 
کشور، 3/5 تن در هکتار است. بنابراین در همین 
داریم،  برابری  چهار  عملکرد  اختالف  ما،  کشور 
یعنی اگر بتوانیم کشاورزان را آموزش بهتری داده 
و از فناوری های آبیاری، بذرهای مناسب تر و تغذیه 
صحیح تر، استفاده بهتری ببریم و همچنین روش ها 
و عملیات های کشاورزی را اصالح کنیم، می توانیم 
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 می تواند ده 
درصد افزایش عملکرد داشته باشد، ولی ضررهای 
وارده، همچون هزینه هایی که بابت خرید بذر، سموم 

وابسته، عملیات کشاورزی، حقوق مالکیت فکری 
پدیدآورندگان و وابستگی ها ایجاد می کند، چندین 

برابر آن ده درصد عمل می کند.
نکته دیگر این است که ما در گزینش و تکنولوژی های 
بذر، بسیار عقب هستیم؛ چون در سال های گذشته، 
دانشمندان فرانسوی، آمریکایی و اروپایی، بذرهای ما 
را اصالح کرده و با رقم های دیگر تالقی داده اند و به 
ارقام پُرمحصول رسیده اند، ولی متاسفانه اکنون کشور 
ما، بزرگ ترین واردکننده بذر در جهان می باشد، به 
این خاطر که رسیدن به بذرهای اصالح به روش 
تالقی های کالسیک، روش زمان بَری است و وقتی 
ما در این زمینه سرمایه گذاری نکنیم، قطعا وابستگی 
بذر خواهیم داشت. از بزرگ ترین مشکالت ما در 
این زمینه، پایین بودن عملکرد بذرها و راندامان 
آبیاری  روش  از  همچنان  ما  چون  است،  آبیاری 

سنتی استفاده می کنیم و درصد باالیی از اراضی، 
آبیاری قطره ای، تحت فشار و یا روش های شبکه ای 
زیر خاکی ندارند. این ها مواردی است که می تواند 
افزایش عملکرد ما را به همراه داشته باشد؛ اما تا زمانی 
که ما آن ها را اصالح نکنیم، ورود به بحث تراریخته 
غیرمنطقی است. با فرض این که مسائلی که در مورد 
مخاطرات سالمتی و بهداشت محصوالت تراریخته 
می گوییم، هم حل شود، باز هم به این خاطر که 
زیرساخت های کشاورزی ما با بیماری و مشکالت 
بسیار زیادی همراه هست، تراریخته نمی تواند هیچ 
کمکی به ما بکند و تمام این مطالبی که در مورد 
تراریخته گفته می شود، صرفا و صرفا تبلیغات است. 
وقتی ما در طبیعت مناطق شور کشور خود، گندم 
مقاوم به خشکی داریم، چرا باید این ها را دست کاری 
باید  مشکل،  این  حل  برای  پس  کنیم.  ژنتیکی 
دانشمندان ما به جای این که فقط پشت میزهای 
خود بنشینند و ُمبلِغ فناوری های وارداتی، غربی 
و صهیونیستی باشند، کافی است وارد عرصه های 
را  ژنتیکی  گنجینه های  و  بذرها  و  طبیعی شده 

شناسایی، جداسازی و اصالح کنند. 
نگرفته؟  صورت  حال  به  تا  کاری  چنین  چرا 
چرا این قدر کم کاری می شود؟ چرا ما صرفا فقط 
واردکننده هستیم؟ چرا ما تفکر غربی را در کشاورزی 
پیاده می کنیم؟ چرا ما کشاورزی بومی و سنتی خود 
را که از بدو پیدایش تاریخ )11500 سال پیش( بوده 
و ایرانیان سرآمد آن بوده اند، رها کرده و اینک محتاج 
کشورهای اروپایی و آمریکایی شده ایم؟ در پاسخ باید 
گفت چون متأسفانه، چه بخش دولتی و چه بخش 
خصوصی ما، می خواهد چه در تولید محصوالت، چه 
در فناوری ها و چه در ایده هایی که به وجود می آید، 
صرفا واردکننده باشد. هر کشوری نسخه کشاورزی 
موجود  امکانات  و  ذخایر  بر  باید  و  دارد  را  خود 
کشاورزی خویش تکیه کند، اما متأسفانه ما نسبت به 

این مسئله بی تفاوت هستیم.
نکته دیگری که وجود دارد این است که تولید 
صنایع  با  متناسب  باید  ما  کشاورزی  محصوالت 
تبلیغی مان 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 
فاسدکنندگان  و  ضایع کنندگان  بزرگ ترین  از 
الی 35  و حدود 30  است  کشاورزی  محصوالت 
درصد محصوالت تولیدی کشاورزی ما از بین می رود 
و این خود کفران نعمت بوده و مشکل بزرگی است 
و نسبت به تراریخته، باید در اولویت قرار گیرد. به طور 
قطع اگر ما محصوالت مورد نیاز مردم جامعه را تولید 
کنیم، اما نتوانیم آن ها را در مدت طوالنی نگهداری 
کرده و در موعد مناسب، به بازار و یا سفره های مردم 
می خواهد  حال  دارد؛  فایده ای  چه  کنیم،  عرضه 
محصول تراریخته، غیر تراریخته و یا ارگانیک باشد. 
به هرحال از دست رفتن محصوالت کشاورزی، یک 
نوع سوء مدیریت بوده و همچنین یک گناه کبیره 
است. بنابراین در مسائل کشاورزی ، ابتدا افزایش 
و  نو  فناوری های  راستای  در  کشاورزی  عملکرد 
سپس کاهش ضایعات، باید در اولویت قرار گیرد و 
تا زمانی که این مشکالت حل نشود، تراریخته نیز 
سودی برای ما نخواهد داشت و می توان گفت که 

تمام تبلیغات آن، شعاری بیش نیست.
به نظر حضرت عالی آیا می توان آن 
را قانونمند کرد و راه های 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 
می کند، مانند سیاست های محیط زیست، اقتصادی 
مقاومتی و نیز اصولی که ایشان در مورد آسیب های 
اجتماعی ابالغ فرموده اند. در کنار این مسائل، قوانین 
موضوعه مملکتی و سپس حقوق شهروندان را داریم 
که این سه موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد تا 

اقبال محصوالت تراریخته در جهان، 
رو به افول هست؛ چون وقتی یک 

محصول تقاضای کمتری داشته باشد، 
قیمتش کاهش پیدا خواهد کرد و این که 
عنوان می شود که به خاطر فناوری این 
محصوالت، قیمت این ها ارزان تر است، 
ادعای درستی نیست، زیرا وقتی شما 

از فناوری بهتری استفاده کرده و قیمت 
تمام شده، پایین تر می شود، دلیلی ندارد 
که آن را ارزان بفروشید. پس علت پایین 

بودن قیمت این نوع محصوالت، صرفا 
به خاطر 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، 
تصمیم گیری و ارکان حکومتی نظام، 
نشر داده شود، صرفا جهت برآورده 

کردن امیال و اغراض تجاری ذینفعان 
محصوالت تراریخته است.
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بدانیم در کجا می باشد. پیرامون اسناد باالدستی 
و ابالغیه های مقام معظم رهبری، هم در اقتصاد 
موضوع  ابالغی،  سیاست های  در  هم  و  مقاومتی 
تراریخته نمی تواند تفسیر شود، به این دلیل که ایشان 
در ابالغیه محیط زیست، بر کشاورزی سالم ارگانیک 
تأکید داشتند و در قسمت اقتصاد مقاومتی هم، بر 
امنیت و ایمنی غذایی و نیروهای درون زا سفارش 
نمودند؛ به این معنی که ما باید بر دانش درون زا و 
چیزی که دانشش وارداتی است، بیشتر تأکید نماییم. 
چیزی که ما واردکننده اش هستیم، نمی تواند محور 
اقتصاد مقاومتی باشد، زیرا درحال حاضر ما دقیقا 
کارهایی را که اروپایی ها انجام دادند، دنبال می کنیم؛ 
به این معنی که ژن های اروپایی و آمریکایی ها را 
گرفتیم و به برنج و پنبه خودمان منتقل کردیم و 
به ژن های بومی خودمان اتکا ننمودیم. این ژن ها، 
می توانند  درازمدت  در  آن ها  که  است  ژن هایی 
نسبت به آن ها ادعای مالکیت معنوی کنند و حتی 
می توانند برای آن شریک قائل شوند و این جاست که 
ما مجبور می شویم حق امتیاز آن ها را پرداخت کرده 
و یا از محل درآمد فروش بذرها، سهمی به آن ها 
بدهیم و یا این که آن ها را متوقف کنیم؛ پس در این 

شرایط، تراریخته منطبق بر قوانین ما نیست. 
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 بی طرف و غیر ذینفع ثبت شود 
و اگر ما پیشنهادات را بررسی کنیم و متوجه شویم 
که افرادی که صاحب نظر بوده و در کمیسیون های 
تخصصی مشاوره هایی داده اند و یا در مرکز تحقیقات 
اعمال  را  نظرهایی  نقطه  مجلس،  پژوهش های 
کرده اند، باعث شده اند که قوانین ما از حالت شفافیت 
الزم خارج شود، می توانیم آن ها را رد کرده و نپذیریم. 
نکته بعدی درخصوص آئین نامه های اجرائی است، 
چون این ها تفسیر به رأی می شود. آئین نامه اجرائی 
که در قانون ایمنی زیستی تصویب شد و آئین نامه 
اجرائی آن در سال 92، کامال مشخص کنندۀ این 
است که باید سازوکارهایی برای ارزیابی مخاطرات 
محصوالت تراریخته اجرا شود که هیچ کدام از آن ها، 
تاکنون قانونی انجام نشده است. دومین مسئله ای 
هم که وجود دارد بحث حقوق شهروندان است، 
چون این امر بسیار ارجحیت دارد و جایی که یک 
محصول، حتی کوچک ترین خطری برای شهروندان 
دارد، نباید مورد استفاده قرار گیرد، چه برسد به 
این که 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 این جاست که وقتی 
ما احتمال ضرر را می بینیم، 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 
همین طور به واردات بی رویه محصوالت تراریخته و 
تولید بی ضابطه آن دامن بزنیم؟ قطعا خیر. ما در گام 
اول باید واردات و مصرف آن را محدود کرده و سپس 
به واردکننده ها اعالم کنیم که مثال سه سال بعد، 
محصوالت تراریخته به طور 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 می کند، 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 نکته هایی که 

بدان ها اشاره شد، باید در درجه نخست قرار گیرد.
باید در درجه  تراریخته،  مسئله ای که در بحث 
دوم باشد، وجود یک رویکرد است، همچنان که 
خود  ویژه  رویکردی  دارای  نیز  جهان  کشورهای 
هستند؛ برای نمونه، کشور روسیه تولید و مصرف 

کرده،  ممنوع  تا حدودی  را  تراریخته  محصوالت 
همچنین کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورها، 
که حدود 28 کشور هستند، نیز همین کار را انجام 
داده اند. 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 دستورالعمل ها و قوانین را به صورت مصداقی 
و مورد به مورد تدوین کنیم؛ و به هیچ عنوان نباید 
ارزیابی ما بر اساس یک کلی گویی 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 
ما  افتاد.  اتفاقاتی خواهد  بود، چون می دانیم چه 

اکنون شاهد هستیم که در ده بیست سال گذشته، 
با سونامی سرطان و بیماری های مختلف همچون 
دیابت مواجه بودیم. افزایش سکته های قلبی، پایین 
آمدن سن جراحی باز قلب و همه این ها مباحثی است 
که به تغذیه برمی گردد. پس ما باید مسئله تغذیه را 
به عنوان یکی از عامل های مهم رشد بیماری ها بیشتر 
در معرض توجه قرار دهیم. از این رو 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 فرهنگ سازی کند. 
وقتی سرانه مصرف روغن در دنیا 12/5 کیلوگرم 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 این ها مواردی است که قانون 
باید آن را پیگیری کند و هم چنین وزارت خانه ها 

باید هر کدام شرح وظایف مشخصی را تدوین کنند 
و بر اساس آن جلو بروند. عالوه بر این چون در جامعه 
ما، حوزه های علمیه و علما بسیار تأثیرگذار هستند، 
پس باید در خطبه های پیش و پس از نماز جمعه و 
در مساجد، اطالع رسانی نموده و مخاطرات این نوع 
محصوالت را به اطالع مردم برسانند، نه این که به 
گونه ای باشد که مسئولین و دولت، فقط از فواید این 
محصوالت بگویند و برای مثال اعالم نمایند که در 
دنیا 180 میلیون هکتار محصوالت تراریخته کشت 
می شود و ما هم باید همین کار را انجام دهیم؛ حال 
آن چه در دنیا کشت می شود ذرت، سویا، کلزا و پنبه 
است، ولی ما می خواهیم 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 

این مخاطره قرار دهد که نخستین مصرف کننده برنج 
تراریخته باشد.

سوال این جاست 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؟ این ها مواردی است که به لحاظ قانونی توسط 
دانشمندان، حقوق دانان و فقها، مورد ارزیابی قرار 
تحقیقات هم  این  زمانی که خروجی  تا  و  گیرد 
مشخص نشده -حال می خواهد یک و یا دو سال 
به طول انجامد- باید رویکرد احتیاط آمیزی را دنبال 
کند، در غیر این صورت هر کس بدون انجام آزمایش، 
این محصوالت را چشم بسته 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 می باشد، نباید ما هم 
استفاده کنیم. ما چه چیزهایی را استفاده می کنیم؟! 

آیا با همان درصدی که دنیا استفاده می کند، ما هم 
استفاده می کنیم؟ آیا ما همان چیزی را که آن ها 

به کار می برند، استفاده می کنیم؟ 
اکنون کشور ما در هر چیزی، در معرض اداوت 
و سوء نیت های بین المللی و بیگانگان است و حتی 
آمریکایی هایی که یک الستیک هواپیما نیز به ما 
نمی خواهند(،  را  ما  )چون مصلحت  نمی فروشند 
میلیون ها تن محصوالت غذایی شان، همچون ذرت، 
کلزا و سویا )که در حیاط خلوت های آمریکا مانند 
برزیل و آرژانتین تولید می شود(، به کشور ما وارد 
می شود؛ 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 می شوند؟ پس 
آنان سعی می کنند 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 نسبت به مصرف آن 
نداشته و یا می دانند که استفاده برخی محصوالت با 
مخاطراتی همراه است، به ایران می فروشند تا ابتدا 

آنان آن ها را استفاده نمایند.
 ما باید هوشمندانه در این زمینه وارد شده و جدا 
از اسناد، سندهای علمی، مدارک و رویکردی که 
دولت ها دارند، آن را بررسی کنیم. این پرسش بسیار 
که چرا کشورهای سوئیس،  است  اهمیت  دارای 
آلمان، فرانسه و ایتالیا، که خود تولیدکننده بذرهای 
تراریخته هستند، اجازه کشت این محصوالت را 
نمی دهند و آن را در خاک خود نمی کارند؟ چرا 
مردم آن ها، این محصوالت را نمی خورند؟ چرا کشور 
سوئیس که برنج طالیی را تولید کرده و آن را منبع 
غنی ویتامین »A« می داند و همچنین تولید این نوع 
برنج را یک راهکار مناسب و کلید نجات گرسنگان 
جهان می داند، آن را در کشور خود تولید نمی کند 
و مردم کشور خودشان، این محصوالت را استفاده 
نمی کنند؟! و چرا این محصوالت را تنها کشورهای 

جهان سوم باید مصرف کنند؟!
آقای دکتر، چند درصد از مواد غذایی 
تراریخته  می شود   کشور  وارد  که 

است؟
در کشور ما، چیزی حدود ده میلیون دالر واردات 
موارد می شود  تمام  داریم که شامل  مواد غذایی 
وحدود پنج میلیارد دالر از آن، محصوالت تراریخته 
است که شامل دانه های روغنی است، چون درباره 
گندم، ذرت و یا برنج، تراریخته آماری وجود ندارد 
که این ها وارد کشور می شوند و شفافیتی نیز در 
این زمینه نبوده، ولی آن چیزی که اعالم می شود 
تراریخته است. مسئولین وزارت بهداشت و کشاورزی 
هم بحث روغن و دانه های روغنی را اعالم می کنند، 
مصرف  ایرانیان  که  روغن هایی  از  بسیاری  یعنی 
می کنند حاصل سویا، ذرت و یا کلزا است که این ها 
هم بیشتر تراریخته هستند. این آمار، بسیار زیاد 
است. درصورتی که هفتاد درصد ذرت و کلزایی 
که در دنیا  تولید می شود، غیر تراریخته است، چرا 
باید تمام ذرتی که وارد کشور می شود، تراریخته 
باشد؟ چرا باید تمام کلزایی که وارد می شود )یا نود 
درصدش( تراریخته باشد؟ چون بر اساس قانون، اگر 
ما بخواهیم طبق بازار جهانی هم پیش رویم، باید 
حداکثر سی درصد حداکثر تراریخته باشد تا ما هفتاد 
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 نمی کنند که این محصول 
تراریخته است یا خیر، و مسئله دیگر این است که 
وقتی یک کاالیی را ارزان تر می خرند، باید به همان 
نسبت هم ارزان تر فروخته شود. در بازار ما، روغن 
تراریخته و آن ده درصدی هم که غیر تراریخته 
است، همه با یک قیمت فروخته می شود که این 
خود تضییع حقوق مصرف کنندگان است که باید 
مورد پیگرد قرار گیرد که چرا محصوالتی که سی 
درصد در بازار جهانی ارزان تر هستند، در بازار داخل 

هم، به قیمت محصوالت طبیعی فروخته می شوند.

اکنون کشور ما در هر چیزی، در معرض 
اداوت و سوء نیت های بین المللی و 

بیگانگان است و حتی آمریکایی هایی 
که یک الستیک هواپیما نیز به ما 
نمی فروشند )چون مصلحت ما را 

نمی خواهند(، میلیون ها تن محصوالت 
غذایی شان، همچون ذرت، کلزا و سویا 
)که در حیاط خلوت های آمریکا مانند 
برزیل و آرژانتین تولید می شود(، به 
کشور ما وارد می شود؛ 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 می شوند؟ پس آنان سعی می کنند 
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 نسبت به مصرف آن نداشته و یا 
می دانند که استفاده برخی محصوالت 

با مخاطراتی همراه است، به ایران 
می فروشند تا ابتدا آنان آن ها را استفاده 

نمایند.
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معرفی  را  خودتان  آغاز،  در  لطفاً 
کنید و تحصیالت و مسئولیت خود 

را برایمان بگویید.
علوم  دانشگاه  دانشیار  هستم.  توالیی  محمود 
پزشکی بقیۀ اهلل و رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک 
نور و همچنین رئیس انجمن ژنتیک ایران هستم. 
رشتۀ تخصصی ام ژنتیک و بیوتکنولوژی است. کاری 
که فعالً 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 کرده ایم.
اگر بخواهم مقدمه ای بگویم، همۀ وجود ما در 
احاطۀ ژن هاست؛ به عبارت دیگر ژنتیک، خودش 
به عنوان یکی از علوم طبیعی، بر مبنای مجموعه ای 
کامالً سامان یافته قرار دارد و تمام آنچه در وجود ما 
ظهور و تجلی پیدا می کند، بروزی از واکنش های 
شیمیایی ساختارمند و نظام دار است. درواقع ژنتیک 
و حیات، الزم و ملزوم همدیگر هستند و ادامۀ 
موجودات زنده بدون آگاهی از علم ژنتیک بسیار 
سخت خواهد بود. اگر ما پیشرفت های امروز علم 
ژنتیک را در عرصه های مختلف مالحظه کنیم، 
می بینیم چه ظرفیت های 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 ژن ها در کنار هم است و از این 
چینش هاست که صفاتی برای ما ظهور پیدا می کند. 
اگر رنگ تار مو و رنگ چشم و پوست من وضعیت 
خاصی دارد، ظهور و بروز آن چینش و ترادف های 
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 قابلیت ها را در نظر 
بگیریم، همه آثار فعالیت ژن هاست. دانش ژنتیک 
امروز از دانش های بسیار پیشرو است که برای تأمین 
نیاز بشر و رفع دغدغه های او در حال توسعه است.

معرض  در  قرارگرفتن  و  بشر  رفتار  اثر  در  اگر 
آالینده های زیست محیطی 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 می شود؛ 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 90 میالدی 
با همکاری ده ها کشور، در سال 2000 به نتیجه 
رسید، آگاهی بشر از ظرفیت های ژن، به طور کامل 
موجب تحول در بسیاری از عرصه ها شده است. 
به طوری که امروز پزشکی ما به سرعت در حال تحول 
از وضع فعلی به سمت پزشکی مولکولی است. 
بنابراین  این عرصه اصالً قابل چشم پوشی نیست. 
اگر ما در لبه های دانش حرکت نکنیم، به عنوان 
کشوری که داعیۀ استقالل داریم، فردا برای تک تک 

نیازمندی های خودمان محتاج دیگران خواهیم بود. 
پس الزم است به این دانش و تکنولوژی که طی سه 
دهۀ گذشته اساس پیشرفت و تحول در کشورهای 

توسعه یافته بوده است، حتماً توجه ویژه ای بشود.
باز اگر بخواهم مثالی معمولی بزنم، اگر حاصل 
ازدواج دو فرد نخبه، فرزندی خالق و دارای صفات 
مثبت تری می شود یا ازدواج دو فرد کودن، موجب 
تقویت آن ظرفیت منفی می شود، اینجا برای اصالح 
فردی،  سالمت  وضعیت  بهبود  و  زندگی  وضع 
موضوع مطالعۀ ژنتیک و ژن درمانی موردتوجه قرار 
می گیرد. درواقع می خواهیم فرصت جدیدی ایجاد 

کنیم یا اختاللی را برطرف کنیم. 
همۀ داستان موجودات زنده از یک سلول اولیۀ 
جنینی شروع می شود. حاال این می تواند دربارۀ 
گیاه، بذرش باشد، برای انسان می تواند سلولی باشد 
که از اسپرم و تخمک حاصل شده است. تمامی این 
صفات و ویژگی هاست که قابلیت های ما را ظهور 
و بروز می دهد. حاال اگر ما از همین صفات در 
موجودات مختلف، برای رفع نیازمندی های خودمان 
استفاده کنیم، آیا این مداخله در خلقت است؟ اگر 

با نوآوری، آرایش جدیدی از ژن هایی 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 
آسیب پذیری و حساس بودن به یک بیماری، با این 
روش دنبال تغییرات نوآورانه می رویم. به طور طبیعی 
در نظام آفرینش، خاموش و روشن کردن یک ژن 
دارد اتفاق می افتد. وقتی بچه ای متولد می شود، 
هورمون هایی در بدنش فعالیت می کند تا به سن 
بلوغ برسد؛ یعنی ژنی دارد فعالیت می کند 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 غول آسایی می شود. 
در کنارش اگر این ژن زودتر خاموش بشود، پدیدۀ 
کوتولگی اتفاق می افتد. 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 به منزلۀ روش و فرایند درمانی دیگر مثل 
سایر درمان ها باید نگاه کنیم؟ یا امروز در حوزۀ غذا 

می بینیم که محیط زیست یک ونیم برابر ظرفیت 
خودش دارد استفاده می شود و فضوالتی که در اثر 
زندگی صنعتی بشر به محیط زیست وارد می شود، 
نوعی  از  بتوانم  من  اگر  است.  آسیب رسان  همه 
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؟ مثالً در جامعه ای که 
کمبود ید یا کم خونی هست، اگر من بیایم برای 
تأمین نیاز بشر از ژنی استفاده کنم که می تواند 
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 
می گوییم 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 بنفشه ای را که رنگ قرمز دارد، با تلفیق ژنی با 
گل بنفشه ای به رنگ سفید، به گل دورنگی تبدیل 
کنیم، این استفاده از همین ظرفیت های خدادادی 

است که در اختیار بشر قرار داده شده است.
امروز با استفاده از ژن در کرم شب تاب و انتقالش 
به گیاه، دارند گیاهانی تولید می کنند که در حاشیۀ 
فرودگاه ها و باندهای پرواز کاشته بشود که این 
خاصیت شب تاب را داشته باشد تا وقتی هواپیما 
می خواهد در باند خودش بنشیند و برق ها قطع 
است، هواپیما نور شب تاب را ببیند. آیا این استفادۀ 
الهی  نعمت های  و  خداداد  ظرفیت های  از  بهتر 

نیست؟
این  خداوند  که  کنم  عرض  را  این  می خواهم 
طبیعت را مسّخر انسان قرار داده است و ما به اذن 
الهی استعدادی را در اختیار داریم و با آن استعداد 
می توانیم این انتقاالت را صورت بدهیم. آیا باید این 
را مخالف مشیت الهی بدانیم؟ چند نمونه اشاره 
می کنم که نه خلقت جدید است، نه دستکاری در 
کار خداست؛ بلکه انسان به عنوان خلیفه اهلل استعداد 
خدادادی اش را در بهره برداری مناسب تر از نعمات 
الهی به کار گرفته است. شاید وظیفۀ علما باشد که 
این را تبیین کنند؛ ولی در آیۀ 30 سورۀ بقره که 
آیۀ خالفت نامیده شده، انسان به عنوان خلیفه اهلل 
در روی زمین آفریده شده است. آنجایی که مالئکه 
می گویند شما می خواهید این انسان را خلق کنید 
تا در زمین افساد بکند، خداوند می گوید من می دانم 
آنچه را که شما نمی دانید. در تأیید این آیات، آیات 
دیگری نیز وجود دارد. در جای دیگر می فرماید 
نام ها  این  آموخت.  را  نام هایی  انسان  به  خداوند 
اشاره به خواص و آثاری است که امروز می تواند 

دکترمحمود توالیی   دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل 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 یاد آور شد.

دکترمحمود توالیی:

پرونده ای در تشریح موضوع تراریخته  و بررسی فقهی آن؛ در گفت وگوبا

خداوند طبیعت را ُمسّخر انسان قرار داده
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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 
زندگی مان به کار می بریم. یا در سورۀ لقمان آیۀ 20 
َر لَکم مَّا فِی  َ َسخَّ خداوند می فرماید: »أَلَْم تروآ أَنَّ اهللَّ
َماوَاِت وََما فِی اْلَرِْض وَأَْسَبَغ َعلَیکْم نَِعَمُه َظاِهَرًۀ  السَّ
وَبَاِطَنًۀ« به نظر می رسد بخشی از این نعمت های 
ظاهری برای همۀ ما ملموس است؛ اما برخی از 
نعمت ها باطن ویژگی ها و صفاتی است که بشر با 
پیشرفت، کشف می کند و از آن استفاده می کند. 
بنابراین ادارۀ زمین و آسمان ها 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 می کنند 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 خیابان ها 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 این ها استفاده کند. به هرحال 
می شود این طور 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 به عنوان یک مستند علمی می آید برای 
ما جزئیات خلقت را از ذرۀ اولیۀ اسپرم و تخمک 
بیان  را  خلقت  لحظه به لحظۀ  و  می کند  مطرح 
می کند تا به شرایطی می رسد که این موجود را 
در آن محیط پرورش می دهد. در آخر می گوید آیا 
انسان تفکر نمی کند و نظر نمی کند که چگونه خلق 
شده است. اگر قرار نیست ما از این تفکر چیزی و 
درسی و الگویی برای زندگی امروز خودمان بگیریم، 
برای چه این قدر سفارش شده ایم به تأمل و توجه به 

آنچه در طبیعت وجود دارد.
طبیعت کشور ما خشک و اقلیم ما کم بارش است. 
نیاز جامعۀ خودمان با روش های کشاورزی معمول، 
تأمین نمی شود و حدود 50درصد از سبد غذایی 
ما به واردات وابسته است. اگر این واقعیت ها را در 
نظر بگیریم، باید همۀ دانش ها را به خدمت بگیریم. 
همین کشاورزی را اگر با همۀ اصولش استفاده 
نیاز  بود 50درصد  خواهیم  قادر  حداکثر  کنیم، 
غذایی جامعه را تأمین کنیم. اگر محصول ارگانیک 
هم امکان تولیدش باشد که با تعریفی که وجود دارد 
این محصول، محصولی است که هیچ گونه تغییر 
ژنی در بذر وجود نداشته باشد، هیچ گونه سم و کود 
شیمیایی استفاده نشود و در زمینی کشت بشود که 
در سه سال گذشته هیچ گونه سم و کودی به آن 
تزریق نشده باشد و آبی که از این مزرعه رد می شود، 
نباید از مزارعی عبور کرده باشد که کود شیمیایی 
مصرف می کنند، نمی دانم چقدر امکان پذیر است. 
در شرایط خوش بینانه اگر همۀ ظرفیت ها را در نظر 
بگیریم، حداکثر 5تا10درصد نیاز غذایی را می توانیم 
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 80درصد محصوالتی که تجارت می شود، 
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 به مراتب بهتر 
است ظرفیت های 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 پا به پایش هرگونه 
ریسک و مخاطرۀ احتمالی را با روش های علمی 
درجهِت کاهش مخاطرات استفاده کنیم. همان گونه 
که هر دارویی نوعی مادۀ شیمیایی است و قطعاً 
ضررهایی دارد، اما پزشک شما توجه می کند که 
از ضررهای  این دارو اگر سودش بیشتر  مصرف 
محتمل آن باشد، به شما توصیه می کند. نکتۀ 

دیگری که می خواهم عرض کنم این است که حتی 
با همان نگاه بدبینانه، ممکن است همراه محصوالت 
تراریخته ضرر ناخواسته ای هم به افراد و به سالمت 
ما تحمیل شود. آیا این ضرر محتملی که برخی 
می گویند، برای محصول وارداتی، بیشتر محتمل تر 
است یا برای محصولی که به دست دانشمند ایرانی 
تحت نظارت قوانین و مقرراتی داخلی، در کشور 
خودمان تولید بشود؟ بنابراین با ادلۀ فراوان می توان 
اثبات کرد که بشر امروز ناچار به استفاده از علوم 
و فناوری های جدید برای تأمین نیازهای خودش 
است. امروز بیوتکنولوژی در زمینۀ تولید انرژی، 
استحصال نفت، در حوزۀ محیط زیست برای بازیافت 
و بازساخت پساب های 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 واکسن ها و بسیاری از 
عرصه های دیگر، مورد نیاز جدی کشور است و باید 

به آن توجه شود.

نکتۀ آخری که باید عرض کنم این است که ما 
کشور پهناوری هستیم، کشوری که دارای آب و 
فراوان است. آب های دریایی عمان و  زمین های 
خلیج فارس، نعمت الهی است، زمین های پهناور 
سه استان بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
سرمایۀ الهی است. چرا باید این سرمایه ها رهاشده 
تکنولوژی  و  علم  با کمک  ما  امروز  اگر  بمانند؟ 
به شوری و  تراریختۀ مقاوم  تولید محصوالت  و 
تنش های خشکی، امکان دستیابی به محصوالت 
از  مقاوم به خشکی و شوری را داشته باشیم و 
حتی  و  خود  استان های  سرزمین های  این همه 
کویر لوت بهره برداری کنیم، آیا نمی توانیم یکی از 
صادرکنندگان بسیار بزرگ محصوالت کشاورزی 
باشیم؟ آیا نمی توانیم مسئلۀ اشتغال را با همین 
منابع حل کنیم؟ چرا باید گاهی در اثر فرایندها و 
جوسازی هایی که به وجود می آید، 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 نمی شود و همه با استفاده 

می شود.  کشت  کشاورزی  متداول  روش های  از 
بارش در اروپا سه برابر 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، 
نمی تواند الگو و درسی برای ما باشد. اگرچه همین 
و  می شود  مصرف  اروپا  در  هم  محصوالت  نوع 
این  بهداشت،  بر  ناظر  دستگاه های  و  سازمان ها 
محصوالت را تأیید کرده اند. همچنین در حوزۀ 
قائل بشویم.  نباید محدودیتی  دانش و پژوهش 
شاید در سال ده ها و صدها پروژه برای مطالعه و 
تولید محصوالت تراریخته در حال فعالیت است؛ 
اما یک دهم یا یک صدِم این ها به مرحلۀ نهایی و به 
ارزیابی  می رسد. اگر محصولی موفق شود مراحل 
ارزیابی کیفی و آنچه در حوزۀ سالمت مطرح است، 
پشت سر بگذارد، محصول مفید و ایمنی است. اگر 
ما برای سایر عرصه های سالمتمان وزارت بهداشت 

را فصل الخطاب قرار می دهیم، تأیید وزارت بهداشت 
برای این محصوالت هم باید فصل الخطاب باشد.

چه انتقادات عمده ای بر این فناوری 
وارد است؟

نوعی نگاه در مجموعۀ محیط زیست وجود دارد 
که می گویند ما نباید به هیچ وجه در اکوسیستم و 
طبیعت تغییری به وجود بیاوریم. اگر امروز به سراغ 
بهره برداری از آب دریا یا تغییر و کشت در کشاورزی 
در مناطق مثالً استان سیستان و بلوچستان برویم، 
در اکوسیستم تغییر ایجاد کرده ایم و این تغییر را 
منفی می دانند. اینکه با چه منطقی این تغییر را رد 
می کنند و منفی می دانند و کشاورزی در آنجا را 
مردود می دانند، خودشان باید توضیح بدهند؛ اما من 
در مقابِل این استدالل این را عرض می کنم که اگر 
قرار بود هیچ گونه تغییری در طبیعت ایجاد نکنیم، 
چرا امروز به دنبال توسعۀ شهرها هستیم و زمین ها 
را تبدیل به خانه می کنیم؟ 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 می گویند شما وقتی موجودی مقاوم 

به آفت تولید می کنید، چرخۀ حیاتی آن موجود را 
قطع می کنید. در اینجا هم باز ما بیولوژیست ها منافع 
و معایب را مطالعه می کنیم. اگر با احداث یک اتوبان، 
زیستگاه طبیعی حیات وحش خدشه دار می شود، آیا 
باید بگوییم پس دیگر اتوبان نسازیم یا بگوییم در 
کنار اتوبانی که می سازیم، تونل هایی درست کنیم تا 
زیستگاه های طبیعت ما به هم ارتباط داشته باشد؟ 
بنابراین به ِصرِف ممانعت از فناوری و نهی و نفی 
آن مسئله ای حل نمی شود؛ بلکه ما باید گفتمان 
بکنیم، هم نشینی اندیشه ها داشته باشیم و دوستان 
محیط زیستی هم دغدغه های خودشان را با زبان 

علم همراه کنند.
آیا هیچ نهادی به شکل رسمی وجود 
تراریخته  محصوالت  بر  که  ندارد 

نظارت کند؟ 
کشور  در  بیوتکنولوژی  پیشرفت  پابه پای  ما 
راهبردی  سند  نفت  برای  حتی  که  زمانی  در 
نداشتیم، برای بیوتکنولوژی سند راهبردی نوشتیم. 
متخصصین در دهه 70 این سند را نوشتند و بعد 
به موازات پیشرفت در دنیا موضوعات ایمنی زیست 
را خودشان مطرح کردند و امروز بهترین مشاور 
برای مسئولین و دستگاه های ذی ربط هستند. نکتۀ 
دوم اینکه در کشور، قانون ملی ایمنی زیستی داریم 
که پیش بینی شده آنچه در حوزۀ سالمت انسان 
و سالمت تغذیه ای 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 محیط زیست است. این دستگاه ها مسئول 
مطالعه و تأمین هستند و طبعاً در حوزۀ سالمت، 
ما سازمان غذا و دارو و کمیتۀ ملی و کمیتۀ وزارتی 
ایمنی را داریم. برای همۀ آنچه  بهداشت غذا و 
امروز می توانند مجوز استاندارد و سالمت بگیرند، 
سازمان ها و سازوکارهای کنترل بهداشت داریم و 
قطعاً تأییدهای اخیر وزارت بهداشت هم حاکی از 
این است که دقیقاً آنچه به بازار مصرف وارد می شود، 
به لحاِظ سالمت تغذیه ای و سالمت انسان تحت 

کنترل و بررسی است.
موضوع  این  با  چرا  شما  نظر  به 

مخالفت می شود؟
قریب به یک دهه است که این محصوالت را داریم 
استفاده می کنیم و تاکنون هیچ گونه 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 
این همه هیاهو اتفاق بیفتد؟ به نظر می رسد آنچه در 
پشت صحنۀ واردات بیش از 800میلیون دالر واردات 
سموم شیمیایی وجود دارد، رانت هایی است که در 
پشت صحنۀ واردات محصوالت غذایی است تا از ورود 
محصوالت، تولید داخل متضرر شود. این موضوعی 
است که باید دستگاه های اطالعاتی به آن توجه 
کنند. اگر قرار است ما در اقتصاد مقاومتی به جایی 
برسیم، آنچه می تواند ما را عبور بدهد این است که 
از داشته های خودمان استفاده کنیم و از سرزمین  
خودمان بهره برداری کنیم. مصداق واقعی اش در 
کشاورزی همین استفاده از تکنولوژی های مربوط 
به مهندسی ژنتیک و تولید گونه های بهتر و برتر 
با قابلیت باالتر است. بنابراین باید با تأمل به موضوع 
نگاه شود و کسانی که هرگونه شبهه برایشان مطرح 
برای کشور  از سر دلسوزی  انتظار می رود  است، 
خودشان، تسلیم برخی از جْوسازی هایی نشوند که 
از بیرون کشور وارد می شود و ابهامات خودشان را 
با مراجع علمی در داخل کشور مطرح کنند. قطعاً 
وزارت کشاورزی و بهداشت و انجمن های علمی 
تخصصی قادر به رفع نگرانی های آن ها خواهند بود و 
با توجه  به ظرفیت های داخلی اگر نگاه کنیم قطعاً ما 
می توانیم به گفتمان بهتری برای توسعه و پیشرفت 

کشور برسیم.

 قریب به یک دهه است که این 
محصوالت را داریم استفاده می کنیم 
و تاکنون هیچ گونه 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 این همه هیاهو اتفاق بیفتد؟ به نظر 
می رسد آنچه در پشت صحنۀ واردات 
بیش از 800میلیون دالر واردات سموم 
شیمیایی وجود دارد، رانت هایی است 
که در پشت صحنۀ واردات محصوالت 

غذایی است تا از ورود محصوالت، تولید 
داخل متضرر شود. این موضوعی است 
که باید دستگاه های اطالعاتی به آن 

توجه کنند
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 لطفاً دربارۀ محصوالت تراریخته و 
فعالیت خودتان در این زمینه برایمان 

توضیح بدهید.
دربارۀ محصوالت تراریخته صحبت زیاد است. این 
بحث ها نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر هم 
مطرح است. ما در حیطۀ کاری خودمان تابه حال 
تعدادی محصول در تحقیقات تیره شناسی گیاهی 
به وجود آورده ایم؛ منتها در سطح مزرعه استفاده 
نکرده ایم. نگرانی هایی وجود دارد که دربارۀ بعضی 
از این نگرانی ها باید مطالعات بیشتری صورت 
بگیرد. کار ما بیشتر در زمینۀ مقاومت در برابِر 
بیماری هاست و فعالً در همان آزمایشگاه، گیاهان 
را تولید کرده ایم. 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.
و  است  صورتی  چه  به  کار  روش 

اثرات زیان بار آن چیست؟
به وجود  توتون  تراریخت  این روش یک  با  ما 
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 DNA به گیاه انتقال دادیم و 
گیاه تراریخت به وجود آمد. حاال اگر حشره ای 
ویروس را وارد گیاه کند، آن بارنیتی که تکه تکه 
کردیم به صورت کامل درمی آید. مکانیزم این کار 
را در مقاالتی که چاپ کرده ایم توضیح داده ایم. به 
زبان ساده ویروس می آید، DNA آن را تشخیص 
می دهد و خودش را تکثیر می کند و آن را کامل 

می کند.
کنیم  فرض  است،  تراریخت  گیاه  چون  حاال 
ویروس از یک سلول به سلول دیگر فرار کند. در 
سلول بعدی این روند تکرار می شود. دو بارنیت 

به صورت تکه تکه وجود دارد و ویروس آن را به 
صورت کامل در می آورد. این گیاهان را ما تست 
کردیم و دیدیم در برابر ویروس مقاوم هستند. این 
پیش فرض وجود دارد که این فرایند داخل گیاه 
صورت می گیرد. حال اگر این گیاه را وارد طبیعت 
کنیم، احتمال فرار بارنیت هست و ممکن است 
البته  به گیاهان و حیوانات دیگر منتقل  شود. 
خوشبختانه هیچ ویروس گیاهی ای، در انسان و 
حیوان ایجاد بیماری نمی کند و برعکس. بنابراین 
در مورد گیاهان تراریخته این نگرانی وجود ندارد که 
ویروس به جانوران و انسان منتقل شود. هم اکنون 
گیاه تراریخت در خیلی از کشورها استفاده می شود 
و تابه حال خبر خاصی دربارۀ مضرات آن، به طور 
وسیع منتشر نشده است. کمااینکه ما در کشور در 
محصوالت وارداتی، محصوالت تراریخت هم داریم.
ظاهراً 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 می ترسند ژن هایی که به گیاه منتقل 
می کنند، در طبیعت به گیاهان دیگر و جانوران 

منتقل بشود و مشکل به وجود بیاید.
کشور ما به چه محصوالت تراریختی 

نیاز دارد؟
تخصص من ویروس شناس گیاهی است؛ ولی 
اطالع دارم که آفات و بیماری هایی هستند که 
هیچ روش مبارزۀ شیمیایی با آن ها وجود ندارد. 
مثالً حشره ای که گاهی اوقات در سطح تهران 
به صورت طغیانی بروز می کند، حشره ای است 
که مزارع میزبان آن هستند و برای شهر تهران 
مشکل ساز بوده است. این حشره به تمام سموم 
شیمیایی مقاوم شده و مبارزۀ شیمیایی برای آن 
کارساز نیست. عوامل دیگری مثل بیماری ویروسی 

که ما روی آن ها کار می کنیم نیز همین طور است. 
روشی برای مبارزۀ شیمیایی با ویروس ها وجود 
ندارد؛ یعنی شما با سم پاشی نمی توانید با ویروس 
ازآنجایی که  البته  مبارزه یا آن را کنترل کنید. 
حشرات آن ها را منتقل می کنند، بعضی اوقات 
مبارزه با حشرات ناقل، تدبیر مناسبی است ولی 

برای خوِد ویروس، درمانی وجود ندارد.
البته بیماری ها هم خیلی مهم هستند؛ مثالً ما 
بیماری  داریم که  ویروس  اآلن در غالت، چند 
زردی ایجاد می کنند و دانه تولید نمی شود. اگر 
را  محصول  ویروسی 20-30درصد  بیماری  آن 
از بین ببرد به این معنی است که 20-30درصد 
محصول گندم کشور از بین می رود. یا گوجه فرنگی 
که سطح زیر کشت آن در کشور زیاد شده و یکی 
از محصوالت عمدۀ ماست و صادر هم می شود، 
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 می توانیم مثال بزنیم که دارای بیماری ویروسی و 
قارچی هستند و با سم پاشی و روش های شیمیایی 
قابل کنترل نیستند. البته اگر هم بتوانیم مبارزۀ 
شیمیایی بکنیم، خود این مبارزه به علت کاربرد 
سم، باعث مشکالت محیط زیستی زیادی می شود 
و شاید خطرش از وجود تراریختی هم بیشتر باشد.
که  تراریخته  محصوالت  از  یکی 
ظاهراً 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 قره یاضی انجام داد و گیاه مقاوم 
به آفات برنج درست کرد. البته کار، قانونی بود 
ولی ارگان های مختلفی با آن مخالفت کردند که 
دالیلش را من نمی دانم. تابه حال گزارشی مبنی بر 
اینکه خطرات بالقوه بالفعل شده باشند، در دنیا در 
زمینۀ کشت گیاهان تراریخته گزارش نشده است.

به طورکلی محصوالت تراریخت چه 
فایده هایی برای کشور دارند؟

از جنبۀ تخصصی کار من همان طورکه گفتم 
تولید  جز  راهی  ویروسی،  بیماری های  دربرابِر 
گیاهان مقاوم وجود ندارد. البته غیر از گیاهان 

تراریخت، راه های دیگری هم برای تولید گیاهان 
مقاوم وجود دارد؛ ولی هم پُرهزینه و هم زمان بَر 
هستند. مثالً اگر گیاهان تراریخت را در عرض یک 
سال یا دو سال بتوان به وجود آورد، روش های 
دیگر ممکن است َده سال طول بکشد. گیاهان 
ویروسی زیادی هم داریم که هیچ راه مبارزه ای با 
آن ها وجود ندارد؛ بنابراین تنها راه، تولید گیاهان 
تولید  ایران  در  مقاوم  گیاهان  اگر  است.  مقاوم 
شود، باید مجوز بگیرند و سپس استفاده کنند. 
این کار می تواند به اقتصاد مملکت کمک زیادی 
بکند؛ چون ویروس های گیاهی، درصد زیادی از 

محصوالت کشاورزی را از بین می برند.
روش های دیگر غیر از تراریخت چه 

روش هایی هستند؟
مثالً روش اسکرین کردن وجود دارد. بعضاً بیماری 
ویروسی داریم که به گندم و غالت می زند. در این 
روش ارقام را در برابر ویروس اسکرین می کنند و 
ویروس را به ارقامی که اآلن وجود دارند، می زنند 
و مشخص می کنند که چه ارقامی ممکن است 
رقم هایی که  از  باشند.  داشته  مقاومت  ژن های 
و  را می گیرند  مقاوم  اسکرین کرده اند، ژن های 
انتقال  به گیاهان زراعی  نباتات  ازطریِق اصالح 

می دهند. در این روش تراریخت وجود ندارد.
نظر  نکتۀ خاصی مد  اگر  درپایان 

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. باتوجه به افزایش جمعیت در جهان باید 
راهکاری برای تأمین غذای انسان اندیشید. خدا 
هم به بشر عقل داده است تا با روش های عقالنی 
محصوالت کشاورزی و پیشرفته را به وجود بیاورد. 
بنابراین راهی جز استفاده از گیاهان تراریخت وجود 
ندارد؛ ولی متخصصان باید متوجه خطراتش باشند. 
می گویند محصوالتی که دکتر قره یاضی تولید 
کرده است، بی خطر است. باید چند متخصص 
دیگر هم تشخیص بدهند که آیا بی خطر است یا 
خیر. کسانی هم که تخصصی ندارند، حق اظهار 

نظر ندارند.

دکتر سید علی اکبر بهجت نیا:

پرونده ای در تشریح موضوع تراریخته  و بررسی فقهی آن؛ در گفت وگوبا

تا به حال خطرى از گیاهان تراریخته گزارش نشده است

دکترسید علی اکبر بهجت نیا  عضو هیأت علمی بخش 
پیراپزشکی در مرکز تحقیقات علوم پزشکی گیاهی 
دانشگاه شیراز و سردبیر مجالت کشاورزی دانشگاه 

شیراز است.
ایشان گونه های گیاهی و جانوری محصوالت تراریخته 
و نیز اقداماتی که در این باره به دست آورده اند را مورد 

توجه قرار داد.
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معرفي  را  خودتان  ابتدا  در  لطفاً 
کنید و نظر خود را دربارۀ موضوع 

تراریختي برایمان بگویید.
 بنده شمس بخش هستم. فکر میکنم موضوع 
تراریختي بحثي علمي است که قدري دچار انحراف 
شده و وارد مباحث سیاسي شده است و به جاي 
اینکه در محافل علمي تخصصي بررسي شود، از آن 
خارج شده و بعضاً مستمسکي براي بعضي بحثهاي 
سیاسي و درگیریها شده است. بنابراین تصور من 
این است که جاي این بحث در کنگرههاي علمي 
و مجامع علمي تخصصي است. البته موافقان و 
مخالفان زیادي، چه در ایران و چه در خارج از ایران، 
دارد و گاهي از آن سوءاستفاده هم شده است. در 

ایران متأسفانه بحث قدري سیاسي شده است.
عّلت این انحراف چه بوده است؟ آیا 
این انحراف از موضوع، براي آیندۀ 

کشور و جامعه مضر است؟
بسیار مضر است. مشکل جدي این است که از 
امکانات و تکنولوژیاي که میتوانیم به شکل منطقي 
و درست از آن استفاده کنیم، به دلیل مشکالتي 
در  است  ممکن  این  و  کنیم  پرهیز  دارند،  که 
فضاي سیاسي به جامعه تحمیل شود؛ یعني بدون 
اینکه بتوانیم با بررسیهاي کارشناسي از مزایاي 
این تکنولوژي استفاده کنیم، از مزایایش محروم 
بشویم یا اگر بهفرض این تکنولوژي مضر است، این 
محرومیت را با فشارهاي سیاسي به جامعه اعمال 
کنیم و از آن به سود فضاي سیاسي خود استفاده 

کنیم . 
به نظر من مسئوالن و تصمیمگیرندگان کشور باید 
کاري کنند که بحثها صرفاً توسط افراد متخصص و 
خارج از فضاي سیاسي انجام گیرد. بار عمدۀ این کار 

روي دوش علما است تا تصمیمگیرندگان.
خودتان تراریخت را مفید میدانید 
ما  کشور  وضعیت  اساساً  مضر؟  یا 
در مقایسه با کشورهاي دیگر در این زمینه 

چگونه است و در چه مرحلهاي هستیم؟
اوایل به لحاظ پژوهشي خیلي خوب کار کردیم؛ 
ولي چون اجراي آن و قوانین و مقررات الزم براي 
بهکارگیري این پژوهشها درست نبود و با تأخیر 
انجام شد، در کارهاي علمي هم تأخیر افتاد؛ بنابراین 
کارهای ما در زمینه گیاهان تراریخت در همان 
مرحلۀ تحقیقات آزمایشگاهي اولیه باقي مانده است.
محیط  دغدغۀ  که  کساني  ظاهراً 
زیست دارند، با تراریخت مخالفت 

میکنند؛ نظر شما دراینباره چیست؟
هر تکنولوژي و ابزاري مزایا و معایبي دارد. باید 
بهنوعي عمل شود که از مزایاي آن حداکثر بهره را 
ببریم و درعیِنحال تمام جوانب در نظر گرفته شود تا 
از آن اشکاالت پرهیز شود؛ درآنصورت میتواند مفید 
باشد. اما اگر لجامگسیخته و بدون رعایت قوانین و 
مقرراِت سختگیرانه کار شود و گسترش یابد، قطعاً 
معایبش بیشتر میشود. اآلن در کشورهایي که روي 
این موضوع کار میکنند، چارچوبها و مقررات بسیار 
دقیق وجود دارد و مؤسسات و نهادهایي هستند که 
نظارت دقیقي روي این کارها انجام میدهند.؛ آنها 
خطر محیط زیستي را به حداقل رساندهاند و از این 

تکنولوژي بهره میبرند.
تراریخت  منفي  اثرات  بیشترین 

چیست؟
یکي از مشکالت این است که ممکن است از ژنهاي 
مقاومت به آنتیبیوتیک استفاده شود و آزادکردن 
این ژنهاي مقاومت، باعث میشود که خیلي از عوامل 
مضري هم که با کمک آنتیبیوتیکها از بین میروند، 
مقاوم شوند و کنترل آنها سخت شود. یا اینکه این 
ژنها از کنترل خارج شوند و بتوانند وارد موجوداتي 
بشوند که ما نمیخواهیم. اینهاست که بیشتر نگراني 

ایجاد میکند.

فواید این علم بهطورکلي چیست؟

یکي از فوایدش در حوزۀ گیاهي، این است که 
می توانیم گیاهان مقاوم دربرابِر آفات و بیماریها 
ایجاد کنیم. با افزایش ژنهایي که مواد خاصي را 
تولید میکنند، میتوانیم مواد غذایي یا عناصری 
مورد نظر  را در محصول افزایش دهیم و گیاه را 
مقوي کنیم. با مقاومکردن گیاه به خشکي و شوري 
میتوانیم این گیاهان را در آن مناطق بکاریم و البته 

مزایاي دیگري هم دارد.
کشاورزي  در  فواید  بیشترین  آیا 

است؟
خیر. در بحث پزشکي هم از بیوتکنولوژی استفاده 
وسیعی میشود. در ایران از این طریق داروهاي 
نوترکیب تولید میشود که البته تراریخت نیست؛ 
ولي از این طریق تولید میشود. مثالً باکتري را 
تراریخت میکنیم. اولین چیزي که از این طریق 
تولید شده، انسولین بوده است. خیلي راحت ژن 
تولید انسولین را وارد باکتري میکنند و بهوفور تولید 
میکنند و در اختیار بیماران قرار میدهند. اآلن در 
بازار ایران چندین داروي نوترکیب تولید میشود 

و به فروش میرسد. در دامپزشکي و دامپروري و 
تولید آبزیان هم استفادههایي میشود که خیلي 

بعید میدانم در ایران کار شده باشد.
تراریخت  بار  یک  ایران  در  ظاهراً 
پیدا  ادامه  ولي  شده،  تجربه  برنج 

نکرده است.
در ایران تعدادي گیاه تراریخت تولید شده است. 
من خودم در آزمایشگاه چند گیاه تولید کردم و 
برنج هم یکي از اینها بود. رشتۀ من ویروسشناسي 
است. ما تالش میکنیم گیاه مقاوم به چند ویروس 
مهم را که در کشور وجود دارد و خسارتزاست، 
تولید کنیم؛ ازجمله کلزا و چغندر قند. نتایجي هم 

به دست آوردهایم.
ازنگرانیها و دغدغهها در این مورد 

بفرمایید؟
دغدغهها واقعي هستند. چون اینها سیاسي شده، 
حرفزدن دربارۀ آن سخت شده است. چون فضاي 
سالمي نیست، هر حرفي بزنیم، مخالف و موافق پیدا 

میکند و گرفتاري ایجاد میشود.
آزمایشگاه  در  که  کارهایي  اگر 
میشود، خروجي نداشته باشد، فایدۀ 

آن چیست؟

** ما در آزمایشگاه فعالیت میکنیم و در همایش و 
کنفرانس ها و مجالت علمی- پژوهشی نتایج ان ها 
را منتشر می کنیم؛ اما وقتي به مرحلۀ اجرا میرسد، 
مسائل سیاسي مطرح میشود. باید تصمیمگیران 
این فضا را تغییر دهند و در فضاي سالم علمي، 
حرفها را بشنوند و تصمیمشان را بگیرند. آنچه مهم 
است این است که این کارها خطر دارند، ولي با 

درایت می توان از مزایایش استفاده کرد.
آیا در بحث سالمت مواد غذایي هم 

قابل کنترل است؟
در  آماري که  است. طبق  همینطور  دقیقاً  بله 
از  بیش  است،  شده  منتشر  رسمي  مجلههاي 
180میلیون هکتار از اراضي دنیا زیر کشت گیاهان 
تراریخت است. خیلیها تصور میکنند که آمریکا 
در  را  گیاهان  این  صنعتي،  بزرگ  کشورهاي  و 
کشورهاي فقیر تولید میکنند؛ ولي اینطور نیست. 
از 28 کشوری که در حال حاضر به کشت و کار 
محصوالت تراریخت مجوز داده اند دست کم نام 
8 کشور توسعه یافته مشاهده می شود. حدود 
آمریکا  به  متعلق  کشت  زیر  اراضی  درصد   40
است. بعضي کشورها تکنولوژیاش را دارند و هم 
گیاه تراریخت را ایجاد میکنند و هم آن را کشت 

دکترمسعود شمس  بخش عضو هیات علمی گروه 
مدرس  تربیت  دانشگاه  کشاورزی  بیوتکنولوژی 
ودکترای ویروس شناسی ملکولی از دانشگاه آدالید 
را  تراریخته  بحث  می باشد.ایشان  استرالیا  کشور 
موضوعی صرفا علمی دانست و از ضرورت تراریخته و 

تغییر ژنتیک در گیاهان و جانوران سخن گفت.

دکتر مسعود شمس بخش:

پرونده ای در تشریح موضوع تراریخته  و بررسی فقهی آن؛ در گفت وگوبا

موضوع تراریخته بحثی علمی است که وارد مباحث سیاسی شده است
موجود غیرتراریخت را هم می شود به عنوان سالح استفاده کرد
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میدهند؛ ولي بعضي از کشورها فقط کشت میدهند. 
بعضي از دانههاي روغني تقریباً در سطح  مثالً 
95درصدي که در دنیا کشت میشود، تراریخت 
است؛ به همین دلیل چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، 
این تکنولوژي در دنیا استفاده میشود. قطعاً آنها هم 

براي سالمتشان نگران هستند و کنترل میکنند. 
آیا در تجربۀ آن کشورها آسیبهایي 

به مردم و جامعه وارد نشده است؟
من گزارشي ندیدهام که رسماً اعالم کرده باشند 
که مشکل خاصي در اثر این تکنولوژي به وجود 
البته آنجا طرفداران محیط زیست،  آمده باشد. 
بحثهاي زیادي میکنند؛ ولي این که کار علمي 

مدوني شده باشد، من نمیدانم.
از  که  محصوالتي  از  خیلي  ظاهراً 
خارج کشور میآیند، تراریختهاند. آیا 

این مضر نیست؟
من نمیدانم چه محصوالت تراریختی وارد کشور 
میشود، آمار رسمی در دست نیست. اما چیزي که 
محرز است، این است که وقتي میگوییم 95درصد 
محصوالت دانههاي روغني در دنیا تراریخته است 
و کشور ما هم بخش عمدۀ روغن مصرفي را وارد 
میکند؛ پس این روغن قطعاً از گیاهان تراریخت 
استحصال شده است، بعضي از کشورها درواقع ملزم 
هستند که روي محصول برچسب بزنند و بنویسند 
که تراریخت است. متأسفانه گاهي اوقات در کشور 

ما بدون توجه به برچسب، واردات انجام میشود.
از  استفاده  دربارۀ  چشماندازتان 
محصوالت تراریخته در آیندۀ کشور 

چیست؟
باتوجهبه افزایش جمعیت و نیاز بشر، استفاده 
از این تکنولوژي اجتنابناپذیر است. فقط ما باید 
دقت کنیم که با این موضوع به صورت افراطي یا 
تفریطي 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 نکنیم که این ممکن است مضر و 
خطرناک باشد. باید چارچوبها و مقررات و سازمانها 
و دستگاههاي نظارتي براي تولید آنها ایجاد کنیم. 
چنین سازوکارهایي در حاِل حاضر در کشور وجود 

ندارد.
کشور ما چقدر ظرفیت و آمادگي 
براي کشت و پرورش و بهرهبرداري 

از محصوالت تراریخته دارد؟
ما بهلحاِظ علمي خیلي از دنیا عقب نیستیم؛ ولي 
این در حد آزمایشگاه و علم است و در عرصۀ تولید 

چیزي نداریم.
اگر فضا باز شود در این زمینه چه 

وضعیتي داریم؟
ما پتانسیل خوبي داریم. هم جوانان تحصیلکرده 
و بااستعدادي داریم که میتوانند سریع کار کنند و 
هم اینکه اآلن در دانشگاهها و موسسات پژوهشی 
کساني را داریم که تجربه دارند و این تجربه را در 
داخل کشور و خارج از کشور به دست آوردهاند و 
اگر فضا برایشان ایجاد بشود، میتوانند خیلي خوب 

کار کنند.
این  متصدي  مستقیماً  نهادي  چه 

قضیه است؟
چون قانون مشخصي نداریم، طبیعتاً نهاد خاصي 
هم متصدي آن نیست. اگر اآلن کسي بیاید بهوفور 
از این محصوالت تولید و پخش کند، هیچ نهادي 
متوجه نمیشود. اصالً کسي مسئول نیست که این 
را بررسي کند. ممکن است مثالً وزارت بهداشت 
متولي باشد؛ ولي خب هنوز مقررات و آییننامههاي 
قانوني وجود ندارد. قاعدتاً معاونت غذا و دارو که 
مسئول بهداشت غذاي مردم است و بخشي از 
وزارت کشاورزي باید مسئولیت داشته باشند و 

باید آنها را در آییننامههاي قانوني بگنجانند و متولي 
مشخص کنند. قاعدتاً باید جایي مشخص بشود که 
تراریخت را بررسي کنند و به آن گواهي بدهند که 
بیخطر است تا کشت بشود؛ ولي ما این سازوکار را 

فعال در کشور نداریم.
ما  مخاطبان  از  خیلي  ازآنجاییکه 
آگاهي کاملي ندارند، لطفاً به شکل 
مصداقي بگویید دستکاري ژنتیکي مثالً در 
یک گیاه چه سودي دارد؟ مثالً برنج تولیدش 

بیشتر میشود یا ابعادش بزرگتر میشود؟
یکي از مزایایش این است که میزان محصول 
افزایش پیدا میکند. فرض کنید اگر چهار تُن در 
هکتار تولید میشود، به پنج تُن میرسد. یکي دیگر 
این است که گیاه را دربرابِر آفات و بیماري مقاوم 
میکند. یکي از گرفتاریهایي که در کشاورزي داریم، 
این است که محصوالت، هرساله در معرض تهاجم 

آفات و حشرات و بعضي بیماریهاي ویروسي و 
قارچي قرار میگیرند که گیاهان را از بین میبرد. در 
مورد مقاومت به شوري هم خیلي مؤثر است. خیلي 
از اراضي ما شور است؛ مثالً زمینهاي خوزستان 
از نزدیک اهواز تا جنوب خوزستان شور  تقریباً 
هستند. در همین منطقۀ بین قم و تهران بخش 
عمدهاي از زمین شور است و قابل کشت و زرع 
نیست. میتوان با این روش، گیاهاني تولید کرد که 
بتوانند شوري را تحمل کنند و بشود از این اراضي 
استفاده کرد. یکي دیگر از مشکالت جدي ما در 
کشور، آب است. کشور ما کالً کشور خشکي است 
و میزان آبمان کم است. بخشي از اراضي به این 
دلیل کشت نمیشود که آب نداریم. حاال اگر بتوانیم 
گیاهاني تولید کنیم که خشکي را تا حدي تحمل 
کنند، میتوانیم سطح زیر کشت را افزایش بدهیم 
و درنتیجه تولید افزایش پیدا میکند. چنین کاري 

اآلن در دنیا انجام میشود.
مثالً پروتین خاصي را در گیاه افزایش میدهید 
یا مثالً یکسري دارو را در میوه تولید میکنید. با 
این کار به جاي اینکه به بچه شربت بدهید، موز 
میدهید که حاوي آن داروست. با خوردن آن موز 
درواقع دارو را هم میخورد. البته اینها هنوز تولید 
نشدهاند؛ در حد یکي دو نمونه آزمایشی گزارش 
شده است. مثالً در ریشۀ هویج ویتامیني را تولید 
کردهاند یا مثالهاي تأییدنشدۀ دیگر؛ ولي این دورنما 

وجود دارد.
آیا در کاهش قیمت غذا هم تأثیر 

دارد؟
قیمت تابع عرضه و تقاضا است. وقتي عرضه باال 
برود، قاعدتاً قیمت هم کاهش پیدا میکند. وقتی 
تولید محصول بیشتر شود علی القاعده قیمت 

کاهش می یابد.

لطفاً از مضراتش هم بگویید.

 مضرات خود تراریختي فراوان است و کساني که 
نگران هستند، بهحق نگران هستند. اینطور نیست 
که هیچ خطري نداشته باشد. یکي این است که 
ممکن است باعث شود موجودات مفید هم از بین 
بروند. ژنها ممکن است جابهجا بشوند. بههرحال 
محیط زیست متضرر میشود. ما باید مسئله را 
بشناسیم و آن را بهخوبي کنترل کنیم و به شکل 
کنترلشده عمل کنیم. شما هر تکنولوژیاي را تصور 

کنید، مضرات و فوایدي دارد.
آیا ممکن است بهلحاِظ سازگاري با 

بدن انسان مشکالتي ایجاد بشود؟
بخشي از مردم مثالً در اثر دانۀ گردۀ گیاهان که 
در بهار ایجاد میشود، دچار ناراحتی و حساسیت 
میشوند. ممکن است پروتئیني تولید شود که 

بعضي افراد به آن حساس بشوند؛ به همین دلیل 
قبل از تولید و عرضه، باید مقرراتي تدوین کنیم که 
این محصول از آن مسیرها عبور کند و آزمایشهایي 
را پشت سر قرار بدهد و بعد از آزمایشگاه ابالغ شود 
که محصولي قابل استفاده است. نکتۀ دیگر اینکه 
مردم هم بدانند آن محصول تراریخت است و حق 
داشته  آن  نکردن  یا  دربارۀ مصرفکردن  انتخاب 

باشند .
مسئلهاي که اآلن در جامعۀ ما وجود دارد، این 
است که ما حجم وسیعي از سم را وارد کشور 
میکنیم ومحصوالت را علیه آفات و بیماریها گاهی 
روزانه سم پاشی می کنیم. بعضا محصولي که به 
بازار میآید، همان روز یا روز قبلش سمپاشي شده 
است. ما که متخصص و آشنا هستیم، گاهي اوقات 
میتوانیم بوي سم را هم بفهمیم. مردم خبر ندارند و 
آن را میخورند و نتیجهاش این میشود که متاسفانه 
شاهد افزایش آمار بیماریهاي مختلف میشویم. 
همانطورکه باید به مردم بگوییم اینها تراریخت 
است، باید مسئولین امر، سم را روي مواد غذایي 
کنترل کنند. مردم حق دارند که از غذاي سالم 

استفاده کنند.
آیا ممکن است بعضي از کشورها بر 
علیه دشمنانشان، از این محصوالت 

بهعنوان سالح بیولوژیک استفاده کنند؟
لزوم ندارد گیاه یا موجود تراریخت به این منظور 
استفاده شود؛  موجود غیرتراریخت را هم میشود 
بهعنوان سالح استفاده کرد. اگر عامل یک بیماري 
به کشوري وارد شود، میتواند مردم را گرفتار کند. 
بیوتروریسم ابزاري است که دست خیلیها هست 
و ممکن است از این مواد بیولوژیکي براي اهداف 
تروریستي استفاده کنند. ربطي به اینکه تراریخت 

باشد یا نباشد، ندارد.
آیا موجودات تراریختي در دامداري 

هم استفاده میشوند؟
تغییر ژنتیک، چه در گیاهان و چه در جانوران، از 
قدیم اتفاق میافتاده است و بحث جدیدي نیست؛ 
اما روشها تغییر کرده است. شما عبارت »اصالح 
نباتات« را شنیدهاید. میگویند این گیاه اصالح شده 
است؛ یعني تغییر ژنتیکي در آن دادهاند. فرض 
کنید واریته گندمي با میزان محصول مناسب و 
طعم و مزه مورد قبول کشت می کنیم، ولي به 
بیماري خاصی حساس است و در اثر شیوع آن 
بیماری در معرض نابودی قرار می گیرد. می توان 
این گندم مطلوب را با گندمي که به آن بیماري 
مقاوم بوده، ولي محصولش باال نبوده تالقی میدهند 
در نتیجه بذری تولید میشود که از هر دو واریته 
گندم ژن هایی دارد. پس این تغییر ژنتیکي، مسئلۀ 
جدیدي نیست. چیزي که حساسیت ایجاد کرده، 
این است که در تراریختي، از ابزار جدیدي براي 
انتقال ژنها استفاده میشود و البته این ابزار خطراتي 

میتواند ایجاد کند.
مثالً پنجاه سال پیش، مرغها بومي بودند و به 
شکل امروز، کسي مرغ نمیخورد. مرغها خانگي و 
رنگي و خیلي زیبا بودند و خیلي کند رشد میکردند. 
اما امروز میبینید، وزن مرغ در مدت کوتاهی به دو 
کیلو می رسد و به شکل صنعتي تولید میشود. قطعاً 

ژنتیک اینها تغییر کرده است.
کارهایي که روي مرغ، گوسفند و گاو میشود، 
را اصالح کنند؛  آنها  بتوانند  این است که  براي 
مثالً گاو، شیر بیشتري تولید کند. شما در بعضي 
از مناطق گاوهاي بومي نمیبینید و مثل گاوهاي 
هلندي شدهاند. این با تغییر ژنتیکي اتفاق افتاده 
است که به شکل طبیعي بوده است. مثالً اسپرمي 
میگرفتند و به گاو ماده تلقیح میکردند. گوسالهاي 
متولد میشد که متفاوت بود،؛ بنابراین تغییر ژنتیکي 

اتفاق افتاده است.

طبق آماری که در مجله های رسمی 
منتشر شده است، بیش از 190میلیون 
هکتار از اراضی دنیا زیر کشت گیاهان 
تراریخت است. خیلی ها تصور می کنند 
که آمریکا و کشورهای بزرگ صنعتی، 

این گیاهان را در کشورهای فقیر 
تولید می کنند؛ ولی این طور نیست. 
در خود آمریکا تولید می شود. بعضی 
کشور ها تکنولوژی اش را دارند و هم 
گیاه تراریخت را ایجاد می کنند و هم 
آن را کشت می دهند؛ ولی بعضی از 
کشورها فقط کشت می دهند. مثاًل 

بعضی از دانه های روغنی تقریباً در سطح 
95درصدی که در دنیا کشت می شود، 
تراریخت است؛ به همین دلیل چه ما 

بخواهیم و چه نخواهیم، این تکنولوژی 
در دنیا استفاده می شود. قطعاً آن ها هم 
برای سالمتشان نگران هستند و کنترل 
می کنند. بیش از نصف این 194میلیون 
هکتاری که در دنیا کشت می شود، در 

امریکاست.
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مهندسی ژنتیک از مسائل جدید 
و  است  مستحدثه  اصطالح  به  و 
موضوعات آن با اصطالحاتی بیان می شوند 
که اساساً در زبان فقهی سابقه ندارد. یک 
فقیه چگونه می تواند بر چنین موضوعاتی 

حکمی را حمل کند؟
به طور کلی مسائل مستحدثه اصطالحاً به مسائل 
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 
رأساً جدید باشد مثل مهندسی ژنتیک، 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 قهراً 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.
 به هر حال برای پاسخگویی به مسائل مستحدثه 
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 
عدم  جهت  به  هرچند  ندارد  چندانی  تفاوت 

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 

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 
برخی  مورد  در  نیست  شناسی  موضوع  فقیه 
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 الحنک همیشه زیر گلو قرار بگیرد نه 
در حال نماز فقط. مثل:» اَلَْفْرُق بَْیَن الُْمْؤِمنیَن َو 
الُْمْشِرکیَن التَّلَّحی« که فرق بین مومن و مشرک 
را در انداختن تحت الحنک 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 الحنک را به باال می بستند لذا 

حجت االسالم والمسلمین سید مجتبی نورمفیدى    
نکات تازه و قابل توجهی را در فقه تراریخته مورد 
توجه قرار داد و مهندسی ژنتیک را به عنوان یکی 
از مسائل مستحدثه از جنبه های مختلف فقهی مورد 

ارزیابی و دقت نظر قرار داد.

حجت االسالم والمسلمین سید مجتبی نورمفیدى:

پرونده ای در تشریح موضوع تراریخته  و بررسی فقهی آن؛ در گفت وگوبا

 باید باب فقه بیوتکنولوژى گشوده شود
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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 قهراً 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 قهراً 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 

صحراها زندگی نمایند.
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 می کند.

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.

اقسامی  به  موجود  فقه  مسائل 
تقسیم شده مثل عبادات، معامالت، 
با  قسمی  هر  مسائل  و  وسیاسات  قضاء 
می  شود.  می  داده  تشخیص  معیارهایی 
خواهیم بدانیم مسائل مهندسی ژنتیک در 
کدام قسم قرار می گیرد. اگر قسم ویژه ای 

است معیار تشخیص مسائل آن چیست؟
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 سالّر 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. 

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 

احکام تقسیم نمود.
 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 52 باب 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 

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 
و  خانوادگی  روابط  بخش  دو  )شامل  شخصی 
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. 
مثالً 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.
در  مهم  بسیار  مسائل  از  یکی 
حفظ  مسئله  ژنتیک  مهندسی 
هویت است. از سویی گاهی مخالفان ابراز 
هویت  ژنتیک  مهندسی  با  که  کنند  می 
جدید حاصله متباین با هویت قبلی است 
و از سوی دیگر مهندسان ژنتیک به ویژه 
که  کنند  می  ابراز  تراریخته  محصوالت 
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. مثالً 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 

 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.

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.
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ولی هویت آن به معنای صدق عرفی عنوان دست 
نخورده باقی می ماند.

این  بگوییم  فرض  بر  هم  کبروی  نظر  از  اما 
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 
یا  ژنتیک  مهندسی  دارد؟آیا  فقهی  نظام 
آزمایش های مربوطه بر روی آنان خالف 

احترام به حیوان یا جاندار است؟
همه  دین  معرفتی  منظومه  در  کلی  به طور 
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 مثالً 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 
و  قطع درختان  به  نسبت  روایات  در  و  است( 
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 
است؟  درختان  و  گیاهان  احترام  خالف  بوده 
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 
کامالً مشخص است و موارد گفته شده با هیچ 

یک از آن ها منافات ندارد.

مهندسی ژنتیک هم هین طور است. اگر مثاًل 
که  آن  برای  گیاه دستکاری شود  ژن یک  در 
مقاومت بیشتری پیدا کند یا در ژن یک حیوان 
دست کاری شود برای آن که مثالً از انقراض آن 
جلوگیری شود این خالف احترام و حقوق آن گیاه 
یا حیوان است یا به عکس خود می تواند نوعی 

احترام باشد.
مخالفان  که  هایی  آموزه  از  یکی 
مهندسی ژنتیک به آن تمسک می 
کنند مسئله نظام احسن آفرینش یا کمال 
طبیعت، هوشمند بودن طبیعت و مانند آن 
این مسئله  با  آیا مهندسی ژنتیک  است 

ناسازگار است و دخالت در خلقت محسوب 
می شود.

برای پاسخ به سوال مقدمتاً 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 

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 
این نظام هستی در  بشر و توسط آن چه 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 
دانشمندان  برخی  بین  بیشتر در  و  و حقوقی 
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 

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. مثاًل 
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 کامالً بر 
مهندسی ژنتیک منطبق است.
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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 
باید اجازه دهیم طبیعت خود متکفل این تغییرات 
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 مقرراِت مورد 
های  آسیب  و  کرد  عمل  کارشناسان  پذیرش 

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 مثاًل 
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 

باره چیست؟
این که محصوالت تراریخته را غیر  اوالً خود 
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 قبالً در آزمایشگاه طی شده، پس اصل 
اطالق محصول غیرطبیعی بر این گونه محصوالت 
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 تکّون و پیدایش آن محصول 

است.
این  که  مسئله  این  از  نظر  صرف  عالوه  به 
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 مثالً 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 ظاهراً 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. 
البته ممکن است این قوانین و مقررات نقایصی هم 

داشته باشد که باید تکمیل شود.
مخالفین  اشکاالت  از  یکی 
که  است  این  ژنتیک  مهندسی 
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 

توضیح دهید.
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 
مثالً 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 
جلوگیری از یک ضرر اهّم یا جلب منفعت الزم 
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. مثالً 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 کامالً بر مهندسی ژنتیک منطبق است.
آن ها که با استناد به وجوب دفع ضرر محتمل 
دنیوی تولید محصوالت تراریخته را جایز نمی 
از  استفاده  قاعده  همین  استناد  به  باید  دانند 
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 
داروهای  بعضی  مورد  در  مترتب می شود.  ها 
شیمیایی که برای درمان مورد استفاده قرار می 
گیرد هم همین اشکال وجود دارد. یا مثالً 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 

قرار گیرند.
اینکه  آن  و  دارد  وجود  نکته  یک  فقط  بله 
مهندسی ژنتیک تازه در آغاز راه است و قهراً 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 قبالً 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 کامالً 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 
این  ایمنی  مورد  در  هم  ای  گیرانه  سخت 
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 
راساً 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 
متفاوتی  نظرات  است  آن  درگیر  دنیا  حاضر 
ابراز می شود. مثالً برخی در مورد سد سازی 
معتقدند این کار مشکالت زیست محیطی ایجاد 
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 مثاًل 
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 
مورد  این  در  باشد.  نظر  اختالف  پزشکان  و 
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 

تواند تعیین کننده باشد.
برخی  سوال  آخرین  عنوان  به 
های  شرکت  بعضی  معتقدند 
آمریکایی و اسرائیلی پشت پرده این برنامه 
بوده و اغراض خاصی از ترویج محصوالت 
هدف  گروه  و  کنند  می  دنبال  تراریخته 
و  سوم  جهان  کشورهای  ها  شرکت  این 

مسلمانان هستند. نظر شما چیست؟
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 
نمی کنم 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 
آیا اساس مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته 
این  ابداع آن به  این اغراض استوار شده و  بر 
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.



32

پنجشنبه 22 مهر ماه 1395| سال پنجم | شماره 238    

علیه  اخیر  رسانه ای  جنجال های  پی  در 
زیست فناوری و اصالح ژنتیک ارقام کشاورزی 
گاه تالش می شود با تمسک به برخی نصوص 
در  تغییر  مصداق  عنوان  به  ژنتیک  اصالح 
مخلوقات الهی تلقی و از نظر شرعی غیر مجاز 
تبیین شود. فارغ از اینكه استدالل به دخالت در 
خلقت مدت ها پیش در غرب از سوی متفكران 
مسیحی مطرح شده )ر.ک: تد پیترز، بازی در 
بهزادی،  ساالر  عبدالرضا  ترجمه  خدا،  نقش 
تهران: نشر نی، 1386؛ جرمی ریفكین، قرن 
تهران:  داوری،  ترجمه حسین  بیوتكنولوژی، 
انتشارات صبح، 1382( و پاسخ های متعدد به 
see e.g. Ronald Cole-( ،آن داده شده است

 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 روش شناسی فقهی و 
تفسیری شیعه مورد نقد قرار داد. این نوشتار در 
طی دو گفتار، ابتدا صورتی منطقی و متكی به 
مبانی فقهی برای اشكال 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 تغییر در مخلوقات الهی
روشن است که هر گونه استداللی که به اثبات 
حكم شرعی منتهی می شود، باید به یكی از 
ادله چهارگانه فقهی مستند باشد که عبارتند 
از: قرآن، سنت، اجماع و عقل. در این میان 
در متون فقهی، می توان استدالل هایی به نفع 
حرمت تغییر در مخلوقات با استناد به دو دسته 
از آیات قرآن کریم یافت. )آیات 119 سوره نساء 

و 169 سوره بقره؛ آیات 119 تا 121 سوره 
نساء( اگر چه هیچ یک از فقیهان مشهوری که 
نظریاتشان در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته 
است، به نتیجه این استدالل باورمند نیستند و 
هر یک به گونه ای استدالل فوق را به چالش 

کشیده اند.
برخی با استناد به آیات 119 سوره مبارکه نساء 
و آیه 169 سوره مبارکه بقره تالش کرده اند 
مهندسی ژنتیک را از مصادیق اوامر شیطان در 
این آیات بدانند. در آیه  نساء 119کالم شیطان 
نقل شده که گفته است: »َوَلُِضلَّنَُّهْم َوَلَُمنَِّینَُّهْم 
َوَلُمَرنَُّهْم  اْلَْنَعاِم  آَذاَن  َفَلُیَبتُِّكنَّ  َوَلُمَرنَُّهْم 
را  آنان  و  )نساء، 119؛  اللَِّه«.  َخْلَق  َفَلُیَغیُِّرنَّ 
سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم 
کرد و وادارشان می  کنم تا گوشهاى دامها را 
شكاف دهند و وادارشان می  کنم تا آفریده خدا 
را دگرگون سازند( آیه به این نكته اشاره دارد 
که شیطان ضمن گمراهی و ایجاد آرزوها، به 
تغییر در مخلوقات خداوند فرمان می دهد. یكی 
از مصادیق این تغییر در آیه شكافتن گوش دام 
بیان شده است. شكافتن گوش دام ها از احكام 
ضاله مبتنی بر رسوم عرب جاهلی بوده که از 
طریق آن، گوشت دام را بر خود حرام می کردند.

همچنین در آیه 169 سوره بقره آمده است: 
وِء َو اْلَفْحشاِء َو َأْن َتُقوُلوا َعَلي  »إِنَّما َیْأُمُرُکْم بِالسُّ
اللَِّه ما ال َتْعَلُمون«. )بقره، 169؛  )شیطان( شما 
را فقط به بدى و زشتی فرمان می  دهد و ]وامی 
دارد[ تا بر خدا چیزى را که نمی دانید بربندید( 
در این آیه از لفظ "انما" استفاده شده که از نظر 
ادبیات عربی داللت بر حصر دارد. )یعقوب، امیل 
بدیع؛ موسوعه النحو و الصرف و االعراب، 168( 
یعنی شیطان فقط به بدی ها و زشتی ها امر می 

کند. به گفته برخی مفسرین، سوء گناهی است 
که برای آن حد شرعی معین نشده و فحشاء، 
معصیتی است که شریعت برای آن حد در 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 یكی از 
ارکان دلیل از آیه سوره نساء و رکن دیگر از آیه 

سوره بقره به صورت ذیل است: 
1( شیطان به تغییر در مخلوقات امر می کند. 

)سوره نساء(
2( شیطان جز به اموری که شرعا مجاز نیستند 

امر نمی کند. )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 119 به انضمام آیات بعد است. 
در ادامه آیه 119 و نیز آیات 120 و 121 چنین 

می خوانیم:
ْیَطاَن َولِیًّا ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَقْد َخِسَر  َوَمْن َیتَِّخِذ الشَّ
ُخْسَرانًا ُمِبیًنا )نساء، 119؛ وهر کس به جاى خدا 
شیطان را دوست گیرد قطعا دستخوش زیان 

آشكارى شده است(
و سپس خداوند متعال می فرماید:

ْیَطاُن إالَّ ُغُروًرا  َیِعُدُهْم َوُیَمنِّیِهْم َوَما َیِعُدُهُم الشَّ
)نساء، 120؛ شیطان به آنان وعده می  دهد و 
ایشان را در آرزوها می  افكند و جز فریب به آنان 

وعده نمی  دهد(
أُوَلِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َواَل َیِجُدوَن َعْنَها َمِحیًصا 
)نساء، 121؛ آنان جایگاهشان جهنم است و از 

آن راه گریزى ندارند(

آیت الله محمد مؤمن قمی در توضیح استدالل 
به آیات فوق نوشته است:

مواردی  آیه ذکر شده  این  در  اموری که   "
است که خداوند و شیطان در مورد آن مكالمه 
کرده اند و این مكالمه 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 شكافتن گوش چهارپایان و 
تغییر در خلقت الهی فرمانشان می دهد؛ چنین 
جهنم  وارد  قطعا  و  زیانكارند  آشكارا  افرادی 
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 بلكه از مهم ترین مبغوضات 
الهی است که بر انها تاکید شده، چرا که خداوند 
گوش دادن به این فرامین شیطانی را موجب 
جهنم  آتش  در  جاودانگی  و  مبین  خسران 
دانسته... پس این امور از اموری هستند که 
جزء محرمات بزرگ محسوب می شوند. یكی 
از این امور، تغییر در مخلوقات الهی است که 
بنابرین جزء محرمات بزرگ است. " )مومن 
قمی، محمد؛ کلمات سدیده فی مسائل جدیده، 
162. شایان ذکر است که ایشان نیز مانند سایر 
فقها، به حرمت  هر تغییری در 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 119 تا 121 
سوره نساء، امكان برداشت حرمت تغییر وجود 

تراریخته و تغییر در خلقت الهی

استاد حوزه علمیه قم و رییس بنیاد علمی فرهنگی فؤاد
عبدالمهدی میرصادقی "
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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 
زیانكاری  را  آن  نتیجه  و  داده شده  جاودانی 
آشكار دانسته، تغییر در خلقت جزء محرمات 

است.
گفتار دوم: ارزیابی استدالل به آیات قرآن بر 

حرمت ایجاد تغییر در مخلوقات خداوند
امكان 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 آنكه به نظر می رسد در 
استدالل به همین آیه اکتفا شده است. بنابراین 
یكی از ایرادات از دیدگاه منطقی این است که 
امر شیطان به تغییر در موارد خاص مالزمه ای 
با این ندارد که هر تغییری در خلقت، از امر 
به تعبیر دیگر،  شیطان سرچشمه می گیرد. 
رابطه منطقی بین امر شیطان و تغییر در 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 

تشكیل داد:
الف( هر گونه تغییر در مخلوقات به امر شیطان 

است. )صغری(
ب( شیطان تنها به چیزهایی که شرعا جایز 

نیست، فرمان می دهد. )کبری(
نتیجه: تغییر در 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 
شرح  عبدالله؛  بن  سینا، حسین  )ابن  است؛ 
االشارات و التبیهات، 1، 120( یعنی چنانچه در 
قضیه مشخص نباشد که کل یا بعض منظور 
است، این قضیه در حكم قضیه ای است که 
بخشی از موضوع در آن قضیه مشمول محمول 
است. بنابراین با توجه به کلیه نبودن قضیه " 
شیطان به تغییر امر می کند"، استنتاج فوق 
نادرست است و نمی تواند نتیجه نامشروع بودن 

تغییرات در 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 
آیه  این  تفسیر  در  طباطبایی  عالمه  اساس 
می گوید: "عرب جاهلی گوشهای چهارپایان را 
به قصد حرام کردن گوشت آنها شكاف می داد." 
فی  المیزان  سیدمحمدحسین؛  )طباطبایی، 
تفسیر القران، 5، 84( 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 چهارپایان در جاهلیت 
نیز از این جریان ناشی می شود و به خودی 
خود موضوع حكم قرار نمی گیرد. بنابراین اگر 
ثابت شود که هر گونه تغییری در راستای اخالل 
به توحید تشریعی هست، می توان گفت امكان 
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 چاه ها، تاسیس 
تونل در کوه و موارد بسیار دیگری همچون 
هرس کردن درختان و ... نیز حرام باشد )خوئی، 
سید ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، 1، 258( 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 می کند. بنابراین نمی توان برای 
تعیین مصادیق تغییر حرام به این آیات استناد 

کرد.
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی 
خامنه ای در تحلیل فقهی استناد به آیات مذکور 

آورده اند:
ضرورتا آیه شریفه در صدد منع از هر تغییری 
در خلقت نیست ... نهایت چیزی که با توجه 
به حكایت 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، 
مانند سایر تصرفاتی که از فریب و وسوسه ابلیس 
ناشی شده ... بنابرین در هر موردی که احراز 
شود که تغییر در خلقت از امر و فریب شیطان 
سرچشمه گرفته، ناچار آن تغییر حرام است و 
در هر موردی که شک داشته باشیم و دلیلی بر 
نشات گرفتن تغییر از امر شیطان نباشد، اصل 
بر برائت و عدم حرمت است... )"مصفی القول 
أّن الیة الشریفة لیست بالضرورة بصدد المنع 
عن کّل تغییر في الخلق، کیف و یلزم منه حرمة 
التغییر في الحیوان و الجماد أیضا، إذ ال وجه 

لتخصیصها باإلنسان، و ال أظّن أن یلتزم به 
أحد. بل غایة المستفاد منها- حیث تحكي 
المر بالتغییر عن إبلیس- هو أّن کّل 
تغییر ناشی ء عن أمر اللعین فهو حرام 
محظور، کسائر التصّرفات الناشئة عن 
تسویله و وسوسته. کما أّنه یستفاد من 
الیة في الجملة أّن لعدّو الّله داعیا الی 
تغییر خلق الّله، کما أّن له تمام الداعي 
إلی اإلخالل في أمره و التدّخل في 
سلطانه تعالی عّما یرید الظالمون علّوا 
کبیرا. فكّل ما أحرز بالنسبة إلی تغییر 
ما في خلق الّله أنه من أمر الشیطان و 
إغوائه فهو حرام ال محالة، و کل ما شّك 
و لم یوجد دلیل علیه فالصل البراءة و 

عدم الحرمة ..."
از  الله مومن قمی  آیت  را  این مطلب 

معظم له نقل کرده اند. ر.ک: مومن قمی، 
محمد؛ کلمات سدیده فی مسائل جدیده، 56. 

"... قد دّل قوله تعالی حكایة عن إبلیس اللَّعین »و 
ِه« علی حرمة التغییر  َلُمَرنَُّهْم َفَلُیَغیُِّرنَّ َخْلَق اللّٰ
في خلق الّله تعالی. و هذا الوجه أیضا مخدوش 
قد أغنانا عن البحث في تقریب داللته و الجواب 

عنه سّیدنا القائد أدام الّله أظالله..."(
برخی از فقیهان و نیز مفسران، اساسا تفسیری 

اند که عمومیت و  ارائه کرده  خاص از خلق 
شمول ندارد و همه مخلوقات را در برنمی گیرد. 
امین االسالم طبرسی در تفسیر مجمع البیان 

در مورد آیه می گوید:
امر  از خلق، دین و  "گفته شده که منظور 
از امام صادق علیه  ... و این تفسیر  خداست 
السالم روایت شده است..." )»قیل: یرید دین 
الّله و أمره، عن ابن عباس و إبراهیم و مجاهد 
و الحسن و قتادة و جماعة، و هو المروّي عن 
أبي عبد الّله علیه الّسالم و یؤیده قوله- سبحانه 
و تعالی-: ِفْطَرَت اللِّه الَِّتي َفَطَر النَّاس َعَلْیها ال 
َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللِّه.« )طبرسی، فضل بن حسن؛ 

مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ذیل آیه((
برخی از فقیهان معاصر نیز گفته اند:

به مناسبت حكم و موضوع، شاید  با توجه 
منظور ایه از تغییر خلق، تغییر عقاید درست و 
احكام فطرت خداجوی انسان به سبب وسوسه 
شیطان باشد. )منتظری، حسینعلی؛ دراسات 

فی المكاسب المحرمه، 2، 518(
عالمه طباطبایی نیز معتقد است که بعید 
نیست منظور از تغییر خلقت الهی، خارج شدن 
از اقتضای فطرت و ترک دین حنیف باشد. 
فی  المیزان  سیدمحمدحسین؛  )طباطبایی، 
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، 3، 334( از میان معاصرین، 
محقق خوئی )ره( نیز با همین تفسیر موافق 

است. )خوئی، سید ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، 

1، 258( بر اساس تحلیل های بیان شده، تنها 
توحید  منافی  که  دین خداوند  در  تغییراتی 

تشریعی است حرمت دارد.
یكی دیگر از اشكاالتی که توسط عده ای از 
در  تغییر  مطلق  حرمت  استفاده  بر  فقیهان 
مخلوقات از این آیه شده این است که از طرفی 
واضح است که امكان حرمت همه تغییرات وجود 
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، 5، 490. فرهنگ نامه 
نهایه  ضیاءالدین؛  عراقی،   .354 فقه،  اصول 
االفكار، ج2، جزء 4، 163( چون شكی در حلیت 
اکثر تغییرات نیست و استهجان تقیید اکثر نیز 
جای تردید ندارد، پس باید بپذیریم که خلق در 

این آیه اطالق ندارد.
که  است  قرار  این  از  اشكال  این  توضیح 
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 حكیم راه ندارد، پس به ناچار باید 
بگوییم اطالق یا عموم در این آیه مراد نیست. 
المطالب  عمده  سیدتقی؛  قمی،  )طباطبایی 
فی التعلیق علی المكاسب، 1، 195. محسنی، 
محمدآصف؛ الفقه و مسائل طبیه، 1، 108( 
بنابرین آیه 119 سوره 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 

اثبات کند.
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 مقدمه
در گفته های  اشاره  مورد  استنادات  از  یكی 
مخالفان محصوالت تراریخته، اشاره به حرمت 
شده  ادعا  همچنین  است.  بوده  ضرر  شرعی 
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 
شده  نفی  اسالم  در  اضرار  و  ضرر  هرگونه  و 
است. در مورد این قاعده بحث های فراوانی در 
فقه و اصول انجام گرفته و فقیهان و اصولیان، 
اند.  رویكردهای متنوعی به این قاعده داشته 
این قاعده مستفاد از روایات فراوانی با مضمون 
ر.ک:  نمونه  )برای  است.  الضرار«  و  »الضرر 
حرعاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه الی 
تحصیل مسائل الشریعه، 25، 427( در بحث 
فعلی، تفسیری از این قاعده مد نظر است که 
بر اساس آن، حرمت تكلیفی 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، 
349(، آیت الله مكارم شیرازی )مكارم شیرازی، 
ناصر؛ القواعد الفقهیه، 1، 68( و دیگران است. بر 
طبق چنین تفسیری، اگر ضرری در محصوالت 
تراریخته قابل اثبات باشد، می توان منع شرعی 

آن را مستند به قاعده الضرر دانست.
درباره محصوالت تراریخته ادعاهایی وجود دارد 
مبنی بر این این محصوالت موجب ایجاد بیماری 
قاطع  اکثریت  ادعا،  این  مقابل  در  می شوند. 
متخصصان بیوتكنولوژی معتقدند که ضرری 
برای این محصوالت اثبات نشده است. )برای 
نمونه نظر مراکز دانشگاهی و پژوهشی و اساتید 
این حوزه در موارد ذیل بیان شده است: بیش از 
100 نفر از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه 
ها و محققان مراکز تحقیقاتی کشور با انتشار یک 
بیانیه مشترک از فناوری بومی-ملی محصوالت 
http://< آدرس:  به  کردند.  حمایت  تراریخته 

و 532  علمي  مرجع   12 .>565=paatt.ir/?p
مدیر، عضو هیات علمي دانشگاهها از کمیسیون 
کشاورزي خواستار شدند: تجدیدنظر در مصوبه 
آدرس:  به  تراریخته.  محصوالت  ممنوعیت 
عضو   306 نامه   .>518=http://paatt.ir/?p<
هیأت علمی به ابتكار درباره محصوالت تراریخته. 
http://www.mehrnews.com/  < آدرس:  به 

توجه  باید  منظر  این  از   )>3684041/news
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 حكم کنیم. 

محقق عراقی در این زمینه می نویسد:
" در صورت شک در تحقق ضرر، شبهه مصداقیه 

است و مقتضای چنین چیزی این است که حكم 
حرمت بر آن مورد مشكوک مترتب نمی شود، 
چه در ضررهای جانی و چه در سایر موارد ضرر، 
همان طور که هر حكمی که در مصداقش شک 
شود اینگونه است." )"اّن الضرر عند الشك ]فیه [ 
من الشبهات المصداقّیة المقتضیة لعدم ترّتب 
حكم علیه من حرمة أو غیره سواء في المضار 
النفسیة أو غیرها، کما هو الشأن في کّل حكم 
شك في مصداقه " )عراقی، ضیاءالدین؛ مقاالت 

االصول، 2، 330((
توضیح مطلب از این قرار است که وقتی شارع 
است." حكم حرمت  " ضرر حرام  گوید:  می 
فقط بر موضوعی بار می شود که ضرر آن به 
اثبات رسیده باشد، چون رابطه حكم و موضوع 
شبیه رابطه معلول و علت است و موضوع، مانند 
علت برای حكم است. پس تا زمانی که موضوع 
حكمی ثابت نشود، حكمی 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، نمی تواند موضوع حكم 
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 
موضوعات  و  مصداقیه  شبهات  شامل  حكم، 

محتمل نمی شود.
بعالوه باید به این امر نیز توجه داشت که حتی 
در فرض احراز ضرر نیز حرمت مطلق برای مورد 

مضر اثبات نمی شود، بلكه 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 
یتحّملها اإلنسان بداع عقالئي منجبرة بالمصالح 
التي یحصل علیها و هي ال تعدًّ اضرارا عرفا." 
)جعفر سبحانی تبریزی؛ الرسائل االربع، 2، 178(. 
کلمات  محمد؛  قمی،  مؤمن  ر.ک:  همچنین 
سدیده فی مسائل جدیده، 53:  " أّنا و إن سّلمنا 
عموم الضرر المحّرم لجمیع اإلضرار و النقائص 
إاّل أّنا نقول: إنه إذا کان تحّمل النقص المالي أو 
البدني أو العرضي من قبیل معاوضة عقالئیة بینه 
و بین ما یستهدفه من غرض عقالئي فتحّمل هذه 
النقیصة لیس إضرارا بالنفس من حیث البدن أو 
العرض أو المال. فال حاجة حینئذ إلی الفرق بین 
الضرر القلیل و الضرر المعتّد به، بل یمكن القول 
بحرمة اإلضرار بالنفس بنحو اإلطالق، إاّل أّن مقّوم 
جوهره أن ال یكون في مقابل تحمل هذا النقص 

الموجود غرض و فائدة عقالئیة."(
بنابراین در 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.
در دو 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 و دلیل ان حكم 
عقل است )خوئی، سید ابوالقاسم؛ دراسات فی 
علم االصول، 3، 204.  در عقلی بودن این حكم 
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؛ 
التقریرات، 2، 188. یزدی، سید محمد  اجود 
کاظم؛ حاشیه فرائد االصول، 2، 188(  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؟

بررسی فقهی امکان استناد به ادله مرتبط با ضرر 
در اثبات نامشروع بودن محصوالت تراریخته

دکتر سید محسن شیرازی "



35

پنجشنبه 22 مهر ماه 1395| سال پنجم | شماره 238    

از احتمال وقوع ضرر چه احتمالی  ب( مراد 
هست و آیا احتمال بسیار ضعیف)موهوم( را در 

بر می گیرد؟
این است که قدر  از فقیهان  عقیده عده ای 
متیقن از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، ضرر 
اخروی است که قابل اغماض نیست )برای نمونه 
ر.ک: فاضل لنكرانی، محمد، دراسات فی االصول، 
3، 286: المراد من الضرر هو الضرر االخروي- أي 
العقوبة- ال الضرر الدنیوي؛ إذ ال دلیل علی لزوم 
دفع الضرر الدنیوي المقطوع فضال عن الضرر 
المظنون أو المحتمل(، هر چند در 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 می دهند. مثال در مسافرت 
های گذشته، مشكالت 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 می دانند )حائری یزدی، 
مرتضی؛ مبانی االحكام فی اصول شرائع االسالم، 
1، 167. مصطفوی، کاظم؛ القواعد الفقهیه، 1، 
206( یا این که منظور از احتمال، هر احتمالی 
نیست، بلكه احتمالی هست که از نظر عقالیی 
قابل  منفعت  ان  مقابل  در  و  اقدام شود  مانع 
و  موهوم  احتماالت  بنابرین  نباشد.   توجهی 
ضعیف و غیر قابل توجه از ضرر، مشمول این 
قاعد نیست. محقق ایروانی در این باره می گوید:

"منظور از محتمل در قاعده دفع ضرر محتمل 
عام است و شامل احتمال موهوم ضرر هم می 
شود در حالیكه پیشگیری از ضرر موهوم الزم 
نیست." )" المراد من المحتمل هنا ما یشمل 
الموهوم، و دفعه غیر الزم" )ایروانی نجفی، علی؛ 
نهایه النهایه، 2، 49(. همچنین ر.ک: نجفی، 
الكالم فی شرح شرائع  محمد حسن؛ جواهر 

االسالم، 5، 110(
بر  الضرر  قاعده  موضوع  انطباق  در  بنابرین 
محصوالت تراریخته با توجه به این مباحث، موانع 

مهمی وجود دارد که عبارتند از: 
1. احتمال اختصاص قاعده به ضرر اخروی

2. احتمال عدم امكان استفاده حرمت شرعی
3. موهوم بودن احتمال ضرر در تراریخته ها 
و نیز وجود منافع اثبات شده که حتی با وجود 
استفاده  و  دنیوی  ضررهای  به  قاعده  تعمیم 
موارد ضرر محتمل،  آن در  از  حرمت شرعی 
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: 

1( عدم نیاز به استفاده از سموم زیانبار و سرطان 
زای دفع آفات نباتی در 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 )مانند دیازینون( منجر خواهد شد. )ارائه 
سند ارزیابي ایمني زیستي برنج تراریخته ایراني. 

)>574=http://paatt.ir/?p < :به آدرس
گیاهان  اقتصادی کشت  بازدهی  افزایش   )2
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 
فناوری  از  استفاده  است  داده  نشان  تراریخته 
تراریخته در کشاورزی سود کشاورزان را به طور 
متوسط 68 درصد افزایش داده است. همچنین 
استفاده  افزایش و  میزان محصول 22 درصد 
آفت کش های شیمیایی 37 درصد کاهش  از 
 Wilhelm Klümper, Matin :یافته است. ر.ک
 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/

پنبه  کشت  نمونه  برای   ).>PMC4218791
تراریخته ایرانی با افزایش قابل توجه ثمردهی 
عرضه  به  سموم  مصرف  هزینه های  حذف  و 
محصولی ارزان تر و قابل رقابت منجر می شود. 
)حفاظت از منابع طبیعی دستاورد فناوری پنبه 
http://irbic.ir/index.aspx< :تراریخته. به آدرس
newsv&143=pageid&1=?fkeyid=&siteid

)>1118=iew
3( نیاز به مصرف آب کمتر در 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 

مواجهیم بسیار حیاتیست.
4( احیای کشاورزی و در نتیجه افزایش مشاغل 
مستقیم و غیر مستقیم مرتبط )مبارزه با بیكاری 
و ایجاد شغل( با توجه به امكان کشت گونه های 
تراریخته در مناطقی که تا کنون امكان کشت 
فراهم نبوده است ) مانند منطقه مكران در استان 

سیستان و بلوچستان(
و ...

این عوامل و موارد دیگر، یكی 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 

توجه نیست.
 قول اهل خبره

اطالع از نظر کارشناسان و اهل خبره یكی از 
مقدمات استناد به ادله الضرر است. در واقع قول 
اهل خبره، راه عقالیی فهم واقع برای فقیه است. 

در این بخش باید به نكات ذیل توجه کنیم:
1. طبیعی است که منظور از کارشناسان و به 
تعبیر فقهی آن اهل خبره در موضوعات تخصصی 
و علمی، دانشمندان متخصص در 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 46. به نقل از: صرامی، سیف 
الله؛ مبانی حجیت آرای رجالی، 206( بنابرین 
خبره  اهل  تراریخته،  محصوالت  زمینه  در 
کسانی هستند که دارای دانش تخصصی در 
زمینه بیوتكنولوژی )زیست فناوری( کشاورزی 
و یا همان حوزه ای باشند که در آن اظهار نظر 
می کنند و نظر افرادی که دارای تخصص در این 

حوزه نیستند معتبر نیست.
2. هنگامی 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. 
در موضوع مخاطرات ادعایی محصوالت تراریخته 
گاه به نظرسنجی های اینترنتی به عنوان نظرات 
کارشناسی ارجاع داده می شود که عدم اعتبار آن 

روشن است.
3. از 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 
االفكار، 3، 93( بنابراین چنانچه کارشناسان این 
علم، در موضوعی اختالف نظر داشته باشند، دو 

وضعیت کلی قابل تصور است:
نظر  تعارض  و  نظر  اختالف  جهت  به  یک: 
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 آنها در تشخیص واقع ترجیح 

داده شود و مالک عمل قرار گیرد.
باید دانست حجم گزارش های دال بر تشخیص 
از سوی  گونه محصوالت  این  در  ندادن ضرر 
مراکز علمی معتبر و کارشناسان متعدد داخلی 
و خارجی، قابل مقایسه با میزان اندک منابع 
ادعایی دال بر ضرر داشتن این محصوالت نیست 
)تولید و مصرف محصوالت تراریخته در بیست 
سال گذشته فرصت تحقیقات جامعی را راجع 
به سالمت مصرف انسانی و دامی 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 
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محصوالت  علیه  ادعایی  مخاطرات  نمونه 
است  محصوالت  این  سرطان زایی  تراریخته 
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 اشكاالت 
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، محیط زیست، ایمنی 
و سالمت فرانسه،  از سوی مجله منتشر کننده آن 

مردود و غیرقابل استناد اعالم شد. بررسی مجدد 
آزمایشات سرالینی در یكی از معتبرترین مجالت 
بیوتكنولوژی نشان داد نتایج تحریف شده است.  
در آزمایش مورد ادعای سرالینی ذرت تراریخته 
به همراه سم به موش های آزمایشگاهی خوردانده 
سرطانی  موش های  از  همچنین  است.  شده 
استفاده شده است که به طور طبیعی بدون 
وجود هیچ عامل خارجی هم به سرطان مبتال 
می شوند. حجم کم جمعیت نمونه های آزمایشی 
و عدم تكرار و اکتفا به نتایج تصادفی اشكاالت 
دیگر این آزمایشات بوده است. برای دیدن تبیین 
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بنابرین اختالف نظر بین کارشناسان با توجه به 
حجم وافر نظرات کارشناسی به نفع محصوالت 
تراریخته، منجر به وضعیت دوم می شود و چون 
صدها مقاله علمی معتبر، مراجع رسمی ملی و 
بین المللی و کارشناسان زیست فناوری کشاورزی 
به سالمت این محصوالت نظر داده اند، از نظر 
عقالیی باید نظر آنها در فهم واقعیت مالک عمل 
قرار گیرد نه ادعاهای اقلیت. )به بیان فقهی، از نظر 
عقالیی، کاشفیت نوعیه نظر اکثریت کارشناسان 
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 می دهد این منابع از نظر علمی و متد 
اثبات  برای  الزم  استانداردهای  فاقد  پژوهش 
موضوع بوده و بعضا به جعل و دستكاری نتیجه 
آزمایشات و عدم دقت و صحت در فرایند ارزیابی 

متهم هستند.
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 ضعف در 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 فقها در مقام معارضه و اختالف 
نظر اهل خبره به هر دو عامل کیفی و کمی 
توجه داشته اند. برای نمونه در یكی 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، 5، 170( 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 آنكه از نظر فقهی و نیز عقالیی با وجود 
مرجحات  به  باید  کارشناسان،  نظر  اختالف 
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 
می شود. توجه به مرجحات مذکور در موضوع 
بحث موجب انتخاب نظریات کارشناسی دال بر 

سالمت محصوالت تراریخته خواهد بود.



براي زیستن
 اینجا بهتر است یا آنجا )1(

وهاب آریان"عّطاش"

یادداشت فرهنگی

زیستن نیاز به مكان 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 آنكه بدانیم بهتر چیست و یا بدتر، یا آنكه 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 
برسیم به یافتن پاسخ این سوال که، کجا برای زیستن مِن انسان مناسب 
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 که در بدو تولد برخالف همه الکپشت ها به سمت دریا نرود و بگوید می 
خواهم اینبار برخالف همه به سمت خشكی 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 تخلفی در 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 یكی 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 فكر 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 امكان 
داده و جبری که او را بر خالف تمام موجودات انسان خلق کرده است، در 
این میان با همه این امتیازات امتیاز دیگری هم به ما داده 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 بكشیم 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 به دیگر موجودات، البته گاه همین اختیار و به ظاهر تعقل بالی جان 
صاحبش شده هم موجبات زحمت دیگر 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 نكنید در مسیر درست و صحیح 
زیست انسان گونه خودمان قرار گرفته ایم. به نظر زیست انسان گونه فارغ از 
معیارهای متفاوت و گوناگونی که دارد، حداقِل آن یک چیز است؛ به گونه 
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 

مسیر صحیح دانست. 
ادامه دارد...
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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 ورزشكاران و نهادینه کردن امر ورزش 
و سالمت بدن همه ساله از بیست و ششم مهر تا دوم آبان ماه را به 

عنوان هفته ورزش در نظر گرفته اند.
  جایگاه ورزش در ایران

در میان کشورهای مشرق زمین، ایران، تنها کشوری بود که در نظام 
تعلیم و تربیت خود، بیشترین اولویت را به تربیت بدنی و ورزش می 
داد. در یكی 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، شكار و شكارگاه را آموزشگاه 
حقیقی جنگ می پنداشتند و جوانان پارسی در شكار، سحرخیزی، 
بردباری در راه رفتن و دوندگی و تیراندازی، آمادگی روحی و چابكی 
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 بیكاری، مبارزه با کسالت و تنبلی، 
افزایش توانایی های جسمی و روحی، شجاعت، سالمت جسمانی 
و فكری و نیز وسیله ای برای جمع گرایی و اجتماعی شدن است. 
ورزش، بر جنبه های گوناگون فرد اثرمی گذارد. حرکات ورزشی، از 
یكسو قدرت و توانایی جسمانی ورزشكار را افزایش می دهد 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 یكی 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 نكنیم. در این میان، بسیار شایسته 
است از رهنمودهای بزرگان اسالم و تجربه های اندیشمندان عرصه 
دانش و ورزش به نیكی بهره بگیریم و خود با پرداختن به ورزش های 
مفید و تأکید شده در 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. نزدیكی به خداوند؛ ورزش می تواند به انسان مؤمن توانایی و 

سالمت بهتر و بیشتری بدهد تا از آن برای ادای تكالیف دینی و 
دستورهای الهی استفاده کند؛ چنان که حضرت علی علیه السالم 
نیز از خداوند می خواهد: اِلهی َقوِّ َعلی ِخدَمِتَک َجواِرحی؛ 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، یكی از بهترین راه های 

رسیدن به آن شمرده می شود.
ج. نشاط و انبساط؛ با ایجاد نشاط، کدورت های درونی 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 تجویز داروها و عملهای جراحی که در مورد 
بیماری های مختلف انجام می دهد، از ورزش نیز به عنوان ابزاری در 
جهت بهبود و سالمتی بیماران بهره می برد. بعضی از پزشكان در 
مواردی مثل کم خوابی، کم کردن وزن و ضعف های عضالنی مثل 
کمردرد، کسب هماهنگی های عصبی و عضالنی در بعضی از انواع 
فلج، توان بخشی، نداشتن اشتها، داشتن اضطراب یا هیجانات روحی، 
بی قراری ها، افسردگی ها، احساس پوچی و بسیاری دیگر از موارد، بیمار 
خود را به ورزش کردن تشویق می نمایند. انجام انواع مختلف نرمش ها، 
عالوه بر فواید جسمی فراوان، بر مقابله با مشكالت عصبی و روانی نیز 
آثار مفیدی دارد. یكی از عواملی که باعث تنبلی افراد شده زندگی 
ماشینی امروزی می باشد بنابراین ورزش یكی از ارکان اصلی زندگی 
است که در تمام دنیا به این امر مهم توصیه شده و سعی شده در 
برنامه روزانه افراد حداقل 15 تا 20 دقیقه 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 
انكار میكند. در طول تاریخ انسان هموراه به سالمتی جسم و روان 
می اندیشید؛ پس از همان نخستین دوره های تاریخ، انسان سعی بر آن 
داشته تا تن و روان خود را ورزیده کند و راهی برای جاویدان ساختن 
خویش بیابد. )پایگاه خبری بولتن نیوز، نكاتی که نباید فراموش کرد(

 نکاتی که باید در نظر نگرفت
الف. داشتن فعالیت بدنی هزینه باالیی دارد؛ نیاز به وسیله، کفش و 

لباس مخصوص دارد.
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 تكمیلی 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 کاماًل 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 مكان های ورزشی مراجعه کرد.
ب. سرم خیلی شلوغ است. فعالیت بدنی وقت زیادی می برد.

حداقل 30دقیقه فعالیت بدنی متوسط در 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 انجام دهید:10 دقیقه 
پیاده روی سریع، 3باردر روزیا20 دقیقه درابتدای صبح و10 دقیقه در 
طول روز. حتی اگر مشغله شما زیاد باشد باز هم می توانید 30 دقیقه 

فعالیت در روز را به برنامه هایتان اضافه کنید.
ج. کودکان طبیعتاً دارای 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 2/3 جوانان 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 عملكرد 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 همكاری 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، الكل 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 جنگل داری، نشاط بدن( تحقیقات دکتر 
هیتر.س. اولیف در دانشگاه علوم تندرسی اورگان در آمریكا 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 می دادند حافظه و زمان واکنش آنها، بهبود یافته بود. 

عقل سالم در بدن سالم
به مناسبت بیست و ششم مهرماه؛ روز تربیت بدنی و ورزش

پرونده فرهنگیـ  هنری
ششم

مینا خلیلی فرد "
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به عنوان سوال اول بفرمایید فارغ از اختلفات جنسی 
و جسمی بین زن و مرد چه فرق اساسی دیگری بین 

زن و مرد است و آیا دین به این اختلف 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 اصلی دین است اعم از اینكه بگویم چه پیامدهایی دارد 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، اگر در حقوق بشر اختالف دارد که به گمان من قرائنی می توان 
از اسالم ارائه داد و البته برخی هم ارائه داده اند که با حقوق بشر یكسان 
و همخوانی دارد، همان ذهنیت جدید از حقوق بشر نه اینكه 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 یكی 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 می داند، در ادیان دیگر 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. یكی 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 نكته اساسی در دین 
رستگاری است در آیین هندو دو راه برای رستگاری وجود دارد که 
یكی راه خدایان است و دیگری راه نیكان است. راه نیكان رستگاری 
نهایی ندارد و موقتی است از نظر آن ها، یعنی شما موقتاً در 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 و در 
آن جا جایی داریم به عنوان نجات نهایی و نیروانه رفتن. زندگی هایی 
متعددی ما در این دنیا داریم ما به دنیا می آیم و باز نمی گردیم بلكه در 
قالب بدن دیگری 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 را داشته باشد و این خیلی مهم است. باید 

به امید زندگانی دیگر 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 اینكه 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 فرق دارد. در آیین بودا زن نمی تواند راهب بشود تا بتواند در 
این زندگی فعلی خود به رستگاری برسد و دین برای رستگاری انسان 
آمده ولی زن نمی تواند به رستگاری برسد. در یهودیت، یعنی در 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 

اینكه 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 اینكه 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. 
در یهودیتی که مسیحیت را هم قبول دارند. در عهد جدید که مال 

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 اسلم و قرآن هرگز اینگونه نیست، دین 
اسلم 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 
حوا در قرآن مجید به لحاظ خلقت و سرشت کامال مساوی است. یک 
نكته ای است که قرآن کریم در یک آیه می گوید: الرجال قوامون علی 
النساء... ولی فورا علت را بیان می کند در ادامه می گوید: ذالک بما انفقوا 
و...، قرآن می فرماید به خاطر انفاق است. انفاق که یک امر قراردادی 
است و اگر دوره تغییر کند و زن اصال انفاق طلب نكند زندگی می شود 
مشارکتی. حتی اگر کسی بگوید مقصود تفضیل است همانطور که در 
آیه: لقد کرمنا بنی آدم...، می تواند این باشد که مردها بیشتر می توانند 

کار کنند و درآمد بیشتری داشته 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، بنابراین دو علت قرآن کریم آورده که این دو 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 

تكلیف 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 كه 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 نكته در مورد حضرت مریم )س( عرض کنم؛ نكته اول اینكه این 
جایگاه بسیار باالیی که حضرت مریم )س( در حد پرستش داشته این 
در تاریخ مسیحیت و در فرقه هایی رخ داد و البته در بین مسیحیان هم 

جایگاه زن در ادیان آسمانی و غیر آسمانی

"بررسی جایگاه و نقش زن  به مناسبت 
در ادیان آسمانی و غیر آسمانی" خدمت 
جناب دکتر عبدالرحیم سلیمانی اردستانی 
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 

معروف را به مداّقه نشستیم.

پرونده فرهنگیـ  هنری
ششم
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االن جایگاه بسیار باالیی دارد، ولی دوتا نكته است یک نكته اعتقادی و 
یک نكته کالمی داریم. 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 اینكه بشوند 
قدیس محروم نیستند. البته ادیان ابراهیمی نسبت به غیر ابراهیمی 
معتقد هستند که نجات و رستگاری همانطور که برای مرد ممكن است 
برای زن هم امكان 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 نكته را بگویم اینكه 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 فریب داد به همان دلیل هم حضرت مریم )س( هم باید که 
در عهد جدید شوهر کرده و شوهرش یوسف نجار است باید از شوهرش  
اطاعت کند. چشم گفتن هم دلیل دارد اینكه 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 کس دیگری اطاعت کنی، این فرق دارد. 
در آنجا این نكته است که این شامل حضرت مریم )س( هم می شود. 
ولی دو نكته 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 است در مسیحیت شاهد آن جایگاه نیستیم. 
نگاه دین اسلم و به طور واضح كلم قرآن مجید در 

مورد حضرت عیسی )ع( در این باره چیست؟
قرآن کریم اشاره می کند که حضرت عیسی )ع( می گوید؛ خداوند به 
من دستور داده که خدا را فقط بپرستم و به والدینم احترام بگذارم. اگر 
من بخواهم مقایسه کنم خود این احترام به والدین در 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 مالكیت 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 حقوق داشته 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. 
نكته ای که من می خواهم عرض کنم این است؛ شما حجاز را پرسیدید 
ولی حق مالكیت زن در جهان حتی در دنیای متمدن تاریخش برمی 
گردد به بسیار بعد از اسالم و این مخصوص حجاز نیست؛ در اروپا هم در 
آن زمان زن حق مالكیت 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 ممكن است که 

کمتر داشته باشد که این البته جای بحث دارد. 
چرا آنگونه كه دین در مورد برخورد ما با زنان گفته 
عمل نمی شود، چه كنیم كه تعصب بیجا را غیرت 

تعبیر نکنیم؟
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 نكته 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 این دو با هم به لحاظ تكلیف تفاوتی دارند، 

چون تكلیف 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. 
به چه حال  را  معصومین  ائمه  از  نقل شده  عبارات 
بپذیریم همین كه نام معصومی قبل از نقل حدیث می اید 

مقداری آدم سست می شود كه آن را با عقل خود بسنجد.
عباراتی از امام علی )ع( نقل می شود که زنها نسبت به مردها به لحاظ 
عقلی نقص دارند همین امام علی )ع( می فرماید که عقل دو نوع است 
عقل ذاتی و عقل اکتسابی و عقل اکتسابی مربوط به زن آن روز که 
نمی توانست در اجتماع شرکت کند از رشد عقل اکتسابی محروم بود 
نه عقل ذاتی. ممكن است این روایت مربوط به عقل اکتسابی باشد 
یعنی زنها در آن دوره نمی توانستند خیلی چیزها را تشخیص دهند و 
راحت می شد آنها را فریب داد چون از شرکت در اجتماع محروم بودند 
و فقط مرد در جامعه بود. این متن درجه یک است که خود متن درجه 
یک دو بخش است؛ ثقل اکبر و ثقل اصغر، این اسالم درجه یک است و 

ثقل اصغر )روایات( را باید بر ثقل اکبر )قرآن( عرضه کنیم. 
مگر اسلم درجه دویی هم می توان تصور كرد، اگر 
این تقسیم بندی ثانوی و فرضی است لطفا اشاره ای 

به آن كنید؟
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 الكالم و کتابهایی از این قبیل که اینها اسالم درجه دو 
را تشكیل 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 اینكه یک زمانی خطیبان و مبلغان ما بهره ای از علم و دانش 
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 

دوره خاص یک شكافی 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 بلندگو دست 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 
اینكه 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 بلندگو دست 
منبری ها نیست و دست مداحان است؛ صوت و صدایت خوب باشد 

همان البه الی مداحی اسالم را می گوید.
بله فضا خیلی تغییر كرده متاسفانه داعی اسلم و 
سخنوران آن فروان گشته و هركسی خود را بوق و 
بلندگوی دین می داند كه اگر با او مخالفت كنید انگار با دین 

خدا مخالفت كرده اید.
متاسفانه همین گونه است، خوب در این فضای وحشتناک این چهار 
تا مسئله سوال شما این است که کدام بین اسالم درجه یک و اسالم 
درجه دو فاصله است من االن باید از کدام اسالم دفاع 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 اسالم درجه یک 
دفاع می کنم و اینكه می گویم که هر چه می گویم از اسالم درجه یک 
است صاحب جواهر اسالم نیست بلكه یک برداشتی از اسالم است کما 
اینكه حاج مال هادی سبزواری هم یک برداشت از اسالم است از همین 
رو کامال قابل نقد است، ولی قرآن مجید این طور نیست و در 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 که در 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 تكلیف برابر 
دارند وقتی در تكلیف فرق نگذاشته است پس در عقل هم برابر هستند.
حد تنبیه در دین در قبال زن چیست، آیا دین اسلم 

تنبیه زن را مجاز دانسته است؟
تنبیه ممكن 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 یكدیگر هستند، لباس تقوا هستند یعنی کاستی ها را می پوشاند و 
هیچ قانونی برای این نمی توان ریخت، اینها باید همدیگر را تطبیق دهند 
دو آیه در قرآن است که من آن را نمی فهمم و توجیه هم نمی کنم 
...، برخی می گویند با چوب مسواک منظور  یكی که می گوید َفضربو ُهنَّ
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 ُهنَّ 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 آنكه تمكین نمی 
کند یا برای آنكه 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 كنید یا واقعا معنای 
آیه را متوجه نمی شوید و یا احساس می كنید 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 ُهنَّ را نمی فهمم، ولی آیه عاشرو 
ُهنَّ بالمعروف را می فهمم. همانطور که پیامبر )ص( فرموده حضرت 
عقل، پیامبر درونی است و عاشرو ُهنَّ بالمعروف.. را به این خاطر مقدم 
می کنند که غیر از اینكه پیامبر ظاهر می گوید پیامبر باطن هم با فریاد 
بلند آن را تایید می کند. ولی َفضربو ُهنَّ را پیامبر ظاهر می گوید و 
من این را نمی فهمم بنابراین به همین دلیل می گویم که عاشرو ُهنَّ 
بالمعروف...، را هیچ کس حق ندارد بگوید نسخ شده است چون حكم 

پیامبر باطن است و حكم عقل هم تخصیص بردار نیست.
به عنوان سوال آخر راهکار شما برای بازگشت به دین 
بدون اعمال خشونت در برابر همسر و ایجاد خانواده 

اسلمی چیست؟
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 قرار دادیم و قبول کردیم که منبع اصلی این است و در ضمن 
در کنار آن عقل را که پیامبر باطن است در جایگاه مناسب خودش قرار 
دادیم، چون آیات زیادی از قرآن به تعقل اشاره دارد، به باور من ما مثلث 

حجیت داریم؛ کتاب، سنت و عقل. 
یعنی به نظرتان خروجی دین و كلم حضرت حق 
باید مبتنی از این سه باشد تا ما متوجه بشویم كلم 

حضرت حق در این مورد چیست درست است؟
بله این سه جدا از یكدیگر 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 اینكه بگوییم 
حكم اسالم چنین است، نه اینكه 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 اشكال 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 حكمی بیرون بیاید بسیاری از 

این اشكاالت را نخواهیم داشت.

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.

پرونده فرهنگیـ  هنری
ششم
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یكی 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 
اینكه 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 
و افرادی با اختالالت بینایی قرار می گیرد و معمواًل در انواع تاشو و قابل 
حمل طراحی می شود. استفاده از عصا بعنوان وسیله کمكی دررفت و 
آمد نابینایان از قرن ها پیش متداول بوده است، ولی استفاده از عصای 
سفید بشكل امروزی و بعنوان نمادی برای شناخت نابینایان به بعداز جنگ 
جهانی اول برمی گردد. در سال 1921 میالدی یک عكاس 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، ابتكار استفاده از 
عصا به رنگ سفید را که براحتی برای همگان قابل دید باشد را بكار 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 فیزیكی 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 بكنیم. 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 تشكیل انگیزه 
ها، توسعه و رشد استعدادهای نابینایان دارد. بنابراین، جامعه، مدرسه و 
خانواده مسئولیت خطیری را درزمینه ایجاد و تقویت انگیزه های بالنده 
درنابینایان برعهده دارند. وجود الگوهای رفتاری سازنده درمقابل 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 
باور داشته 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 مرحوم دکترمحمد خزائلی از جمله این انسانهای بزرگ بوده اند. )سایت 

تبیان، تاریخچه عصای سفید(
 اولین قانون

دو تن از برجسته ترین محققین آمریكایی 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 

انعكاس یافته است؛ مواردی از این قانون به شرح زیر است: 
الف. نابینایان حق استفاده از کلیه امكانات 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 
اوقات،  بعضی  در  اگر  کنند.  استفاده  مذهبی  و  تفریحی  مراکز  عمومی، 
محدودیتی برای استفاده از این تسهیالت و اماکن وجود داشته باشد باید 
فراگیر همه افراد جامعه باشد و اگر شخص یا سازمانی فقط برای نابینایان 
در استفاده از تسهیالت 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. مسئوالن دولتی همه ساله باید روز 15 اکتبر را به عنوان بزرگداشت 
از مردم  و  نهند  ارج  به نحوی شایسته  قانون عصای سفید،  و  نابینایان 
بخواهند که رفتار معقوالنه ای با نابینایان داشته باشند و گامهای صمیمانه 

و موثری برای آنان بردارند.
 رفتار بزرگان

ابوبصیر که یكی 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 
است. معلولیت های ظاهری و بدنی، مانع جّدی ای برای رشد و ترقی به 
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 اّم مكتوم است. وی از یاران و مؤّذن پیامبر صلی الله علیه و آله بود 
که همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه مهاجرت کرد و در 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 

ران، سوره عَبْس درباره وی نازل شده است. مفسَّ
 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 
یک حّس اضافی هستند که آن ها را قادر می سازد تا مانع روبه رو را 
تشخیص دهند؛ نابینایان در حواس دیگر 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 

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 فكر 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 نكات 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 
نكنیم، بلكه 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 بخواهیم در 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، »روِدْنباخ« بود. او چندین کتاب در خصوص زندگی 
نابینایان نوشت و در 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 

فّعال آنان در 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 نكند. در واقع نابینایان، بیداردالنی هستند که خدای بزرگ را 
از درون می یابند و با او به نجوا می نشینند. »روِدْنباخ« اولین نابینایی که 
در خصوص نابینایان کتاب نوشته است، در مورد نابینایان و مذهب چنین 
می نویسد: باید دانست که عده زیادی از نابینایان، بدون این که در عبادت 
گاه ها و صومعه ها به سر برند، مذهب را یگانه راه و بهترین وسیله برای 
توسل به خدا و تسكین آالم و مشقات خود می دانند؛ پس ارتباط آنان 
با خدای خود حقیقی و دور از هرگونه ریا و تظاهر است. )سایت گلبرگ، 

روز جهانی نابینایان(

به مناسبت بیست و سوم مهر ماه روز جهانی" عصای سفید" یا روز جهانی " ایمنی نابینایان "

روشن دلی پایان راه نیست

پرونده فرهنگیـ  هنری
ششم

مهدی افشاریان "

40

پنجشنبه 22 مهر ماه 1395| سال پنجم | شماره 238    



41

پنجشنبه 22 مهر ماه 1395| سال پنجم | شماره 238    

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 نكاتی از این دالوری ها می پردازد. بعد از جنگ های صدر اسالم و 
واقعه عاشورا جنگ های متعددی به وقوع پیوست اما جنگ میان ایران 
و عراق نمونه بارز جنگ هایی 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 ملكوتی شدند و در صف های مقدم 
جبهه قرار گرفتند و چیزی جز یک باور قوی به وعده الهی و جاودانه 
شدن ابدی نمی توانست این شور را در آنان به وجود آورد. شهدای جنگ 
تحمیلی برای خود مرگی متصور نبودند؛ آنان مرگ ظاهری را مقدمه ای 
برای رسیدن به سعادت ابدی می دانستند و اینگونه شد که بزرگترین 
حماسه ها 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 خانواده هایشان و جاویداالثر شدند و آنهایی 
که سالها در اسارت دشمن بودند و دیوارهای آهنین زندان های دژخیم 
نتوانست ذره ای در استواریشان خلل ایجاد کند و مقاومت و صبرشان در 
زندان های یزید زمانه به پیروی از کاروان اسرای امام حسین )ع( بود که 
بار دیگر حماسه ای بزرگ آفریدند و چه به حق میراث دار 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 اسیران جنگی و مفقودان آن، روز یازده محرم هر سال را که 
هم زمان با مصیبت دردناك اسارت اهل بیت پیامبر است، »روز تجلیل 
از اسرا و مفقودان« نام گذارى کرده اند. بزرگ و پاینده باد نام اسیران 
آزاده و شهیدان گم نام بی قرار که نشان آنها در بی نشانی شان است. این 
همه یوسف پس از فروپاشی رژیم بعثی عراق و اطمینان از نبود اسیر 
ایرانی در آن کشور، در آذرماه 1382، مصّوبه اى در بنیاد شهید انقالب 
اسالمی تصویب شد که بر اساس آن، باقی مانده مفقودان دفاع مقدس، 
شهید اعالم گردید و نام آنان با عنوان شهداى جاویداالثر ثبت شد. ستاد 
تفحص شهداى کشور هم تعداد شهداى مفقود را هفت هزار شهید عنوان 
می کند که هنوز با وجود جست وجوهاى فراوان، نشانی از آنان یافت 

نشده است. معلوم نیست کدامین خاك میزبان جسم پاکشان گشته و 
آنان از کدام شكاف و خاکریز و کانال، به لقاى خداوند رسیدند و بر سر 
خوان نعمتش روزى می خورند. آنها جاویدند و عطر پیراهنشان هیچ گاه از 
کنعان سرزمینمان خارج نخواهد شد. دشت هاى جنوب، همواره مهمان 
الله هاى سرخی است که از سرخی خونشان جان گرفته اند. الله هاى 
سرخ، نماد دست خونین شهیدان هستند که ما را به بیعت فرامی خوانند 
و ما را سوگند می دهند تا راهشان را بپوییم و از ثمره خونشان پاسدارى 
کنیم. سالم خدا بر آنان و بر مزار بی نشانشان باد! آزادگان در بند بریده باد 
دست یزیدیان که عصر روز عاشورا، پرونده جنایت خود را تكمیل کردند 
و در نهایت پستی، کاروانی جملگی از تبار آزادگی را به اسارت گرفتند. 
خداى بزرگ چه زود انتقام گرفت و شكست آنان را به دست همین 
کاروان رقم زد. آن گاه که ساالر کاروان، زینب علیهاالسالم، پیام رسان 
نهضت بزرگ حسینی شد و امام ساجدان با سخنان آتشین خود، چهره 
پلید یزید را آشكار ساخت و کاخ سلطنتش را به لرزه درآورد و عمق ستم 
دشمنان دنیادوست شهوت پرست را آشكار ساخت. آنان که در اسارت، 
پرچم دار عزت و بزرگی اسالم و مایه خفت و خوارى دشمنان دین خدا 
بودند، الگویی شدند براى سربازان مكتب عاشورا در طول تاریخ؛ چنان که 
اسیران ایرانی با اقتدا به ایشان، رنج و شكنجه اسارت را تحمل کردند و 

مایه افتخار اسالم و ایران شدند. )خبرگزاری تبیان، فردسعید(
 انقالب اسالمی و غیورمردان گمنام

انقالب اسالمی، دستاورد مبارزه مردمی است که از جان، مال و زندگی 
شان گذشتند. هشت سال دفاع 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 
اوج درخشش بماند. اسیران ایرانی، با پیروی از کاروان اسیران عاشورا، در 
اسارت آزادگی آفریدند و دشمن ریاکار را رسوا ساختند. یعنی همانگونه 
که شهداء افتخار آفریدند و نگذاشتند یک وجب از خاک ما به دست 
دشمنان اهل بیت بیفتد اسراء هم در این رکاب به خوبی فعالیت کردند و 
از جان مایه گذاشتند تا گزندی به مملكت 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 تكه استخوان. زنگ بیداری را با آمدنش به صدا درمی آورد 
تا در رخوت زندگی دنیا خوابمان نبرد و گم نشویم در تاریكی 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 
های دنیا، نگذاشت شمعی در وجودمان روشن بماند تا وسعت وجود آنها 
را ببینیم و وسعت نام نامحدود آنها را درک 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 یكی 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 
می دانید که در روز یازدهم محرم، یكی 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 یكی 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 
و ایران جاودانه خواهد ماند. اینكه اسالم می فرماید: »َو لِلِّه اْلِعزَُّه َو لَِرُسولِِه 
َو لِْلُموْءِمنیَن« یک وجه از عزت مؤمنین همین است. مؤمن در سخت 
ترین شرایط هم احساس می کند عزیز است و احساس ذلت نمی کند و 
خودش را نسبت به دشمن، 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 اتكای به نفس و عزت نفس و قدرت درونی و داخلی 
را حفظ کردند و توانستند در همه شرایط، آن عزت و استحكام درونی 
و شخصیت و هویت مسلمانی خودشان را حفظ کنند و دشمن از اینكه 
بتواند آنها را ذلیل کند و درهم شكند و خردشان کند، ناتوان و عاجز شده 
است. رزمندگان عزیز فقط در میدان جنگ نبود که مثل شیر شجاعت 
نشان می دادند، بلكه در اسارت گاه هم همان شیران شجاع و قوی باقی 

ماندند. )سایت جامع آزادگان، درباره اسراء(

یادداشت وارده

به مناسبت روز تجلیل از اسراء و مفقودین

بر سر آرمان ماندن

پرونده فرهنگیـ  هنری
ششم

محمد حسین استوار "
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یادگار گرامی امام با تأکید بر فراهم بودن امکان 
عمل به تکلیف برای شهروندان جامعه، 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  پژوهشکده  در  که  خمینی)س(«  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 طریقی برای 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 برای تصحیح و تغییر 
جامعه به صالح باز دارد و نیز اگر تکلیف امر به 
معروف و نهی از منکر داریم نباید کسی از نتایج 

آن بهراسد. 
یادگار امام با بیان اینکه حق ادای 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 گذاری که 
تکلیف را وضع می کند به مکلف امکان عمل به 
آن را می دهد و هر کسی که از آن ممانعت کند 

را بازخواست می 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 
از چنان سالمتی  باید،  شود و اساسا جامعه 
برخوردار باشند که زنان بتوانند به تکلیف خود 

عمل کنند.
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 

باطل مانع عمل به تکالیف آنهاست.
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 

برایش مهیا باشد. 
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، اظهار کرد: اگر نسبت به سرنوشت جامعه 
حساس هستیم باید ببینیم که مسئوالن امکان 

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 
همایش باید در جامعه اقدام به »گفتمان سازی« 
کند و آنقدر سخن خود را در جامعه بیان کند 
و نقد بشنود تا گفتمان آن به یک باور عمومی 

تبدیل شود.
وی گفت: اگر می خواهیم جامعه به تعالی برسد 

باید پاسدار حقوق یکدیگر باشیم و در این مسیر 
همه با هم گام برداریم.

یادگار امام »نهاد سازی« و »جریان سازی« 
دیگر  عنوان  به  سازی،  گفتمان  کنار  در  را 
بایسته های اثرگذاری این همایش برشمرد و 
در پایان سخنان خود تأکید کرد: حق نه دادنی 
است، نه گرفتنی؛ بلکه حق فراگرفتنی و یاد 
دادنی است و اگر به حقوق خود توجه کنیم 

جامعه خوبی در انتظار ما خواهد بود.
تأکید دبیر علمی همایش بر حق 

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 10 ساله 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.
و  االسالم  اینکه حجت  بیان  با  زاده  قاضی 
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 50 مقاله 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 50 جلسه این کارگروه 

ها در 3 جلد 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 

مطرح کنیم.
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 

خصوصی سامان دهیم.
وی با بیان اینکه کمیسیون حقوق بشر اسالمی، 
مؤسسه  و  فهیم  پژوهشی  و  علمی  مؤسسه 
ماارغنون، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
)س( را در برگزاری این همایش همراهی کردند، 
امام  های  همایش  ادامه  در  امیدواریم  افزود: 
خمینی )س( و قلمرو مردم بتوانیم فضاهای 

دیگری را مطرح کنیم.
  از مجموعه آثار همایش بین المللی 

»حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه 
امام خمینی )س(« رونمایی شد

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 2 سال 
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 94 تشکیل می دهد.

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
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گزارش تصویرى از مراسم عزادارى و سوگوارى شهادت امام حسین علیه السالم 
و یاران با وفایش در حرم مطهر امام راحل



وحید عاملی "

باید حقیقتا توجه کنیم که 
پابرهنگان ومحرومین جامعه 

ولی نعمت ما هستند وباید برای 
حمایت از این قشر شریف معظالت 

ونابسامانی های اقتصادی وبه 
خصوص گرانی را به نحو شایسته ای 

مرتفع کنیم.

]برای اینکه انقالب دچار 
انحراف نشود نیاز به وجود 

شاخص هایی است[من عرض 
مي کنم بهترین شاخص ها، خود 

امام و خط امام است. امام بهترین 
شاخص برای ماست. 

امام صادق)ع(:به راستی که خدا کربال را حرم امن وبابرکت قرار داد پیش از آنکه مکه را حرم قراردهد.                 )بحار،ج98،ص110(              

  قیام بزرگ و حفظ دستاوردها
قیام بزرگ عاشورا ماندگارترین نهضت اسالمی 
است که در محرم سال 61 قمری روی داده است. 
این نهضت دارای دو مرحله بود. برهه نخست، 
آفرینش و شکل گیری و جهاد و جانبازی و دفاع 
از کرامت اسالمی و دعوت به اقامه عدل و احیای 
دین محمدی و سنت و سیره نبوی و علوی بوده 
که به رهبری امام حسین علیه السالم از نیمه ماه 
رجب سال 60 هجری آغاز و در دهم محرم سال 
61 هجری به فرجام رسید. مرحله دوم، دوره پیام 
رسانی و تثبیت ارزشهای نهضت و عرصه جهاد 
فرهنگی و تبیین آرمان های آن قیام مقدس بود 
که به رهبری امام علی بن الحسین علیهما السالم 
تداوم یافت. امامت شیعه و رهبری نهضت کربال 
در عصری به امام سجاد علیه السالم منتهی 
گشت که او به همراه نزدیک ترین افراد خاندان 
آل علی علیهم السالم به اسارت می رفتند. آل 
علی علیهم السالم آماج تیرهای ستم و تهمت 
و افترائات سیاستمداران بنی امیه قرار داشتند، 
ارزشهای دینی دستخوش تحریف و تغییر امویان 
قرار گرفته، روحیه شجاعت و حمیت اسالمی و 
باورهای دینی مردم سست، احکام دینی بازیچه 
ناالیقان اموی شده، خرافه گری رواج یافته، روحیه 
شهامت وشهادت طلبی در زیر شالق و شکنجه 

و ارعاب امویان محو گشته بود. سخت گیری های 
بی حد و حصر، مصادره اموال و تخریب خانه های 
آل هاشم، محروم ساختن آنها از امتیازات جامعه 
اسالمی، جلوگیری مردم از هرگونه ارتباط با 
خاندان وحی و به انزوا کشاندن امام معصوم علیه 
السالم از مهم ترین سیاست های حاکمان اموی 
در مبارزه با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السالم بوده است. )دراسات و بحوث فی التاریخ 
و االسالم، ج 1، ص 77) امام زین العابدین علیه 
السالم در چنین عصر و جوی رسالت و پیامبری 
خود را آغاز کرد. حرکت جهاد فرهنگی و پرورش 
شخصیت ها را در دستور کار خود قرار داد و با 
یک حرکت عمیق و دامنه دار به ایفای نقش 
پیشوایی خود پرداخت این رویکرد امام سجاد 
علیه السالم زمینه ساز انقالب فرهنگی امام باقر 
علیه السالم و امام صادق علیه السالم گشت. از 
این رو برخی از نویسندگان، آن حضرت را »باعث 

االسالم من جدید« نامیدند. )همان، ص 79(
امام باقر علیه السالم می فرمایند: پدرم علی بن 

الحسین علیه السالم هرگز نعمتی از خدا را یاد 
نمی کردند مگر آن که برای شکر آن نعمت، خدا 
را سجده می کردند، ... و نیز هر گاه حق تعالی 
شّری را از ایشان دفع می کرد که از آن بیم 
داشتند و یا مکر مکر کننده ای را دور می گرداند 
سجده می نمودند و همچنین بعد از فارغ شدن 
از نماز واجب و یا اصالح میان دو کس برای شکر 
این توفیق سجده می کردند و در جمیع مواضع، 
سجود آن حضرت به چشم می خورد و به این 
سبب آن حضرت را »سّجاد« می گفتند. امام 
سجاد علیه السالم در امر عبادت و مناجات با 
حضرت حق از همگان پیشی گرفته بود. امام 
علیه السالم در هنگام ادای فریضه نماز، چنان 
خوف خدا سراسر وجودش را فرا می گرفت که 
تمام اعضای بدنش می لرزید و چون وارد نماز 
می شد چنان خشک و بی حرکت می ایستاد 
می داد  تکان  لباسشان  از  باد  آنچه  جز  که 
دیگر حرکتی از او مشاهده نمی شد. امام باقر 
را چنین توصیف  علیه السالم عبادت پدرش 
می کنند: »پدرم در نماز قیامی داشتند چون قیام 
بنده ای ذلیل در پیشگاه سلطانی با شکوه و با 
هیبت، و نماز او چنان می نمود که نماز وداع است 
و گویی برای همیشه با آن خداحافظی می کند«. 

)موسسه جهانی سبطین، زین العابدین(
  زمان و نحوه شهادت

حضرت سید الساجدین پس از گذراندن یک 
عمر پربرکت که در یکی از حساس ترین دوره های 
تاریخ اسالم واقع شد از ویژگی های مهمی در بین 
مردم برخوردار شده بود؛ چراکه فضایل و مکارم 
اخالقی آن حضرت در هر مجلس و محفلی بیان 
می شد و در یک کالم امام در دل ها و عواطف 
مردم جا گرفته بود. این وضع بر امویان دشوار 
بود و آنها را می رنجاند و از همه کس بیشتر 
ولیدبن عبدالملک کینه امام را در دل داشت. او 
بارها می گفت: من تا وقتی که علی بن الحسین در 
دنیا باشد راحت نیستم«. این بود که وقتی زمام 
سلطنت را به دست گرفت تصمیم گرفت امام را 
مسموم کند. لذا زهر کشنده ای 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 57 سالگی در 
مدینه طیبه به شهادت رسید. پیکر پاک امام 
سجاد علیه السالم را در شهر مدینه تشییع کردند. 
در آن شهر از پیکر امام تشییع بی نظیری صورت 
گرفت؛ زیرا توده های مردم از مناطق مختلف بر 
جنازه حضرت حاضر شدند و همگی پریشان 
و گریان و دل شکسته جنازه مطهر حضرت را 
بر دوش می بردند. مردم در هاله ای از اشک با 
امام وداع می کردند. بدن مطهر حضرت سجاد 
علیه السالم را به قبرستان بقیع بردند و در قبری 
که در کنار قبر عمویش امام حسن مجتبی 
علیه السالم آماده ساخته بودند به خاک سپردند.

 نظر اهل سنت و شاگردان ایشان
َذَهبی یکی از بزرگان اهل سنت درباره امام سجاد 
می نویسد: برای ایشان جاللت عجیبی بود و ایشان 
به سبب شرافت و سیادت و قدرتش و هم چنین 
به دلیل علم و اهلیت و کمال عقلش هر آینه برای 
امامت شایسته است.جاحظ که یکی از دانشمندان 
به نام اهل تسنن است نیز می گوید: 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 زمینه ها 
شک نداشت. و مهم تر از همه شافعی که خود 
است  تسنن  اهل  پیشوایان چهارگانه  از  یکی 
می گوید: همانا علی بن الحسین فقیه ترین اهل بیت 
است. حضرت سجاد علیه السالم 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 علیه السالم همچون مسلمان در 
عصر خویش بود و هم چنین می توان به أبُوخالِد 
ـ که  کابُلی، یَحیی بن أُم الّطویُل َسَعید بن ُجَبْیر 
ـ اشاره  از نظر مقام علمی جایگاه رفیعی داشت 
کرد. این افراد جملگی از ممتازترین اصحاب و 
یاران امام سجاد علیه السالم بودند که همچون 
ستاره های درخشانی در آسمان علم و معرفت 
درخشیدند و پرتو افشانی کردند. )نهاد نمایندگی 

رهبری، نصیر اصفهانی(

به مناسبت سالروز شهادت امام سجاد علیه السالم

زین العابدین والعارفین


