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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،33-76 ،)4(11 ،پیاپی  ،44پاییز 1331
معظمی ،میترا؛ توکل ،محمد؛ و سفیری ،خدیجه ( .)8931برساخت اجتماعی محصوالت تراریخته در ایررا؛؛ پژوهشری کیفری.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.99-76 ،)4(88 ،
شاپا8001-4748 :

 نویسندگا؛  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

برساخت اجتماعی محصوالت تراریخته در ایران :پژوهشی کیفی
میترا معظمی ،1محمد توکل ،2خدیجه سفیری

3

دریافت8031/20/02 :؛ پذیرش8031/20/02 :

چکیده

در دو دهه گذشته ،محصوالت تراریخته ،موضعی برای اختالفنظر و مناقشه بودهاند .هدف این مقاله،
بررسی ادعاهای مطرحشده در این مناقشه و شناسایی کنشرررا؛ و مردعیانی اسرت کره آ؛هرا را رررح
میکنند .مقاله حاضر ،یک مطالعه موردی کیفی است که دادههای آ؛ از رریق مصراحهه برا کنشرررا؛
کلیدی و فعال در این حوزه ،مناظرههای دانشراهی ،و متو؛ مرتهط با این مناقشه ،شامل متو؛ تخصصی
و غیرتخصصی ،گردآوری شده و برای تحلیل آ؛ها نیز از روش تحلیرل تماتیرک اسرتفاده شرده اسرت.
یافتهها نشا؛ می دهد که دو شهکۀ موافق و مخالف با تولید این محصوالت شکل گرفته است که هریک
دربردارندۀ کنشررانی است که نقطه اشتراک آ؛ها دیدگاهی اسرت کره در مرورد محصروالت تراریختره
دارند .شهکه موافقا؛ ،محصوالت تراریخته را در چارچوبهای امنیرت غرذایی ،محریط زیسرت پراک،
غذای سالم ،و تولید ملی قرار میدهند؛ چرارچوب امنیرت غرذایی بررای متقاعرد کررد؛ وزارت ج راد
کشاورزی ،چارچوب محیط زیست پاک برای اقناع و جلبتوجه سازما؛ محیط زیست ،و غذای سالم
برای جلب حمایت وزارت ب داشت بهکار میرود و تولید ملری نیرز موردحمایرت تمران برنامرهریزا؛ و
سیاستگذارا؛ است .اما مخالفا؛ ،با برجسته کرد؛ مخاررات این محصروالت کره شرامل مخراررات
ایمنی زیستی و امنیتی است ،در پی جلب حمایت کنشررا؛ ذیربرط هسرتند .چیرگری هریرک از ایرن
چارچوبها ،پیامدهای متفاوتی برای مسئله غذا و نظانهای مرتهط با آ؛ خواهد داشت.
کلیدواژهها :تراریخته ،مناقشه ،شهکهها ،چارچوبها
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1دانشجوی دکترا جامعهشناسی ،دانشکده علون اجتماعی و اقتصادی ،دانشراه الزهرا ،ت را؛ ،ایرا؛ (نویسنده مسئول)


 .2استاد جامعهشناسی ،دانشکده علون اجتماعی دانشراه ت را؛ ،ت را؛ ،ایرا؛



 .3استاد جامعهشناسی ،دانشکده علون اجتماعی و اقتصادی ،دانشراه الزهرا ،ت را؛ ،ایرا؛



 .1مقدمه

بیوتکنولوژی ،مانند شاخههای دیرر دانش و فناوری ،ثمره تحقیقات و فعالیتهرایی اسرت
که در رول چند دهه و در یک نظان فنی اجتماعی و با مشرارکت کنشرررا؛ متفراوت شرکل

گرفته است (التور4 ،8316 ،1؛ یاسانوف .)69 ،8006 ،2بیوتکنولوژی ،بر زیستشناسری
مولکولی استوار شده و امکاناتی که این فنراوری بررای تنظریم ارگانیسرمها از رریرق تیییرر
برنامهریزیشدۀ ژنتیکی ارائه میکند .بیوتکنولوژی در بخرش کشراورزی شرامل م ندسری
ژنتیک ،تولید کودهای زیستی،کشرت بافرت ،و نشرانررهای مولکرولی 3میشرود .یکری از

تفاوتهای اساسی میا؛ م ندسی ژنتیک و حوزههای دیررر بیوتکنولروژی کشراورزی ایرن
است که محصوالتی که در فرایند م ندسی ژنتیک تولید میشوند ،نیاز به ارزیرابی دقیرق و
نظارت دارند ،و بههمین دلیل ،هزینۀ تولید آ؛ها در مقایسه با محصوالت عادی باال است،
درحالیکه فراوردههای تولیدشده در زیربخشهای دیررر بیوتکنولروژی کشراورزی (ماننرد
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کودهای زیستی و کشت بافت) نظیر فرآوردههای کشاورزی عادی ،مشمول قوانین کنترل و

نظارت محصوالت عادی و متداول میشوند (فائو.)8088 ،4

م ندسی ژنتیک در گیاها؛ با سه هدف عمده انجان میشرود کره عهارتانرد از :ایجراد
سازوکارهای مقاومتی برای مقابله با آفتها ،علفکشها ،بیماریها ،یا ویروسها؛ افزایش
کیفیت تیذیهای گیاها؛؛ و تولید ترکیبهای مفید بررای اسرتفاده در داروسرازی و نرنعت

(آمورز .)81 ،8080 ،5در ایرا؛ ،گیاها؛ یا محصروالت تیییریافترۀ ژنتیکری برا عنوا؛هرای
متفاوتی ماننرد تراریختره ،دستورزیشرده ،دستکاریشرده ژنتیکری ،ترانسرژ؛ ،و ...نیرز
شناخته میشوند ،که برخی از این عنوا؛ها ،مانند دستکاریشده ،برار معنرایی و نررشری
منفی دارند و بیشتر ،منتقدا؛ از آ؛ استفاده میکنند .در این مقالره از دو انرطالح گیاهرا؛/
محصوالت تیییریافته ژنتیکی یا تراریخته استفاده خواهد شد.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

تالش برای توسعۀ بیوتکنولوژی در کشور از هما؛ سالهای دهه  8970و با وجود جنگ
در کشور آغاز شد ،که ثمره آ؛ ،ایجاد نخستین پژوهشراه ژنتیک در کشور بهنان «مرکز ملی
م ندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی» بود .ایرن مسسسره ،اکنرو؛ برا نران «پژوهشرراه ملری
م ندسی ژنتیک و زیستفناوری» به فعالیت خود ادامه میدهد .در رول دهۀ  ،8960مراکز
سیاستگذاری ،اجرایی ،و پژوهشیای در سازما؛ها و ن ادهرای مختلرف تسسریش شردند
(مانند کمیسریو؛ بیوتکنولروژی در شرورای پژوهشهرای علمری کشرور ،مرکرز مطالعرات
بیوتکنولوژی در دفترر همکراری فنراوری ریاسرتجم وری ،پژوهشرکده بیوتکنولروژی در

سازما؛ پژوهش علمی وزارت دفراع« ،پژوهشرکده بیوتکنولروژی کشراورزی ،»1و انجمرن
بیوتکنولوژی ایرا؛) .م مترین کاری که این مجموعه انجران داد ،توجیره نظران برنامرهریزی
کشور بررای سررمایهگذاری در عرنرۀ فناوریهرای نروین و جرای داد؛ فنراوری زیسرتی/
بیوتکنولوژی در برنامه توسعه کشور بود.
در سال  ، 8961یکی از متخصصا؛ ایرانی ادعا کرد که موفق شده اسرت برا اسرتفاده از
فناوری م ندسی ژنتیک ،نخستین گیاه تیییریافتۀ ژنتیکی در ایرا؛ را تولید کند .او با استفاده
از فنو؛ م ندسی ژنتیک ،ژ؛ مقاون به کرن ساقهخوار را به برنج ررارن مروالیی منتقرل کررد.
م مترین مزیت ادعایی این محصول ،مقاومت آ؛ در مقابل آفت کرن ساقهخوار و درنتیجه،
کاهش استفاده از سمون خطرناک بود .پژوهشهرای مزرعرهای در مرورد رقرم بررنج ررارن

موالیی تراریختۀ دارای ژ؛ بیتی 2از سال  8963در سایت مسسسه تحقیقات برنج در رشت
و در یک سطح محدود و ایزوله انجان شد و تا سرال  8919ادامره یافرت .در سرال ،8914
کشت تکثیری برنج تراریخته در سه مزرعه انجان شد که نتیجۀ آ؛ ،تولید  810تن بذر بررنج
تراریخته برای توزیع در میا؛ کشاورزا؛ بود .سازما؛ محیط زیست با آگاهی از این موضوع،
وارد عمل شد و با این ادعا که مطالعات ایمنی زیستی در مورد این گیاه انجان نشده اسرت،
خواستار ممنوعیت توزیع آ؛ در میا؛ کشاورزا؛ شد؛ ممنوعیتی که تا سال  8938نیرز ادامره
یافت .در سال  ،8934براساس یکی از بندهای الیحۀ برنامه ششم (تولیرد و تجاریسرازی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1در حال حاضر با عنوا؛ پژوهشراه فعالیت میکند.
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برساخت اجتماعی
محصوالت تراریخته ...

انهوه کودهای زیسرتی و سرمون زیسرتی و محصروالت تراریختره برا اولویرت بررنج و پنهرۀ
تراریخته) دولت موظف شد ،زمینرههای الزن را بررای تولیرد و تجاریسرازی محصروالت
تراریخته فراهم کند (سازما؛ مدیریت و برنامهریزی.)407 ،8934 ،
درنظر گرفتن این بند در بخرش فنراوری الیحرۀ برنامره ششرم ،مروجی از اعترا هرا و
انتقادها را برانریخت و سهب برگزاری مناظرههایی در سطح رسانهها و دانشراهها شرد ،کره
تا سال  8931نیز ادامه داشته است .بهاینترتیب ،مناقشرههایی کره در سرالهای پریش ،بره
سازما؛ها و متخصصا؛ ذی ربط مربوط بود ،به عرنۀ عمومی جامعره نیرز کشریده شرد ،و
همین امر باعث شد که امکا؛ مطالعه محتوای این مناقشهها و شناسایی کنشررا؛ ذیربرط
فراهم شود .این مناقشهها ،دریچهای است به ج انی کره ترا پریشازاین ،تن را در انحصرار
متخصصررا؛ و سررازما؛های ذیربررط برروده اسررت .از ایررن دریچرره میترروا؛ دریافررت کرره
متخصصا؛ ،چرونه محصوالت تراریخته را برای سیاستگذارا؛ و مردن عرادی ،تعریرف و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بازنمایی میکنند ،و در هنرامۀ مناقشه و اختالفنظر ،چه راهکارهایی را درپیش میگیرند.
این مقاله ،در پی بررسی درستی یا نادرستی ادعاهای ررفین این مناقشه نیست( ،که اگر
امکا؛پذیر بود ،متخصصا؛ مرتهط ،این کار را انجان میدادند) ،بلکه بهدنهال این اسرت کره
دریابد ،در جریا؛ تعامل و نهرد میا؛ ذیربطهرا ،چره معناهرایی بررای م ندسری ژنتیرک و
محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی تولید و در مرورد آ؛ ،مرذاکره میشرود .برهاینترتیب ،هردف
انلی این مقاله ،بررسی بحثهای مطرحشده در مورد محصوالت تیییریافترۀ ژنتیکری در
ایرا؛ است و برای دستیابی به این هدف ،درندد پاسخگویی به پرسشهای زیر است.
 .8چه بحثهایی در مورد محصروالت تراریختره مطررح اسرت و ایرن محصروالت در
جامعۀ ایرا؛ ،چرونه تعریف و تفسیر میشوند؟
 .8کدان کنشررا؛ و با چه مناسهات سازمانی و ن ادیای در این بحثها مشارکت دارند؟
.9این بحثها چه تسثیری بر نحوۀ تصمیمگیری و سیاستگذاری در مرورد محصروالت
تیییریافتۀ ژنتیکی داشته است؟

 .1چارچوب نظری

از دهرره  8360ترراکنو؛ ،فنرراوری و مناقشررات علمرری و فنرری مربرروط برره آ؛ ،موردتوجرره
نظریهپردازا؛ علون اجتماعی بوده و نظریههای متفاوتی در این زمینه مطرح شرده اسرت .در
ادامه ،برخی از این رویکردها را بهاجمال بررسی خواهیم کرد .یکی از نظریرههای م رم در

حوزۀ جامعهشناسی تکنولوژی ،نظریرۀ «جهرگرایری تکنولوژیرک »1اسرت .در ایرن نظریره،
تیییروتحوالت فنی ،تسثیر مستقیمی برر تیییررات اجتمراعی دارد .فنراوری ،دارای عراملیتی
است که میتواند بر روابط انسانی و تحوالت آ؛ تسثیرگرذار باشرد (مرککنزی و وایکمرن،2

 .)4 ،8311اندیشمندانی که قائل به تعین و جهر تکنولوژیک هستند را میتوا؛ در دو گرروه
جای داد .گروه نخست ،فنراوری و توسرعه را هممعنری پیشررفت و ب رروزی بشرر بهشرمار
میآورند .بهنظر آ؛ها ،فناوری ،امری خنثی است که در خدمت بشر است و نیازهای رهیعی
بشر را تسمین میکند؛ بنابراین ،ارزشهایی که از رریق فناوری محقق میشود ،عان اسرت و

بههمینسهب ،پیشرفت فناوری ،پیشرفت جامعۀ بشری بهشرمار میآیرد (فینهرر ،8008 ،3

 .)8در نقطۀ مقابل این دیدگاه خوشبینانه به فنراوری ،دیردگاه اندیشرمندانی ماننرد مرارتین

هایدگر 4قرار دارد که فناوری را خنثی نمیدانند ،بلکه آ؛ را تجسمبخش و تجلی ارزشهای
خاص میدانند (فینهر .)6 ،8008 ،
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یکرری دیرررر از نظریررههای مطرررح در ایررن مررورد ،نظریرره منررافع اسررت کرره در بسررتر

جامعهشناسی معرفت علمی ریشه دوانده و رشد کرده است .بهرور خاص ،براری برارنز 6و

دونالد مککنزی 7نقش م می در این سنت پژوهش تجربی داشتند .مف ون عالیق بشرری و
نقشی که در تولید دانش و معرفت بشری دارنرد ،همرواره موردتوجره بروده اسرت (یرلری،8

 .)40 ،8001بهنظر مککنزی و بارنز ،ادعاهای شرناختی دانشرمندا؛ ،در عالیرق و منرافع
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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اجتماعی و مادی آ؛ها ریشه دارد .مناقشات علمی زمانی بروز میکننرد کره ایرن عالیرق و
منافع ،در تضاد با یکدیرر قرار گیرند (مککنزی77 ،8361 ،؛ یرلی.)41 ،8001 ،

مککنزی با بررسی مناقشهای بر سر همهستری آماری ،تالش کرده اسرت ایرن ترسثیر را

نشا؛ دهد .برخی از مناقشه های علمی و فنی معانر نیز با اسرتفاده از ایرن نظریره بررسری

شدهاند که یکی از نمونههای آ؛ ،مطالعه ِاولین ریچاردز 1است (ریچراردز-730 ،8311 ،
 .)717او در پژوهش خود ،مناقشه بر سر نقش ویتامین سی در درمرا؛ بیمراری سرررا؛ را
بررسی کرده است .ریچاردز بر این نظر است که در هر دو سوی مناقشه ،منرافع حرفرهای و
مالی مطرح بوده است ،و این منافع تسثیر بسزایی در آغاز و تداون مناقشه داشتهاند.

یکی دیرر از اندیشمندانی که دیدگاههایش میتواند در ادراک مناقشههای علمری مفیرد

باشد ،برونو التور 2است که س م عمدهای در شکلگیری نظریۀ کنشرررشهکه داشته است.

نظریۀ کنشرررشهکه مهتنیبر تهیین این موضوع که شهکههای کنشررا؛ چرونه در رول زما؛
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ساخته می شوند تا ادعاهای مربوط به یک دانش خاص را حمایت کنند .دلیرل کراربرد واژۀ

ادعا این است که شاید دیرر ِا؛ بیرو؛ از شرهکه ،آ؛ ادعرا را بهمثابره یرک حقیقرت نرذیرنرد
(اوکانل و همکارا؛ .)8084 ،3کنشررانی که در درو؛ این شهکه هستند ،ممکن است انسا؛

یا غیرانسا؛ باشند؛ مانند فناوری که به کنش میپردازد و تفاوتی در شهکه ایجاد میکند .این
شهکه در یک فرایند درحالاجرا ساخته میشود.

در نظریۀ کنشررر شهکه ،رهیعت ،مجموعۀ غیرفعالی از مواد خان نیست که در سرکوت

بهسر میبرد ،و درانتظار پژوهشرری است که آ؛ را ندادار و قابلف م کنرد و بره آ؛ شرکل
بدهد .جامعه از همراهی های میا؛ کنشررانی ساخته شده است که جایراه خود را در درو؛
شهکه و در ارتهاط با دیررا؛ تعریرف میکننرد (اوکانرل و همکرارا؛ .)8084 ،ایرن فرضریه،

پژوهشررا؛ را قادر میکند که رشد شهکهها و کردارهای مرادی تسثیرگرذار را بررسری کننرد.

شهکههای متفاوت ،ادراکهای متفاوتی از واقعیت و روشهای گوناگونی برای انجان کارهرا
دارند که با استفاده از نظریۀ کنشرررشهکه میتوا؛ آ؛ها را دریافت.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

تمان مسلفههای شهکه باید نقش خود را بهگونهای مناسب ایفا کنند ترا شرهکهها باثهرات بماننرد.
آ؛ها باید بدو؛ توجه به اینکه انسا؛ یا غیرانسا؛ هستند ،با یکدیرر همکراری کننرد ،زیررا اجرزا برا
یکدیرر ارتهاط دارند .نکتۀ م م در راستای ف م چرونری ساخت شهکهها ،این است که تحلیرلگر
نهاید هیچ فرضیهای در مورد موقعیرت یرا باورهرای کنشرررا؛ درو؛ شرهکه و چررونری تعریرف و

همراهی دیررا؛ توسط کنشررا؛ ،داشته باشرد (کرالو؛ .)69 ،8317 ،1ازآنجاکره کنشررر ممکرن
است انسا؛ ،فناوری ،یا حیوا؛ باشد ،ضروری است که از عهارتها و واژههای یکسانی بررای تمران
کنشررا؛ استفاده شود .هر کنشرررشهکه تن ا در شرایطی موفق میشود که ادعای دانش مطرحشده
توسط آ؛ شهکه ،در بیرو؛ از آ؛ نیز پذیرفته شود .تن ا درایننورت است که مناقشههای مربروط بره
درستی یا نادرستی این ادعاها ،برررف شده و ادعای دانشی به حقیقت تهردیل میشرود .حقیقرت،
در گذر زما؛ از شهکه جدا و به جعهۀ سیاه تهدیل میشود (التور.)88 ،8316 ،

سوزا؛ بروکز )8001( 2با استفاده از نظریرۀ کنشررر شرهکه ،شرهکههای کنشرررانی را

تحلیل و بررسی کرده است که در هندوستا؛ ،در مورد سیبزمینی تیییریافته ژنتیکی شکل

گرفتهاند .از این منظر ،سیبزمینی تیییریافتۀ ژنتیکی یک شههابژه 3اسرت (بروکرز،8001 ،

 ،)81یعنی بهرور همزمرا؛ شریئی مرادی ،اجتمراعی ،و روایتری اسرت .شرهکۀ موافقرا؛ و
مخالفا؛ ،برساختهای متفاوتی از ایرن محصرول ارائره دادهانرد :بهمثابره یرک فنراوری در
خدمت اهداف بشردوستانه که تسمینکنندۀ غذای مقوی برای دانشآموزا؛ فقیر مدارس بود؛
نمونهای از علم می نپرستانه که میتوانست در خدمت جامعۀ هند باشد ،این جامعره را در
رقابت برای تولید نخستین غذای کارکردی تیییریافته ژنتیکی پیروز کند ،پیشرو نوآوریهای
دیرر ،مانند برنج رالیی باشد ،و فرنتی را برای هند فراهم کند ترا حاکمیرت غرذایی را در
عصر بیوتکنولوژی محقق کند (بروکز.)80 ،8001 ،
در مقابل ایرن ادعاهرا ،برخری از کنشرررا؛ ،سریبزمینی تراریختره را اسرب تروایری

4

میدانستند که راه را برای پذیرش بذرهای تیییریافترۀ ژنتیکری شررکتهای چنردملیتی براز
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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میکرد .بروکز در این پژوهش خود نشا؛ میدهد کره شرهکههایی پیرامرو؛ ایرن گزینرههای
روایترری از سرریبزمینی تیییریافتررۀ ژنتیکرری شررکل گرفررت؛ شررهکههایی کرره بیوتکنولرروژی
کشاورزی را بهچالش کشیدند.

رابینز )811-813 ،8088( 1بر این نظر است که نرهتن ا تفسریرهای متفراوتی از واقعیتری

بهنان گیاها؛ تراریخته وجود دارد ،بلکه هر تفسیر و معنایی ،کنشها و رویرههای 2متفراوتی را
نیز برمیانریزد .در استرالیا سه تفسیر در مورد کلزای تراریخته وجود دارد .اگر کلزای تراریخته

بهمثابه یک ابژۀ کشاورزی درنظر گرفته شود که برا رویرههای فنری دیا؛ای نوترکیرب 3تولیرد
میشود ،مسئلۀ عمده این است که از چه روشهایی برای تولیرد آ؛ اسرتفاده میشرود (نحروۀ
انتقال ژ؛) و چه ژ؛هایی برای تولید این محصرول برهکار گرفتره شردهاند .در دومرین تفسریر،
کلزای تراریخته یک ابژۀ مخاررهآمیز است .با چنرین تفسریری ،رویرههای ارزیرابی و تحلیرل
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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مخاررات مطرح میشود .سومین تفسیر نیز کلزا را بهمثابه یرک ابرژۀ برازاری و قابلعرضره در
بازار بازنمایی میکند .این تفسیر ،موجب ررح بحث رویههای برچسبزنی میشود.

ولتری و سوردن )8089( 4برساخت گفتمانی ارگانیسمهای تیییریافتۀ ژنتیکی در ترکیه را

تحلیل کردهاند .این مطالعه برا اسرتفاده از رویکررد نشانهشناسری /نظریرۀ کنشررر شرهکه،
بازنماییهای مردن از فناوری نوین را در چارچوبهای نظریرۀ بازنمرایی و نظریرۀ فرهنرری
تحلیل میکند.
تحلیلهای انجانشده مهتنیبر چ ار شهکۀ گفتمانی ،شامل ج ا؛بینیهای ملیگرایری،
اسالنگرایی ،پیشرفتگرایی (چپ) ،و نئولیهرالی هستند (ولترری و سروردن.)846 ،8089 ،
نئولیهرالها ،محصوالت تراریخته را عاملی برای پیشرفت بهشرمار میآورنرد .اسرالنگرایا؛،
چپها ،و ملیگرایا؛ ،بر مخاررات این محصوالت تسکید میکنند و بر این نظرند که باعث
بروز مشکالتی برای کشاورزی پایدار ،ایجاد وابستری ،و کراهش تنروع زیسرتی میشروند.
اسالنگرایا؛ بر این باورند که محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی ،بهمثابه جعهۀ پاندورا و تورئهای
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

از سوی قرون ی رود اسرت ترا از رریرق آ؛ ،منرابع داخلری کشرورها دراختیرار شررکتهای
چندملیتی قرار گیرد.

اما ژاکو )914 ،8009( 1با استفاده از نظریرۀ کنشرر رشهکه ،بره بررسری مناقشرههای

مربوط به الیروبی یک رودخانه در استرالیا پرداخته است .او دو شهکۀ موافقرا؛ و مخالفرا؛
الیروبی رودخانه ،اعضای هریک از این کنشرررشهکهها ،و چرونری تالش این کنشرررا؛
برای جلب حمایت دیررا؛ در مورد تعریف خودشا؛ از الیروبی را بررسی کرده است .ژاکو
با مقایسۀ این دو شهکهرکنشرر نشا؛ داده است که چرا موافقا؛ نتوانستهاند حمایت دیرررا؛
را جلب کنند ،اما شهکۀ مخالفا؛ موفق شدهاند با جلب حمایت دیررا؛ ،عملیات الیروبری
را متوقف کنند.

جارمو کورتلینن )891 ،8333( 2رودخانۀ پیلریش جروکی 3در فنالنرد را بهمثابره یرک

کنشرررشهکه بررسی کررده اسرت .از ایرن دیردگاه ،رهیعرت ،امرری واقعری ،اجتمراعی ،و

پنداری 4است .دو شهکه ،در راستای معنابخشی به این رودخانه شکل گرفتند که هریرک از
آ؛ها ،معناهای ویژهای برای آ؛ قائل بود.
قدرت در شهکهها در چرخش است؛ بهعنوا؛ مثال ،دانشمندا؛ ،دارای عاملیرت راههرردی
هستند و میتوانند دیررا؛ را از رریق ررحها ،سیاستگذاریها ،یا چارچوبها به عضرویت
درآورند .دراینمیا؛ ،چارچوبها نقرش م مری ایفرا میکننرد .برهنظر گرافمن ،چارچوبهرا،
ررحوارههای تفسیریای هستند که این امکا؛ را برای افراد فراهم میکنند کره رویردادها را در
فضای زندگی و در ج ا؛ ،جایابی ،ادراک ،و شناسایی کنند (اینسیدل.)838-838 ،8003 ،5

چارچوبها کمک میکنند که رویدادها ،معنادار شوند و کارکرد آ؛ها ،ساما؛ داد؛ به تجربه و
هدایت کنش است .آ؛ها با سادهسازی و متمرکز کرد؛ ابعاد ج ا؛ بیرونری ،کرارکرد تفسریری
دارند .با استفاده از چارچوبها میتوا؛ حمایت دیررا؛ را جلب و مخالفتها را خنثری کررد.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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این مف ون در حوزههای متفاوتی بهکار رفته اسرت؛ برهعنوا؛ مثرال ،در حروزۀ جامعهشناسری،
نظریهپردازا؛ جنهشهای اجتماعی از آ؛ استفاده کردهاند .بهنظر آ؛ها ،چارچوببندی ،ابزاری
برای ساخت معنا است (بنفورد و اسنو.)784 ،8000 ،1

چارچوببندی ،پدیدهای فعال و فرایندمحور ،و نشانرر عاملیت و مجادلره در سراخت
واقعیت است .بهاینمعنا فعال است که چیزی درحرال انجران شرد؛ اسرت ،و فراینردمحور
بهاینمعنا که فرایندی درحالتحول و پویا است .چارچوببندی ،مجادلهبرانریز است ،زیررا
متضمن تولید چارچوبهای تفسیریای است که نهتن ا با چارچوبهای موجرود متفراوت
هستند ،بلکه آ؛ها را بهچالش میکشند .شو؛ و رایرن )1-7 ،8334( 2برر ایرن نظرنرد کره

چارچوبها ،دیدگاههای رقیهی هستند که موقعیتهای هنجاری یا سیاسی را در یک مناقشه
نشا؛ میدهند .چارچوبها کارکردهای زیر را بهع ده دارند :مشکالت را بهگونهای خراص
تعریف میکنند ،روابط علی را تثهیت میکنند ،براسراس آ؛هرا ارزیرابی انجران میشرود ،و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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دستورالعملهایی را برای کنش فراهم میکنند.
 .2پیشینه پژوهش

مطالعات داخلی انجانشده در مورد محصوالت تراریخته ،بیشتر دربردارندۀ پژوهشهرایی
در زمینۀ انت قال ژ؛ بیرانه به گیاه موردآزمایش ،و نحوۀ قرار گرفتن و بیا؛ ژ؛ در گیاه میزبرا؛
هستند .برخی از آ؛ها نیز فواید و زیا؛های محصوالت تراریخته را بررسی کردهاند .در ایرن
پژوهشها ،مخاررات محصوالت تراریخته برای انسا؛ و محیط زیست تحلیل و ادعا شرده
ً
است که این مخاررات ،شناختهشده و کامال قابلکنترل هستند و با مخاررات محصروالت
عادی تفاوتی ندارند (رهنما.)8 ،8916 ،
دستۀ دیرری از پژوهشها ،از جنهۀ حقوق مصرفکنندگا؛ به مسرئلۀ گیاهرا؛ تراریختره
نرریسته و بر جنهۀ ارالعرسانی بره مصررفکنندگا؛ تسکیرد کردهانرد (کراظمی و عهاسری،
 .)8913نظرسنجی در مورد محصوالت تراریخته ،از حوزههای دیرری است که موردتوجه
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

پژوهشررررا؛ ایرانرری برروده اسررت .در برخرری از ایررن نظرسررنجیها دیرردگاه متخصصررا؛
بیوتکنولوژی در مورد محصوالت تراریخته و عوامرل تسثیرگرذار برر آ؛ بررسری شرده اسرت
(نعیمی ،پزشکی راد ،و قرهیاضی.)8911 ،
متخصصا؛ داخلی در مرورد اسرتفاده از بررنج تراریختره ،دیردگاههای متفراوتی دارنرد.
درحالیکه برخی از آ؛ ها بر این نظرند که استفاده از برنج تراریخته در سهد غرذایی جامعره
یک ضرورت است ،گروه دیرر بر این باور هستند که ضرورتی در این زمینه وجرود نردارد و
بایررد در مررورد برررنج تراریخترره و سررایر محصرروالت تیییریافتررۀ ژنتیکرری ،رویکرررد بسرریار
احتیاریای درپیش گرفت (غنیا؛ و همکارا؛ .)88 ،8931 ،در این نظرسنجیها ،نهتن ا نظر
متخصصا؛ ،بلکه دیدگاه مردن عادی نیز در مورد محصوالت تراریخته بررسی شده اسرت.
نتایج کلی این پژوهشها حاکی از آگاهی اندک مردن عادی در مورد محصوالت تراریختره
است (زارع مداب و عالمزاده.)31-37 ،8930 ،
دستۀ دیرری از پژوهش ها ،قوانین مربوط به محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی را در ایرا؛ و
کشورهای دیرر ج ا؛ بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که قوانین ناظر بر محصروالت
تیییریافتررۀ ژنتیکرری در ایرررا؛ ،مشررکالتی دارد و نیازمنررد بررازنرری اسررت؛ بررهعنوا؛ مثررال،
تفسیرهای متفاوتی از قانو؛ ایمنی زیستی در ایرا؛ وجود دارد و همین امر نیرز اجررای آ؛ را
بهتسخیر انداخته است (نالحی جوزانی.)94-40 ،8936 ،
پژوهشهای خارجی مربوط به محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی ،در گستره وسریعترری انجران
شدهاند و نظریۀ برساختگرایی تسثیر ویژهای بر آ؛هرا داشرته اسرت .براسراس ایرن پژوهشهرا،
مسائل ب داشتی و محیطزیستی ،مالحظات اخالقی ،و ارزشهرای فرهنرری ،نقرش م مری در
بازنمایی محصوالت تراریخته دارند .این دیدگاهها با پذیرش برساختگرایی ،ادعاهای علمری را
نیز مانند سایر ادعاهای مطرحشده بهشمار میآورند (لوزیک.)8319 ،
در جامعۀ ایتالیا ،غذا نقش م می در هویت فرهنرری ایفرا میکنرد و بره همرین دلیرل،

مقاومت زیادی در مقابل تولید این محصوالت وجود دارد (کوالوین .)8 ،8006 ،1در دهۀ
 ،8310روشهای دستکاری ژنتیک ،بهمنزلره فنراوری چندالیرهای بازنمرایی میشرد کره
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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به معنای افزایش کارایی و حفظ محیط زیست از رریق کاهش استفاده از سمون و ن ادههای
شیمیایی بود (لویدو.)888-888 ،8003 ،1

در دهۀ  ،8330بیوتکنولوژی ،نمرادی از جامعرۀ دانشبنیرا؛ در اروپرا برود .در اواخرر دهره
 ،8330وقرروع برخرری حروادث ،سررهب شررکلگیری چارچوببنرردی جدیرردی از بیوتکنولرروژی
کشاورزی در اروپا شد؛ شیوع بیماری جنو؛ گاوی ،بحرانی در کشاورزی ننعتی جامعرۀ اروپرا
ایجاد کرد .مخالفا؛ فناوری م ندسی ژنتیک با ترسیم شهاهت میرا؛ همرهگیری جنرو؛ گراوی و
بیوتکنولروژی کشراورزی ،ایرن شریوه را نرروعی کشراورزی کارخانرهای پرخطرر و تالشری بررای
ج انیسازی کشاورزی معرفی میکردند .از رویههای نظارتی ،بهدلیل تالش برای پن را؛ کررد؛
تصمیمهای سیاسی در پوشش علم ،انتقراد میشرد .محصروالت دستکاریشردۀ ژنتیرک ،بره
نمادهایی از یک فناوری بینظم و خطرناک تهدیل شدند .رویرههای ارزیرابی مخرارره ،برهدلیل
خوشبینانه بود؛ فرضیهها ،وابستری به ج الت علمی ،و تع د به کشاورزی ننعتی موردانتقراد
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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قرار گرفتند و جنهشی بر ضد محصوالت دستکاریشدۀ ژنتیک در اروپا شکل گرفت.
برخی از پژوهشها از الزامات و نظانهرای قرانونی و اجتمراعی همرراه برا محصروالت
تراریخته انتقاد کردند؛ نظانهای قانونیای کره در آ؛ ،تعردادی از شررکتهای چنردملیتی،
زنجیرۀ غذایی را در سطح ج ا؛ کنترل و بدیلهای دیرر را تخریب میکنند؛ بهگونرهای کره
مردن نتوانند به منابع غذایی متنوع و سالم دسترسی داشته باشند (شیوا.)81-80 ،8087 ،2

یکی از این نظانهای قانونی ،حق مالکیت ذهنری 3اسرت .ایرن حرق بره مالکرا؛ آ؛ اجرازه
میدهد کره در یرک فانرلۀ زمرانی بیستسراله ،ب رهبررداری تجراری از آنچره را برهوجود
آوردهاند ،در انحصار خود داشته باشند .دارندگا؛ حق مالکیرت میتواننرد حرق اسرتفاده از
آنچرره را بررهوجود آوردهانررد ،برره دیر ررا؛ بفروشررند .حررق مالکیررت ذهنرری ،سررازوکاری در
سیاستهای نئولیهرالی است که برای تشویق نوآورا؛ بهکار میرود .این حرق در ابتردا تن را
دربردارندۀ برخی نوآوریهای مربوط به تولیدات مکانیکی بود .برا رشرد نرنایع دارویری و
شیمیایی ،حوزۀ مالکیت ذهنی گستردهتر شد و تولیدات ننایع شیمیایی را نیز دربر گرفرت.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

گونه های حیاتی و گیاها؛ از این حوزه مستثنا بودند ،اما امروزه ،حوزۀ اشریایی کره موضروع
مالکیت معنوی قرار میگیرند ،گستردهتر شده و گونههای حیراتی و توالیهرای دیا؛ای 1را
نیز دربر میگیرد (انجیبیوجی.)888 ،8007 ،2

شیوا ( ) 81-88 ،8337بر این نظر است که م ندسی ژنتیک باعث شده است کره حرق
مالکیت بر بذر و درواقع ،بر حیات ،امکا؛پذیر شود .شرکتهای چندملیتی تن ا برا اضرافه
کرد؛ یک ژ؛ به سلول یک گیاه ،ادعا میکنند که بذر و گیاه جدیدی را برهوجود آوردهانرد و
تمان بذرهای آتی نیز در مالکیت آ؛ها است؛ درحالیکره تمران شرکلهای زنردگی ،ماننرد
گیاها؛ و بذرها ،موجوداتی مستقل ،خودساما؛ ،و درحالتحول هسرتند؛ بنرابراین ،ادعرای
مالکیت بر آ؛ها ،هم بهلحاظ اخالقی و هم حقوقی نادرست است.
شرکت های چندملیتی ،با استفاده از حق اختراع ،تنوع حیرات و دانرش برومی را کنتررل
میکنند .شکلهای حیات ،بهنورت کارخانه یا ماشینی بازتعریف میشوند و دانش سرنتی
و بومی سرقت میشود و از رریق حق مالکیت ذهنی ،به مالکیرت شررکتهای چنردملیتی
درمیآید .برای کشاورزا؛ کشورهای درحالتوسعه ،بذر تن ا منهعی برای گیاها؛ آتری و غرذا
نیست ،بلکه منهعی برای ذخیرۀ فرهنری و تراریخ اسرت .برذر ،نخسرتین حلقره در زنجیررۀ
غذایی و نمادی از امنیت غذایی است .مهادلۀ آزاد بذر در میا؛ کشاورزا؛ ،مهنایی برای حفظ
تنوع زیستی و امنیت غذایی است .این مهادلره ،مهتنیبرر همکراری و معاملهبرهمثل اسرت.
کشاورزی که خواها؛ مهادلۀ بذر است ،اغلب به هما؛ میزا؛ بذری که دریافت کرده است،
به دیررا؛ بذر میدهد .در مهادلۀ آزاد میا؛ کشاورزا؛ ،تن ا بذر مهادله نمیشود ،بلکه ایدهها،
دانش ،و فرهنگ نیز مهادله میشود .نظان حق مالکیت ذهنی ررکه از رریق سازما؛ تجارت
ج انی تعمیم یافته استرر این امکا؛ را برای شرکتهای چندملیتی فراهم میکند که دانش
بذر را تصاحب کنند و به انحصار خود درآورند.
درسی که این دیدگاههای نظری و پژوهشهای تجربی برا خرود دارنرد ،ایرن اسرت کره
فناوریها و فراوردههای آ؛ها ،معنای ثابتی برای ذیربطا؛ ندارند و معناها برایند مرذاکره و
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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تعامل میا؛ ذیربطا؛ است .در فرایند این تعامالت است که مشخص میشود ،محصوالت
تراریخته چه معناهایی دارند .معناها بهگونهای نسهی تثهیت میشروند؛ تثهیرت معنرا ،امرری
متزلزل است و میتواند هر آ؛ فرو ریزد ،هما؛گونه که در جامعۀ اروپا ،معنای محصروالت
تراریخته دچار نوسا؛ شده است .این بحثها ،ایدۀ حقانیت بیچو؛وچرای علم را بهچالش
میکشند و مطالهاتی را در مورد شیوههای نوین حاکمیت در حروزۀ علرم و فنراوری مطررح
میکنند .ازآنجاکه پژوهشهای اندکی در مورد فرایند معنابخشی به محصوالت تراریخته در
جامعۀ ایرا؛ و کنشررا؛ ذیربط آ؛ انجان شده است ،این مطالعره میتوانرد گرامی در ایرن
راستا باشد.
 .3روش پژوهش
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این پژوهش ،یک مطالعۀ موردی 1است .مطالعۀ موردی اغلب به این دلیل انتخاب میشود
که پژوهشرر در پی به دسرت آورد؛ درک عمیقری از یرک پدیرده اسرت (مراربی،8001 ،2

 .)881در پژوهشهای موردی ،امکا؛ تعمیم نتایج ،امری قابلبحرث اسرت و هردف ایرن
مطالعه ،تعمیم نترایج بهدسرتآمده نیسرت ،بلکره کسرب ادراک عمیرقتری از بحثهرا و
مناقشههای موجود است.
در فرایند بازنمایی محصوالت تراریخته ،برخی از کنشرررا؛ ،نقرش فعرالتری دارنرد و
کنش آ؛ها بر کنشررا؛ دیرر نیز تسثیرگذار است؛ ازهمرینرو ،افررادی کره نقرش فعرالی در
بازنمایی و معرفی محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی به جامعه ایرا؛ داشرتند ،شناسرایی شردند.
نحوۀ شناسایی بهاینترتیب بود که ف رستی از افرادی ت یه شرد کره در ررول سرال -8937
 8931بیشترین مصاحههها و مقالرهها را در مجلرههای تخصصری و رسرانههرای عمرومی
داشتهاند .این ف رست ،دربردارندۀ نان تولیدکنندگا؛ محصوالت تیییریافته ژنتیکی است که
از اعضای پژوهشراه بیوتکنولوژی نیز هستند .گفتنی است ،دستکم تا سال  ،8931عامرۀ
مردن (مصرفکنندگا؛ ،فروشندگا؛ ،و )...آگاهی بسیار انردکی در مرورد ایرن محصروالت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

داشتهاند و مناقشهها تن ا به سازما؛های دولتی و متخصصا؛ ذیربط مربروط بروده اسرت؛
متخصصانی که یا خودشا؛ بخشی از نظان تصرمیمگیری در مرورد محصروالت تیییریافترۀ
ژنتیکی هستند ،یا با تصمیمگیرا؛ و سیاستگذارا؛ این حوزه ارتهاط داشرتهاند .ویژگیهرای
این افراد در جدول شماره ( )8ارائه شده است .با افراد نمونه ،مصاحهههای نیمهساختاریای
بهمدت  70-800دقیقه و بیشتر در محل کارشا؛ ،انجان شده است.
جدول شماره ( .)1ویژگیهای افراد موردمصاحبه
کد فرد مصاحبهشونده

تخصص

سازمان

گرایش

8

دکترای بیوتکنولوژی

سازما؛ پژوهشهای ننعتی ایرا؛

منتقد

8

دکترای بیوتکنولوژی

آزاد

منتقد

9

دکترای توسعه

سازما؛ غیردولتی

منتقد

4

دکترای بیوتکنولوژیرزراعت

دانشراه ت را؛

منتقد

1

دکترای زراعت

دانشراه ت را؛

منتقد

7

دکترای بیوتکنولوژی

انستیتوپاستور

منتقد

6

دکترای زراعت

دانشراه ت را؛

منتقد

1

دکترای محیط زیست

دانشراه ش ید ب شتی

منتقد

3

دکترای بیوتکنولوژی

دانشراه ش ید ب شتی

موافق

80

دکترای بیوتکنولوژی

پژوهشراه بیوتکنولوژی

موافق

88

دکترای بیوتکنولوژی

پژوهشراه بیوتکنولوژی

موافق

88

دکترای بیوتکنولوژی (تولیدکننده)

پژوهشراه بیوتکنولوژی /دانشبنیا؛

موافق

89

دکترای بیوتکنولوژی (تولیدکننده)

پژوهشراه بیوتکنولوژی /دانشبنیا؛

موافق

84

دکترای بیوتکنولوژی (تولیدکننده)

پژوهشراه بیوتکنولوژی

موافق

81

دکترای بیوتکنولوژی

پژوهشراه ملی م ندسی ژنتیک

موافق

87

دکترای بیوتکنولوژی

انستیتوپاستور

موافق

86

دکترای بیوتکنولوژی

شرکت خصونی

موافق

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

32
برساخت اجتماعی
محصوالت تراریخته ...

افزو؛بر ارالعاتی که از رریق مصراحههها بهدسرت آمرد ،مترو؛ مررتهط و مناظرههرای
دانشراهی نیز دو منهع دیرر گردآوری دادهها بودند.
یکی از متنهای مورداستفاده ،ویژهنامهای است که در سال  8937منتشرر شرده اسرت.
این ویژهنامه که توسط انجمن بیوتکنولوژی ،با هدف توزیرع در مجلرش شرورای اسرالمی،
تدوین شده است ،بهاینسهب اهمیت دارد کره سرازما؛های زیرر نیرز آ؛ را تسییرد کردهانرد:
انجمن ایمنی زیستی ایرا؛ ،پژوهشراه ملی م ندسی ژنتیرک و زیسرتفناوری ،پژوهشرراه
بیوتکنولرروژی کشرراورزی ،مرکررز ارالعررات بیوتکنولرروژی ایرررا؛ ،و ....عنرروا؛ متنهررای
مورداستفادۀ دیرر نیز بهتناسب در متن ذکر شده است.
افزو؛براین ،متن سه مناظره ررکه در نیمه دون سال  8937در دانشراه ت را؛ برگزار شرده
بودرر نیز نوشته شد .ویژگیهای مناظرهکننردگا؛ در جردول شرماره ( )8ارائره شرده اسرت.
ازآنجاکه امکا؛ مصاحهه با یکی از کنشرررا؛ انرلی فرراهم نشرد ،بیشرتر از مصراحههها و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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مقالههایی استفاده شده است که خهرگزاری تسنیم از وی منتشر کرده است.
جدول شماره ( .)2جزئیات مناظرهها
منبع
مناظرههای

محل برگزاری
دانشکده علون
پردیش کشاورزی کرج

ت را؛ (سه
مناظره)

دکتر قرهیاضی (بیوتکنولوژی) ،دکتر توحیدفر (بیوتکنولوژی)،

آبا؛ 8931

دکتر م دوی دامیانی (محیط زیست) ،دکتر مظاهری (معاو؛
اسهق سازما؛ محیط زیست)

انجانشده
در دانشراه

مشارکتکنندگان

زمان

دکتر متولیزاده اردکانی (بیوتکنولوژی) ،دکتر توالیی
(بیوتکنولوژی)
دکتر اسماعیلیفر (بیوتکنولوژی) ،دکتر آزاد عمرانی

پردیش کشاورزی کرج

آذر 8937
دی 8937

(بیوتکنولوژی) ،دکتر سعیدی (بیوتکنولوژی) ،دکتر علیزاده
(کشاورزیرعلفهای هرز)

برخی از افرادی که با آ؛ها مصاحهه شده است ،در مناظرههرا نیرز مشرارکت داشرتهاند.
نقلقول مستقیم یا غیرمستقیم مصاحههها و مناظرهها با دو شرماره کدگرذاری شرده اسرت؛
بهعنوا؛ مثال )8.8( ،به این معنا است که این نقلقول متعلق به فرد شرماره ( )8و مصراحهۀ
مستقیم است ،و ( )8.8بهمعنای این است که این نقلقول ،متعلق به فرد شماره ( )8اسرت

که در مناظره بیا؛ شده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از روش تحلیل تماتیرک برراو؛ و
کالرک استفاده شده است .تحلیرل تماتیرک ،روشری بررای شناسرایی و تحلیرل معناهرا در
دادههای کیفی است که میتوا؛ آ؛ را روش بنیادینی برای تمران تحلیلهرای کیفری بهشرمار

آورد .برخی معتقدند ،تحلیل تماتیک ،یک روش خاص نیست ،بلکه جزئی از فنونی 1است
که در سنتهای تحلیلیای مانند نظریۀ زمینهای بهکار میروند ،درحالیکه برخی دیرر ،آ؛
را روش مستقلی بهشمار میآورند (براو؛ و کالرک .)61 ،8007 ،2یکری از فوایرد تحلیرل

تماتیک ،انعطافپذیری آ؛ است .در پژوهش حاضر ،تحلیل تماتیک در چارچوب رویکرد
برساختگرا بهکار رفته است و دلیرل انرلی اسرتفاده از ایرن روش ،متناسرب برود؛ آ؛ برا
پرسشهای پژوهش بوده است.
تحلیل تماتیک ،دربردارندۀ مراحل مختلفی بوده و فرایندی خطی نیست ،بهاینمعنا کره
رفتن به مرحلۀ بعدی ،مستلزن تکمیل مرحلۀ پیشین نیست ،بلکه فرایندی بازگشرتی اسرت.
این مراحل عهارتند از :آشنایی با دادهها ،کدگرذاری ،جسرتوجو بررای یرافتن مضرمو؛ها،
بررسی مضمو؛ها ،تعریف و نانگذاری مضرمو؛ها ،و نوشرتن گرزارش (برراو؛ و کرالرک،
.)63 ،8007
 .4یافتههای پژوهش

یافتههای این پژوهش در دو بخش ارائه خواهد شرد .در بخرش نخسرت دربرارۀ م متررین
چارچوبهایی بحث خواهد شد که موجب معنابخشی به محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی در
جامعه ایرا؛ شدهاند و بخش دون ،به معرفری کنشرررا؛ و گروههرای اجتمراعی اختصراص
خواهد یافت .اما پیش از ررح بحثهای یادشده ،الزن است مطالهی را در مورد چررونری
اسررتخراج مضررمو؛ها مطرررح کنرریم .در ایررن مقالرره ،مضررمو؛های بهدسررتآمده ،همررا؛
چارچوبهایی هستند که محصوالت تراریخته در قالب آ؛ها معنا مییابند.
بهاینمنظور دو پرسش از پاسخگویا؛ پرسیده شده است:
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 .8چه دیدگاهی در مورد محصوالت تراریخته دارید؟
 .8کدان کنشررا؛ با کدان وابستریهای سازمانی در این مناقشهها مشارکت دارند؟
پش از پیادهسازی و نوشتن مصاحههها ،مناظرهها ،و متو؛ ،و بازخوانی آ؛ها ،کدگذاری
آزاد متو؛ آغاز شد .این مرحله در ررول دوره  8936ترا  8931انجران شرد .مترو؛ بره روش
استقرایی کدگذاری شدند کره مشرابه کدگرذاری در روش دادهمهنرا 1اسرت کره برر معنرای

ظاهری 2دادهها تسکید دارد .نمونههایی از شیوۀ کدگذاری ،مقولهبندی ،و یرافتن مضرمو؛ها
در جدول شماره ( )9ارائه شده است.
جدول شماره ( .)9کدگذاری دادههای گردآوریشده
ردیف
8
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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8

9

4

1
7
6

واحد معنایی

کدگذاری

برای تولید محصوالت تراریختۀ مقاون به آفات ،نیرازی بره اسرتفاده از سرمون شریمیایی نیسرت...

کررراهش مصررررف

()88.8

سمون شیمیایی

این محصوالت ،باعث کاهش تولید گاز دیاکسید کربن شدهاند( ...خوشخلق سیما)8937 ،
براساس گزارش سازما؛ خواروبار ج انی ،در سال  ،8010جمعیت ج ا؛  3میلیارد نفرر
خواهد بود و تولیدات کنونی ،تا چیزی حدود سیوچند سال آینده ،باید برال برر دو برابرر
نسهت به شرایط کنونی میشرود... ،یکری از اسرتراتژیهای جدیردی کره ...بره مرا کمرک
میکنه ،بحث استفاده از گیاها؛ تراریخته است)80.8( ...
با توجه به محدود بود؛ زمینهای زراعی و رشد دائمی جمعیرت ،بایسرتی تولیرد غرذا در
واحد سطح افزایش یابد ،م ندسری ژنتیکری و محصروالت تراریختره میتواننرد بره حرل
مشکالت ناشی از علفهای هرز ،آفرات ،خشرکی ،و شروری کمرن کننرد و راهرشرای
تسمین امنیت غذایی و کاهش فقر باشند)87.8( ...

کاهش تولیرد گراز
دیاکسید کربن
تراریختررره یعنررری
تسمین غذای کافی

گیاهررا؛ تراریخترره
یعنی افزایش غذا

پروتئین سمی بیتی در خو؛ و منهع تیذیهکنندۀ خو؛ جنین در زنا؛ باردار و غیرباردار هرم

وجررود سررم

دیده شده است)8.8( ...

خو؛ انسا؛

این فرضیه بهنورت جدی وجود دارد که بهنظر میرسد که محصروالت تراریختره ،شرهکهای
را با خود میآورند که اگر میزا؛ وابستری را افزایش دهد ،نررا؛کننده است)1.8( ...
بیتی برای کی سم است ،چیزی که برای دیرری سم است ،بررای مرن و شرما غرذا اسرت...
()3.8

در

افزایش وابستری
سررم بیترری برررای
انسرررررا؛ هررررریچ
مخاررهای ندارد

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

با پایا؛ یافتن مرحلۀ کدگذاری ،گان بعدی ررکه براو؛ و کرالرک آ؛ را کدگرذاری کردها
مینامندرر یافتن مقولهها است .در این مرحله نیز دادهها کاهش مییابند .نتایج بهدستآمده
در این مرحله در جدول شماره ( )4ارائه شده است.
جدول شماره ( .)4استخراج مقولهها و مضمونها
ردیف

کدگذاری

مقوله

مضمو؛

8

کاهش مصرف سمون شیمیایی

محیط زیست پاک

توسعه پایدار

8

کاهش تولید گاز دیاکسید کربن

محیط زیست پاک

توسعه پایدار

9

گیاها؛ تراریخته ،راهحلی برای تسمین

گیاها؛ تراریخته ،بهمثابه افزایش غذا و عملکرد

امنیت

غذا در ج ا؛ و ایرا؛

گیاه

غذایی

4

وجود سم بیتی در خو؛ انسا؛

مخارره برای سالمت انسا؛

مخاررات

1

افزایش وابستری

ت دید حاکمیت غذایی

پروژه نفوذ

 .4-1چارچوبهای بهکاررفته
 .4-1-1امنیت غذایی

برخی از کنشررا؛ با ررح این ادعا که شرایط اقلیمی مانند خشکی ،شوری خاک ،و کمهود
آب ازیکسو و رشد جمعیت ازسویدیرر ،امنیت غذایی در جامعه ایرا؛ را ت دید میکنرد،
تن ا راهحل این مشکالت و تنرناها را تولید گیاها؛ تراریخته میدانند .بهنظر آ؛هرا ،تولیرد و
کاشت گیاها؛ تراریخته در داخل کشور ،یک ضرورت برای دسرتیابی بره امنیرت غرذایی و
خودکفایی است.
 ...تن ا قادر هستیم (با تمان توا؛ فعلی) فقرط  94میلیرو؛ ایرانری را سریر کنریم و بقیره را
مجهور هستیم وارد کنیم( ...انجمن بیوتکنولوژی ایرا؛.)8937 ،
 ...اگر تراریخته نداشته باشیم ،اال؛ تولید داریم ،ولی ده سال دیره ،ممکنه تولیرد نداشرته
باشیم (.)88.8

 ...وقتی من به راههای دیرر نمی توانم نیازهای غذایی را ترسمین کرنم و ناچرار بره واردات
هستم ،بهینید من روی اینها تسکید دارن ،اگر از این فنراوری دوری کنریم ،بایرد برروییم
نسخۀ جایرزین این فناوری برای تسمین نیاز کشور چیست .اگر ما امروز ...در خود کرویر
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لوت ...یک گونۀ وحشی گندن داریم که سه یا چ ار دانه گندن روی آ؛ رشد میکند ،اگرر
ژ؛ مقاومت به خشکی و شوری از این گیاه گرفته شود ،به گیاهی منتقل شود کره  4گررن
نمک در لیتر را بیشتر نمیتواند تحمل کند ،بعد تحملش میرسه به  40گررن و براالتر از
 40گرن نمک در لیتر .آیا این نسخهای نیست کره مرن بتروانم براسراس آ؛ ،نیراز غرذایی
جامعه خود را تسمین بکنم.)88.8( ...

در این چارچوب ،مشکل انلی کشور ،کمهود غذا است و یکی از راهحلها و شاید تن ا
راه حلی که قادر است کشور را از بیکاری ،فقر ،و گرسنری نجات دهد ،گیاهرا؛ تیییریافترۀ
ژنتیکی هستند .مشکل کمهود مواد غذایی با یرک راهحرل فنری و بهسررعت حرل میشرود.
م ندسی ژنتیک ،گیاها؛ تیییریافتۀ ژنتیکی و متخصصانی که بره ایرن فرن مسرلط هسرتند،
بهگونهای بازنمایي مریشروند کره گویاتن را گرذرگاه بررای رسرید؛ بره جامعرهای عراری از
گرسنری ،فقر ،و بیکاری هستند .در این روایت ،نراه بسیار خوشبینانهای بره فناوریهرای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بیوتکنولوژیکی بهرورکلی ،و بهرور خاص ،م ندسی ژنتیک وجود دارد.
 .4-1-2محیط زیست سالم

برخی از کنشررا؛ این ادعا را مطرح کردهاند که در بخرش کشراورزی ،سرمون و ن ادههرای
شیمیایی ،بهگونهای بیرویه مصرف میشوند .ایرن مردعیا؛ ،راهحلهرای متفراوتی را بررای
کاهش سمون پیشن اد کردهاند.
در ایرا؛ هر ساله حدود  90میلیو؛ لیترر ،سرمون شریمیایی در مرزارع و باغرات مصررف
میشود؛ ازاینرو ،سرانۀ مصرف سمون شیمیایی برای مردن ایرا؛ در حردود  400گررن در
سال است! کشت محصوالت تراریخته میتواند میزا؛ مصرف این سمون شریمیایی را ترا
حداقل  30درند کاهش دهد (مرتضوی و پورامینی.)41 ،8931 ،
برای تولید محصوالت تراریخت ۀ مقاون به آفرات ،نیرازی بره اسرتفاده از سرمون شریمیایی
نیست .در مورد علفکشها هم از نوع بسریار کمزیرا؛ ِتر موردتسییرد سرازما؛ ب داشرت
ج انی استفاده میشود (خوشخلق سیما.)8937 ،
 .4-1-3غذای سالم

برخی از مدعیا؛ بر این نظرند که استفادۀ بیرویه از سمون شیمیایی ،نهتن ا به محیط زیست
آسیب میرساند ،بلکه آسیب جدیای برای سالمت مردن نیز بهشمار میآید.

 ...ابتالی ساالنه  94000نفر در کشور به سررا؛ بر اثر استفاده از سم کشاورزی .ما در سرال
در کشور  60000نفر سررانی داریم که  94000نفر بهخارر استفاده از سم است (.)81.8
 ...گاهی اوقات نالۀ کشاورزا؛ محلی را میبینید که بر سر و روی خودشا؛ میکوبند کره
محصول از دست رفت ،برای اینکه کرن ساقهخوار بره او؛ حملره کررده و ازررفدیررر،
برای نجات همو؛ محصول ،ناگزیر به مصرف سرمی برهنان گرانرول دیرازونین هسرتند...
دیازونین ،سم سیستمیک است که نفوذ میکند در داخرل گیراه ....کشراورزا؛ مرا کره در
چنین مزارعی زندگی میکننرد ،کرار میکننرد ،مرداون در معرر دیرازونین هسرتند کره

مستندات زیرادی در مرورد زیا؛آوریهرای آ؛ وجرود دارد ،ازجملره ایرن زیا؛آوریهرا،
سررا؛زا بود؛ دیازونین ...است.)88.8( ...

تن ا راه مقابله با مصرف بیرویۀ سم و تسمین غذای سالم ،کاشت گیاها؛ تراریخته است
که نیاز به سم ندارند .در این بازنمایی از محصوالت تراریخته ،نیاز به متخصصا؛ م ندسی
ژنتیک برجسته میشود و آنا؛ بهمثابه ناجیانی مطرح میشوند که میتواننرد غرذای سرالمی
برای جامعه فراهم کنند که همانا غذای تراریخته است .بهاینترتیب ،دوگانرۀ غرذای سرالم/
غذای ناسالم شکل میگیرد.
 .4-1-4تولید ملی

برخی از کنشررا؛ ادعا می کنند که نظان سلطه ،همواره در پی این است که انحصار فناوری
را دراختیار داشته باشد ،و تولید گیاها؛ تراریخته در ایرا؛ موجب شرده اسرت کره انحصرار
تولید این گیاها؛ ررکه دراختیار شررکتهای چنردملیتی بروده استررر شکسرته شرود ،کره
موفقیت بزرگی برای دانشمندا؛ ایرانی بهشمار میآید.
 ...اگرچه کشورهایی مثل آرژانتین و برزیل ،سرالیانه برهترتیب  86و 3میلیرو؛ هکترار بره
کشت محصوالت تراریخته اختصاص میدهند ،اما فناوری (برذر تراریختره) همرۀ ایرن
محصوالت ،تحت لیسانش شرکتهای آمریکایی ،نظیر مونسرانتو بروده و ایرن کشرورها
فقط به کشتوکار آ؛ مشیول هستند .ایرا؛ و چین ،تن ا کشورهایی هستند کره محصرول
تراریختۀ خود را در سطح محدودی میکارند (قرهیاضی.)8911 ،
ایرا؛ ،امروز به این فناوری دست پیدا کرده .میخواهد ب رهبرداری کنره .معلومره بقیرۀ دنیرا کره
ناحب این فناوری هستند ،دلشو؛ نمیخواد که یک کشور جدید وارد بشه.)89.8( ...
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جم وری اسالمی ایرا؛ ،اولین کشور منطقه و جز چند کشرور ج را؛ برود کره فنراوری
م ندسی ژنتیک گیراهی را برومی کررد .در سرال  ،8919مجروز تولیرد اولرین محصرول
تراریخته در کشور نادر شد .بالفانله پش از این دسرتاورد افتخرارآفرین ،یرک جریرا؛
مشکوک در کشور فعال شد و با بهخردمت گررفتن رسرانهها ،راه را بررای توقرف تولیرد و
تس یل واردات هموار ساخت ....تاجاییکه پش از چند سال ،جم وری اسالمی ایرا؛ بره

یکی از واردکنندگا؛ انلی محصوالت تراریخته تهدیل شد (معلی.)8936 ،

در این بازنمایی ،فناوری م ندسی ژنتیک ،همسا؛ با انرژی هستهای بهشمار میآیرد کره
مخالفررت بررا آ؛ ،مخالفررت بررا منررافع ملرری کشررور اسررت .درهمینراسررتا ،دانشررمندا؛ و
متخصصا؛ بیوتکنولوژی نیز در جایراهی مشابه دانشرمندا؛ هسرتهای قررار میگیرنرد و
مخالفت با آ؛ها نیز همانند مخالفت و ترور دانشمندا؛ هستهای بازنمایی میشود.
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 ...شهیه به عنوا؛هایی است که برای تراریخت میزننرد ،نیروگاههرای هسرتهای ،خیانرت
آشکار به خلق ما .ما یک همچین مقاالتی را تو روزنامههامو؛ میزنیم و امروز باید اجازه
بریریم که در زمینۀ انرژی هستهای کار کنیم (.)88.8
 .4-1-5مخاطرات

در مقابل ادعاهایی که در مورد سالمت محصوالت تراریخته مطرح میشود ،ادعاهایی نیرز
در مورد مخاررات این محصوالت برای سالمتی انسا؛ وجود دارد.
ایجاد آسم ،آلرژی ،تیییر در عملکرد رحال ،کهد ،پانکراس ،کلیهها ،و نرازایی ،اخرتالل
ایمنی ،الت اب معده ،اختالل در سیستم گوارش ،رشد بیشازاندازه در الیۀ سرلولی روده،
اختالل در رودهها ،و سررا؛زایی ....نقش احتمالی علفکشهای مخصوص تراریختره
در افزایش بیماریهای مدر؛ در انسا؛ها ،نظیر بیشفعالی در کودکا؛ ،اوتیسم ،آلزایمرر،
ناباروری ،نقص تولد ،و سررا؛ (کرمی.)8934 ،

مخاررات گیاها؛ تیییریافتۀ ژنتیکی ،تن ا متوجه سالمت انسا؛ نیست ،بلکه پیامدهای
خطرناکی نیز برای رهیعت دارد.
 ...همین پنهۀ تراریخته در خود آمریکا به سه سال نرسید که مقاومتش شکسته شد .یعنری
نژادی از حشره ایجاد شد که توانست این مقاومت را بشکند ،نژاد مقاومتشرکن کره بره
ابرنوع زیستی 1معروف است ،چو؛ مقاومت گیاه به آفت شکسته شده است ،اگر کشاورز
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 .1مصاحههشونده از واژه

استفاده کرده است.

همین رقم تراریختهای که قرار بود به آفت مقاون باشد تا سم کمتری مصرف کند را بکارد،
باید سم بزند ،چو؛ آفتها رییا؛ میکنند و زیاد میشوند (.)1.8
 ...اگر ژ؛ مقاون به علفکش از این کلزا فرار کند و در علفهای هرز همخرانوادۀ کلرزا بنشریند
چه میشود؟ ایرا؛ ،خاستراه خیلی از گیاهرا؛ اسرت .از خرانوادۀ براسریکا در مرزارع کلرزا کره
بهنورت لکهای کنار جاده میرویند و با باد یا حشره این گرده از گیاه تراریخته به آ؛هرا منتقرل
میشود و بدینگونه ،علف هرز هم مقاون به علفکش میشود .در چنین حالتی ،هرچه به ایرن
علف هرز علفکش بزنید ،از بین نمیرود .وقتی از برین نمریرود ،همرا؛ لکرههای کوچرک
علف هرز ،خودش تهدیل به لکۀ بزر میشود که به آ؛ ابرعلف 1میگویند؛ یعنی علف هررز
سوپر ایجاد شده که با مقدار زیاد سم هم از بین نمیرود (.)6.8

در چارچوب مخاررات ،گیاها؛ تراریخته به گیاه آزوال تشهیه میشوند و این ادعا مطرح
می شود که گیاها؛ تراریختره نیرز هماننرد آزوال ،نقرش ویرانررری دارنرد و هما؛گونره کره
رهاسازی گیاه آزوال در استا؛های شمالی کشور ،موجب بروز خسارتهای جهرا؛ناپرذیری
برای محریط زیسرت ایرن منطقره شرده اسرت ،رهاسرازی گیاهرا؛ تراریختره نیرز میتوانرد
خسارتهای جهرا؛ناپذیری برای محیط زیست کشور داشته باشد .برا قررار گررفتن گیاهرا؛
تراریخته در چارچوب مخاررات ،این گیاها؛ به معضلی تهدیل شدند که ثمرۀ آ؛ها ،تولیرد
دشمنا؛ م اجم است .این دشمنا؛ رهیعی با نانهایی مانند «ابرعلف» ،و «ابرنوع زیسرتی»
نانگذاری شدهاند.

ً
مثال مشکلی که ما تو بحث آزوال داشتیم ،من نمیخواهم داوری کنم .کی ایرن محصرول را
آورد ،کاری نداریم .در دهه 8970میگفتند اگر ما آزوال را در کشور کشت بدهیم ،آزوال برا
برنج همزیستی داره و باعث میشه مصرف کود شیمیایی ازته پرایین بیایرد .آزوال ...میتونره
بهعنوا؛ پروتئین ...مورداستفادۀ دان قرار بریره؛ این خیلی خوبه .آوردیرم برا نیرت خیرر ایرن
آزوال را توی شالیزارهای شمال رها کردیم ،حاال نمیتونیم جمعش کنریم .حراال شرده یرک

علف هرز ...مثل سررا؛ بالفانله پخش میشه .چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه در آسریای
جنوب شرقی بود و در اونجا دشمن رهیعی هم وجود داشت ،کنترلش میکرد ،اما در اینجرا
دشمن رهیعیه را نداریم و بنابراین ،گسترش پیدا میکنه و باعث میشه که ازت آب را بریرره.
اکسیژ؛ و نور به پایین نرسه و هزارا؛ گونۀ ماهی ما اونجا از بین بره.)4.8( ...
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 .1مصاحههشونده از عهارت انرلیسی

استفاده کرده است.
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 .4-1-6پروژه نفوذ

در این تونیف ،گیاها؛ تراریخته بهمثابه ابزار قدرتمندی بازنمایی میشوند که قادر به کنترل
زادوولد ،ایجاد نژاد برتر ،و ان دان سایر نژادها هستند ،و هدف غایی تولیدکنندگا؛ آ؛ها ررکه
شرکتهای چندملیتی هستندرر سودآوری و کنترل غذا در ج را؛ اسرت .برهنظر مخالفرا؛،
تولید داخلی گیاها؛ تراریخته ،تن ا ب انرهای بررای واردات بیرویرۀ محصروالت تراریختره
است .مخالفا؛ ،ادعای تولید داخلی این محصوالت را قابلتردید میدانند و بر ایرن نظرنرد
که سازوارههای ژنتیکی این محصوالت ،وارداتی است.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

30

دوره ،11شماره 4
پاییز 1931
پیاپی 44

وابسته کرد؛ کشاورزی ما به بذرهای عقیم یا تراریخته ،یعنی وابسته کرد؛ مردن و یک ملت بره
کمرانیهای ابرقدرت ج انی؛ ررحی که کیسینجر پیشن اد داد ،برای کنترل و کاهش جمعیرت
ج ا؛ ،و درن ایت ،برای کنترل ج را؛ برود ....تراریختره بردو؛ شرک اگرر همرۀ جنهرههای آ؛
مطالعه و بررسی نشود ،یک نفوذ خطرناک است ،چو؛ در سفره همرۀ ملرت وارد میشرود ،در
سفره نیروهای نظرامی و انتظرامی و امنیتری مرا هرم وارد میشرود ،در سرفرۀ سیاسرتمدارا؛،
نخهرا؛ ،دانشمندا؛ ،مادرا؛ ،دخترا؛ ،پسرا؛ ،و کودکا؛( ...کرمی.)8934 ،
نهاید اجازه بدهیم این بمبهای زیستی وارد کشور ما شوند و استقالل کشور ،حاکمیت،
و امنیت غذایی و بذر را مورد هدف قرار دهند و سالمت جامعه و ذخایر ژنتیکی را مرورد
ت دید قرار دهند (.)9.8
بهنظر میرسد که محصوالت تراریختره ،شرهکهای را برا خرود میآورنرد کره اگرر میرزا؛
وابستری را افزایش دهد ،نررا؛کننده است .)1.8
این روندی که تراریخته داره ری میکنه ،خوشبینانهترین حالتی که داره ،همرین پرایرد و
پژو  401است .اسم تولید داخلی است .تراریختهای که ما برا ایرن رونرد داریرم مریریم
جلو ،با تراریختهای که در دنیا تولید میشود ،فانله دارد (.)83.8

در این تفسیر و بازنمایی از محصوالت تراریخته ،این گیاها؛ ت دیدی برای امنیت ملی،
عاملی برای نفوذ دشمنا؛ ،و ت دید حاکمیت غذایی و بذر بهشمار میآینرد و برهاینترتیب،
گیاه تراریخته به ابژهای امنیتی تهدیل میشود.
 .4-2شناسایی گروههای اجتماعی مرتبط

کنشررا؛ متفاوت و سازما؛ها و گروههرای اجتمراعی گونراگونی در بحثهرای مربروط بره
محصوالت تراریخته نقش دارند که در ادامه آ؛ها را معرفی خواهیم کرد.

 .4-2-1وزارت جهاد کشاورزی

آنچه باعث جلب توجه وزارت ج اد کشاورزی به تولید داخلی محصوالت تراریخته شرد،
این ادعا بود که تولید این محصوالت در داخل کشرور ،راهری بررای ترسمین امنیرت غرذایی
است .امنیت غذایی و خودکفایی که از اهداف انلی وزارت ج راد کشراورزی اسرت ،بره
اندازه ای اهمیت دارد که حتی در قانو؛ اساسی نیز بر آ؛ تسکید شده است .این وزارتخانه ترا
سررال  8914از ررفرردارا؛ انررلی تولیررد محصرروالت تیییریافتررۀ ژنتیکرری برروده اسررت و
حمایت های مالی آ؛ ،نقش بسزایی در فرایند تولید برنج رارن موالیی تراریخته داشته است.
از سال  8914ترا سرال  ،8938برا تیییرر دولرت ،مسرئوال؛ و تصرمیمگیرا؛ وزارت ج راد
کشاورزی نیز تیییر کردند و نتیجۀ این تیییرات ،به نفع تولیدکنندگا؛ و موافقا؛ تولید داخلی
محصوالت تراریخته نهود؛ بهگونهای کره در ایرن دوره ،محصروالت تراریختره بره ابژههرای
پژوهشرری تهرردیل شرردند .یکرری از تناق هررایی کرره در ایررن دوره ر داد ،آغرراز واردات
محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی بود .برا تولیرد داخلری مخالفرت شرد ،امرا برا واردات انهروه
محصوالت تراریخته ،مخالفتی نورت نررفت و این محصوالت ،بدو؛ هیچگونه نظارت و
بررسیای وارد کشور شدند .درحالی که قیمت این محصروالت (ذرت ،سرویا ،و کلرزا) در
سطح ج انی کمتر از محصوالت عادی بود ،با قیمرت محصروالت عرادی در برازار ایررا؛
عرضه شدند ،بدو؛ اینکه جامعه ،ارالعی از این مسئله داشته باشد.
با روی کار آمد؛ دولت یازدهم و دوازدهم ،موافقا؛ تولید داخلی محصوالت تراریختره
در وزارت ج اد کشاورزی دوبراره قردرت گرفتنرد و هما؛گونره کره مشراهده شرد ،ترالش
گستردهای را آغاز کردند تا به هدف خود ،یعنی تولید داخلی محصروالت تراریختره دسرت
یابند .در هریک از این چرخشها ،همواره متخصصانی وجود دارنرد کره قادرنرد شرواهدی
ارائه دهند که تصمیمهای سیاستگذارا؛ را تسیید میکنند.
 .4-2-2پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

این پژوهشراه ،یکی از مراکز پژوهشی وابسته به وزارت ج اد کشاورزی است که بودجۀ آ؛
را نیز این وزارتخانه تسمین میکند .روند موافقت و مخالفت این پژوهشراه با تولیرد داخلری
محصوالت تراریخته ،هما؛ روندی است که وزارت ج اد کشراورزی دنهرال کررده اسرت.
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ازآنجاکه در یک دهۀ گذشته ،بر کراربردی برود؛ فعالیتهرای پژوهشری در وزارت ج راد
کشرراورزی بسرریار تسکیررد شررده اسررت ،پژوهشررراه بیوتکنولرروژی ،خواهررا؛ تجاریسررازی
محصوالتی مانند برنج ،سیبزمینی ،و چیندرقند تولیدی این پژوهشرراه اسرت ،ترا نشرا؛
دهد که سرمایهگذاری در حوزۀ م ندسی ژنتیک و گیاها؛ تراریختره تن را جنهرۀ تحقیقراتی
ندارد و کاربردی است و میتواند سهب تولید کاالهای قابلفروش در بازار شود .حتی درو؛
این پژوهشراه نیرز اختالف نظرهرایی دربرارۀ محصروالت تراریختره داخلری وجرود دارد و
همچنین ،انتقادهایی در مورد شیوۀ معرفی این فناوری به جامعه مطرح است.
 ...من به موردهای فعلی [برنج و پنهه] کار ندارن .اینها استثنائات است .من با او؛ افرراد
نمی توانم نحهت کنم ،چو؛ این مسائل از کانال او؛ افراد داره میاد بیرو؛ .ایرن ،مسرائل
منفی را به تهعش داره (.)88.8
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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راهی که ما رفتیم ،راهی که م ندسی ژنتیک رفت ،اشتهاه بود .راهی که م ندسری ژنتیرک
رفت ،روش مطرح شدنش در جامعه ،خوب نهود .افرادی که معرفی میکرد؛ بهنظر مرن،
یک خورده بیمحابا حرف میزد؛ (.)88.8

الهته این انتقادها تن ا از درو؛ پژوهشراه بیوتکنولوژی مطرح نمیشود .برخری از افرراد
خررارج از پژوهشررراه کرره محصرروالت تیییریافتررۀ ژنتیکرری را سررالم ارزیررابی میکننررد نیررز
انتقادهایی در مورد معرفی محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی دارند و منشس مناقشه و اخرتالف را
انتخاب نادرست محصول برنج میدانند که مستقیم بره مصررف انسرا؛ میرسرد و غرذای
انلی جامعه است.
بحث تراریخته ،چند تا مسئله داره .باید از محصولی شروع میشد که کمترین ریسک را
داشته باشد .برنج آ؛موقع مشابه خارجی نداشت .شرما میبایرد از ذرت شرروع میکرردی.
می گفتی این ذرتی است که من درست کردن و این ذرتی است که در آرژانترین تولیرد شرده
است .این تستها را انجان میدهیم[ ،رویکرد ]1شروعکنندهها غلط بود ،شما بایرد ابرزاری

داشته باشید که بتوانید مسئولین مملکت را توجیه کنید (.)86.8
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1مصاحههشونده از واژه

استفاده کرده است.

 .4-2-3سازمان محیط زیست

سازما؛ محیط زیست ،یکی از مدعیا؛ و مخالفا؛ سرسخت محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی
بوده و با برگزاری همایشهرای فرراوا؛ ،نقرش م مری در آگاهسرازی و جریا؛سرازی علیره
محصوالت تراریخته داشته است .این سازما؛ با فراخوا؛ مقالههایی در سرطح بینالمللری،
به مقابله با مدعیا؛ پرداخته است .مسئله قابلتوجه ایرن اسرت کره بررخالف وزارت ج راد
کشاورزی که رویۀ متییری در مورد محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی داشت ،ایرن سرازما؛ ترا
سال  8936همواره از مخالفا؛ سرسخت تولید بیضابطه و نظارت محصروالت تیییریافترۀ
ژنتیکی بوده است و تن ا تیییر مدیریت سازما؛ در این سال ،باعث شد که به شهکۀ موافقا؛
محصوالت تراریخته بریوندد.
 .4-2-4تولیدکنندگان

تولیدکنندگا؛ محصوالت تراریخته ،نقش م می در بازنمایی و تعریف این محصوالت دارنرد.
ویژگی مشترک تولیدکنندگا؛ فعلی این محصوالت در ایررا؛ ایرن اسرت کره همرری آ؛هرا از
اعضای پژوهشراه بیوتکنولوژی کشاورزی و درعینحال ،برخی از آ؛هرا ،عضرو شررکتهای
دانشبنیا؛ هستند؛ بنابراین ،رهاسازی محصوالت تولیدشده ،منافع مادی و حرفرهای فراوانری
برای آ؛ها دارد ،برهویژه بهاینسرهب کره در حرال حاضرر ،تعرداد تولیدکننردگا؛ محصروالت
تراریخته در کشور محدود است و درنتیجه ،این تولیدکنندگا؛ با رقابت اندکی روبهرو هستند.
 .4-2-5شرکتهای دانشبنیان

ایررن شرررکتها کرره از دهررۀ  8910ترراکنو؛ در بخررش کشرراورزی فعررال هسررتند ،افزو؛بررر
فعالیتهای پژوهشی ،به تولید نیز میپردازنرد .گسرترش شررکتهای دانشبنیرا؛ ،یکری از
گانه ای م م در راستای تفوی

اختیارات دولت به بخش خصونری و ایجراد اشرتیال در

جامعه است؛ الهته عضویت همزما؛ تولیدکنندگا؛ در پژوهشکده بیوتکنولوژی ررکه بخشی
از وزارت ج اد کشاورزی استرر میتواند زمینهساز رانتجویی شود.
 .4-2-6متخصصان دانشگاهی

متخصصا؛ دانشراهی ،یک گروه منسجم و رسمی نیستند ،اما در هر دو سوی مناقشه نقش
دارند .برخی از استادا؛ دانشکده کشاورزی دانشرراه ت ررا؛ ،نقرش بسریار م مری در نقرد
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محصوالت تراریخته دارند .این استادا؛ که برهرغم معردود برود؛ تعدادشرا؛ ،بسریار فعرال
هستند ،ترالش کردهانرد مناقشرههای موجرود در زمینرۀ محصروالت تراریختره را بره بسرتر
تخصصیتری هدایت ،و آ؛ها را از هیاهوی رسانهای که در سالهای  8931-8937گرفتار
آ؛ بود ،رها کنند.
 ...برخی منتقدین ...میگویند ،با تراریخته قیافۀ آدن مثل خوک میشود ،دن یرا انرشرت اضرافه
درمیآورد .این هما؛ قسمت احساسی و غیرعلمی است که نهاید توجه کنیم و ب ترر اسرت برا
چنین موارد غیرعلمی ،خود را بازیچه موافقین بیچو؛وچرای تراریخته قرار ندهیم (.)1.8
 .4-2-7سازمانهای غیردولتی

مسسسۀ توسعۀ پایدار و محیط زیست (سنسرتا) ،یکری از سرازما؛های غیردولتری فعرال در
حوزۀ کشاورزی و روستا است .هدف انلی این سازما؛ رررکه ررحهرایی را در حوزههرای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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توسعهای انجان میدهدرر توانمندسازی جوامع محلری در ابعراد مختلرف اسرت .یکری از
ررحهای سازما؛ یادشده« ،بهنژادی تکاملی» با تسکید ویژه بر کشراورزا؛ خررد 1اسرت .در

این ررح ،برنامههای برهنژادی مشرارکتیای اجررا میشرود کره در آ؛ ،کشراورزا؛ در کنرار
دانشمندا؛ و پژوهشررا؛ قرار میگیرند و برهجای اینکره مرکرز پژوهشهرا در آزمایشرراهها
باشد ،تحقیقات از آزمایشراهها بیرو؛ آمده و وارد مزارع میشوند .درواقرع ،علرم برهنژادی
گیاهی ،در کنار تجربههای کشاورزانی قرار میگیرد که حانل دانش چندین نسل را با خود
دارند .با چنین رویکردی ،دانش بومی برا دانرش نروین ترکیرب میشرود (سنسرتا.)8938 ،
رویکرد این سازما؛ به دانش کشاورزی ،رویکردی جامعهمحور است کره در آ؛ بره دانرش
کشاورزا؛ بسیار اهمیت داده میشود .این رویکرد در برابر رویکررد م ندسری ژنتیرک قررار
میگیرد که متخصصا؛ در آ؛ نقش انلی را ایفا میکنند و تن ا نقشی که کشاورزا؛ دارنرد،
پذیرش یا عدن پذیرش بذرهای تولیدشده توسط متخصصا؛ است (.)9.8
انجمن ارگانیک ایرا؛ نیز یکی از سازما؛های غیردولتی اسرت کره هردف آ؛ ،توسرعه و
ترویج محصوالت ارگانیک در کشور است .این انجمن ،افزو؛بر فعالیتهای ترویجری در
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1کشاورزا؛ خرد به گروهی از کشاورزا؛ گفته میشود که سطح زمین تحت مالکیت آ؛ها از  1هکتار کمتر است و در منارق
شمالی کشور ،این سطح حتی میتواند کوچکتر باشد.

حوزۀ تولیرد محصروالت ارگانیرک ،فعالیتهرای اقتصرادی متفراوتی نیرز انجران میدهرد.
بحثهای متفاوتی در مورد محصوالت ارگانیک در ایرا؛ وجود دارد؛ بهگونهای کره برخری
ً
ادعا میکنند که اساسا تولید محصوالت ارگانیک در ایرا؛ ،یک ادعای واهی است (.)88.8
یکی دیرر از منتقدا؛ محصوالت تراریخته در جامعۀ ایرا؛ ،بنیاد «سهک زنردگی سرالم
ایرانیراسالمی» است کره در سرال  8934بنیا؛گرذاری شرده اسرت .ایرن بنیراد ،خواهرا؛
بازگشت به نوعی سهک زندگی است که «سهک زندگی سالم» یرا «سرهک ایرانی راسالمی»
نامیده میشود .بخشی از آنچه بهعنوا؛ سهک زنردگی ایرانی راسالمی مطررح میشرود ،بره
وضعیت تیذیۀ جامعه مربوط است .مصرف غذاهای ارگانیک یکی از تونیههای این گرروه
به مخارهانش است .مخارها؛ سخنا؛ این مدعیا؛ ،بیشتر عامۀ مردن هسرتند و اغلرب ایرن
بحثها رربهویژه در سرالهای 8934-8936ررر در رسرانههایی برا مخاررب عران ،ماننرد
نداوسیما ،مطرح شده است.
مخالفان

موافقان

شرکتهای
دانشبنيان
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گروههای اجتمراعی مررتهط و چارچوبهرای بهکارگرفتهشرده توسرط آ؛هرا در نمرودار
شماره( )8مشخص شدهاند .موافقا؛ ،محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی را در چارچوب رهیعت
پاک ،امنیت غذایی ،تولید ملی ،و غذای سالم قرار میدهنرد .ایرن چارچوبهرا در اغلرب
مقالهها و سخنرانیهای آ؛ها برجسته میشود؛ درحالیکه منتقدا؛ ،محصوالت تیییریافترۀ
ژنتیکی را بیشتر در چارچوب مخاررات ایمنری زیسرتی و امنیتری قررار میدهنرد .سرازما؛
محیط زیست و وزارت ج اد کشاورزی رربراساس نظان مدیریتی حاکم بر آ؛هاررر مواضرع
متفاوتی در مورد محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی اتخاذ کردهاند .وزارت ب داشت ،درمرا؛ ،و
آموزش پزشکی تا سال  8931اظ ارنظر رسمیای در مورد محصوالت تولید داخل نداشته
است و سازما؛ پدافند غیرعامل نیز رویکرد محتارانهای در این مورد دارد .بهنظر میرسرد،
ورود سازما؛ پدافند غیرعامل ،از پیامدهای امنیتی کرد؛ این محصوالت باشد.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

00

دوره ،11شماره 4
پاییز 1931
پیاپی 44

 .5پیامدهای وجود تفسیرهای متفاوت از محصوالت تغییریافتۀ ژنتیکی

درحالیکه قرار داد؛ محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکری در چرارچوب امنیرت غرذایی ،غرذای
سالم ،محیط زیست پاک (توسعۀ پایدار) ،و تولید ملی ،سهب تولید داخلی و حتری واردات
این محصوالت می شود ،قرار داد؛ این محصوالت در چارچوب مخاررات ایمنی زیستی و
پروژه نفوذ ،اتخاذ رویکرد بسیار احتیراطآمیزی را در مرورد واردات و تولیرد داخلری رلرب
میکند .تدوین قرانو؛ ایمنری زیسرتی در ایررا؛ ،پیامرد مسرتقیم قررار گررفتن محصروالت
تیییریافتررۀ ژنتیکرری در چررارچوب مخررارره اسررت .درخواسررتهای موجررود ب ررای انجرران
آزمایشهررای بلندمرردت ،نظررارت دقیررقتر بررر ایررن محصرروالت در مرزهررای ورودی ،و
برچسبزنی ،از پیامدهای قرار گرفتن آ؛ها در چارچوب مخارره است .مالحظره میشرود
که تا پایا؛ سال  ، 8931تولید محصوالت تراریخته در داخل کشور ،همچنا؛ ممنروع بروده
است و موافقا؛ نتوانستهاند همۀ ذی ربطا؛ را در مورد تولید داخلی این محصوالت ،توجیره
کننرررد؛ بهگونرررهای کررره در قطعنامرررۀ پایرررانی همرررایش بیوتکنولررروژی در سرررال ،8931
مشارکتکنندگا؛ ،خواستار تعیین تکلیف محصوالت تراریختره شردهاند (قطعنامره پایرانی
همایش بیوتکنولوژی.)8931 ،

درحالی که تولید محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی در داخل کشور دچار سردرگمی اسرت،
واردات ذرت ،کلزا ،و سویای تراریخته از دهه  8910تا  8936همچنا؛ جریا؛ داشته است.
آنچه بهعنوا؛ انلیترین دلیل ورود محصوالت تراریخته به کشور مطرح میشود ،ارزا؛ترر
بود؛ قیمت این محصوالت نسهت به محصوالت مشابه عادی است .افزو؛برراین ،موافقرا؛
ادعا میکنند که بیشتر ذرت و سویای عرضهشده در بازارهای ج انی ،تراریختره ،و واردات
این محصوالت ،گریزناپذیر است (انجمن بیوتکنولوژی ایررا؛ )8 ،8937 ،و برهاینترتیب،

واردات این محصوالت توجیه میشود .
محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی ،تن ا یک ابژۀ فنی نیستند کره براسراس نظریرۀ جهرگرایری
تکنولوژیک ،بر جامعه تسثیر برذارند ،بدو؛ آنکه از آ؛ تسثیر برذیرند .شهکههایی که پیرامرو؛
این محصوالت شکل گرفتهاند ،نهتن ا در فرایند معنابخشی به این ابژه فعال هسرتند ،بلکره
مسیر تحوالت آیندۀ فناوری م ندسی ژنتیک کشراورزی در جامعره را نیرز تعیرین میکننرد.
هما؛گونه که مشاهده میشود ،تجاریسازی این محصوالت در جامعۀ ایرا؛ ،متوقف شده
است .کنشررا؛ مختلرف ایرن حروزه ،برا اسرتفاده از چارچوبهرای متفراوت ،بره اقنراع و
عضوگیری میپردازند.
گروههایی که در جامعۀ ایرا؛ درگیر بحثهای مربوط به محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکری
هستند را میتوا؛ در دو دستۀ کلی جای داد :موافقا؛ و منتقدا؛ .موافقا؛ ،شهکهای را تشکیل
میدهند که بهرور همزما؛ ،از چ ار چرارچوب بررای معنابخشری محصروالت تیییریافترۀ
ژنتیکی استفاده میکنند .موافقا؛ ،مخاررات این محصوالت را نفی نمیکنند ،امرا برر ایرن
نظرند که این مخاررات ،ناچیز و قابلکنترل هستند .موافقا؛ ،شهکۀ گسرتردهای هسرتند کره
رربهتعهیر التور ()40 ،8316رر تالش میکنند که توجه ذیربطا؛ دیررر را بره خرود جلرب
کنند .آ؛ها برای تسمین منافع و اهداف خود ناچار هستند که ذیربطا؛ دیرر را اقناع کنند که
تولید محصوالت تراریخته در راستای تسمین منافع و اهداف آ؛ها نیز قرار دارد .درواقرع ،در
نظریۀ کنشرررشهکه مف ون منافع رد نمیشود ،بلکه تفسیر و معنای جدیدی میگیرد .شهکۀ
موافقا؛ با اعمال قدرتی که برآمده از دانش تخصصی آ؛ها است و با استفاده از چرارچوب
امنیت غذایی و تسمین غذای کافی ،در پی جلب توجه و حمایرت وزارت ج راد کشراورزی
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هستند؛ وزارتخانهای که مسئول تسمین غذای مردن است .این شهکه با بهکارگیری چرارچوب
غذای سالم ،در پی جلب توجه و حمایت وزارت ب داشت است ،و با استفاده از چارچوب
محیط زیست پاک ،سعی در جلب حمایت سازما؛ محیط زیست دارد .این نتایج با نترایج
پژوهش کوالوین ( ،)8 ،8006و لویدو ( )8003سازگار است.
اما این ادعاها همواره در معر

چالش گروههایی هستند که بهمثابه شهکهای در مقابرل

شهکۀ موافقا؛ قرار گرفتهاند .شهکۀ منتقدا؛ ،با برجسته کررد؛ مخراررات ایمنری زیسرتی و
مخاررات امنیتی ،دیدگاههای شهکۀ موافقا؛ را بهچالش میکشند .تفسیر گیاهرا؛ تراریختره
در یک چارچوب امنیتی ،لزون مداخلۀ ن ادهایی ماننرد سرازما؛ پدافنرد غیرعامرل و حتری
شورایعالی امنیت ملی را فراهم کرده است .در این نهرد ،پیروزی با شهکهای است که بتواند
اعضای بیشتری را جذب کند.
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