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به دنبال رشد روز افزون جمعیت زمین، پس از تحوالت دو صده اخیر در سالمت، نیاز روزافزون جوامع بشری به غذا و افزایش 

در محصوالت کشاورزی را ضروری کرده است. اما عجله در دستیابی به « دست ورزی»کیفیت و بازده محصوالت کشاورزی 

اورزی و غذایی زمان و دقت مورد نیاز برای آزمایش های سالمت را تحت محصول و سود حاصل از آن برای صاحبان صنایع کش

الشعاع قرار داده است که یکی از جدیدترین موارد آن، حوزه محصوالت تراریخته است. در چنین شرایطی، تعیین موضع دین 

ز آن ها در مقیاس انبوه برای درباره تحقیقات در این حوزه، تولید محصوالت بر اساس این نوع خاص از دست ورزی، استفاده ا

 مردم تحت حکومت جامعه اسالمی مساله جدیدی است که فقه با آن مواجه شده است. 

های جدی از آن در ، تعریف گردد و نقدها و دفاعهابر این اساس در این پژوهش سعی گردید که موضوعِ کشاورزی تراریخته

ته جمع بندی شود. روش تحقیق در این پژوهش شامل گردآوری اطالعات محصوالت تراریخ« تحقیق، تولید و مصرفِ»سه حوزه 

ی موجود و گزارشات دریافتی از موسسه پژوهشی موضوع شناسی هاو منابع علمی )مقاالت علمی، اسناد مکتوب، اینترنتی، مصاحبه

 احکام فقهی( با روش ارزیابی و تحلیل منطقی بوده است. 

ت اصل کلی برای بیان داشت که ضروری اس هام در حوزه غذا )و دارو(، جمع بندی ارزیابیبا توجه به وجود خطر بیوتروریس

حراز و تشخیص عدم ا"قرار داده شود و نه بر اساس  "اثبات سالمت"صدور مجوز در حوزه سالمت محصوالت تراریخته بر اساس 

، از طرف محصوالت به طور کامل اثبات نشده استو تا زمانی که سالمت این محصوالت و ضرورت مصرف این نوع از  "ضرر

ی دیدگاه فقهای حاکمیت نیز مجوز عرضه و مصرف این محصوالت در جامعه صادر نگردد. بر همین اساس در شرایط و زمانه کنون

 دینی در این حوزه از اهمیت دو چندان برخوردار است.
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