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 چکیده
هدف این مقاله،  .اند نظر و مناقشه بوده در دو دهه گذشته، محصوالت تراریخته، موضعی برای اختالف

هرا را رررح  شده در این مناقشه و شناسایی کنشرررا؛ و مردعیانی اسرت کره آ؛ ادعاهای مطرح بررسی
های آ؛ از رریق مصراحهه برا کنشرررا؛   مقاله حاضر، یک مطالعه موردی کیفی است که داده .کنند می

صی های دانشراهی، و متو؛ مرتهط با این مناقشه، شامل متو؛ تخص کلیدی و فعال در این حوزه، مناظره
 .ها نیز از روش تحلیرل تماتیرک اسرتفاده شرده اسرت آوری شده و برای تحلیل آ؛ و غیرتخصصی، گرد

دهد که دو شهکۀ موافق و مخالف با تولید این محصوالت شکل گرفته است که هریک   ها نشا؛ می  یافته
راریختره ها دیدگاهی اسرت کره در مرورد محصروالت ت دربردارندۀ کنشررانی است که نقطه اشتراک آ؛

های امنیرت غرذایی، محریط زیسرت پراک،   شهکه موافقا؛، محصوالت تراریخته را در چارچوب .دارند
دهند؛ چرارچوب امنیرت غرذایی بررای متقاعرد کررد؛ وزارت ج راد  غذای سالم، و تولید ملی قرار می

م توجه سازما؛ محیط زیست، و غذای سال کشاورزی، چارچوب محیط زیست پاک برای اقناع و جلب
ریزا؛ و  رود و تولید ملری نیرز موردحمایرت تمران برنامره کار می برای جلب حمایت وزارت ب داشت به

اما مخالفا؛، با برجسته کرد؛ مخاررات این محصروالت کره شرامل مخراررات  .گذارا؛ است سیاست
چیرگری هریرک از ایرن  .ربرط هسرتند ایمنی زیستی و امنیتی است، در پی جلب حمایت کنشررا؛ ذی

 .های مرتهط با آ؛ خواهد داشت  ها، پیامدهای متفاوتی برای مسئله غذا و نظان رچوبچا
 ها  ها، چارچوب  تراریخته، مناقشه، شهکه :ها کلیدواژه
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  ایرا؛ ت را؛، ت را؛، دانشراه اجتماعی علون دانشکده شناسی، جامعه استاد .2
   

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

http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3650.3831
http://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3650.3831
http://www.isih.ir/article_323.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
mailto:m.moazami@alzahra.ac.ir
mailto:mtavakol@ut.ac.ir
mailto:kh.safiri@alzahra.ac.ir


 

 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان
 03 

 4،  شماره 11دوره
   1931 پاییز 

  44پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه .1
هرایی اسرت   های دیرر دانش و فناوری، ثمره تحقیقات و فعالیت  بیوتکنولوژی، مانند شاخه

جتماعی و با مشرارکت کنشرررا؛ متفراوت شرکل که در رول چند دهه و در یک نظان فنی ا
شناسری   بیوتکنولوژی، بر زیست .(69، 8006، 2؛ یاسانوف4، 8316، 1گرفته است )التور

ها از رریرق تیییرر  مولکولی استوار شده و امکاناتی که این فنراوری بررای تنظریم ارگانیسرم
اورزی شرامل م ندسری بیوتکنولوژی در بخرش کشر .کند  شدۀ ژنتیکی ارائه می ریزی  برنامه

یکری از  .شرود  می 3ژنتیک، تولید کودهای زیستی،کشرت بافرت، و نشرانررهای مولکرولی
های دیررر بیوتکنولروژی کشراورزی ایرن   های اساسی میا؛ م ندسی ژنتیک و حوزه تفاوت

شوند، نیاز به ارزیرابی دقیرق و   است که محصوالتی که در فرایند م ندسی ژنتیک تولید می
ها در مقایسه با محصوالت عادی باال است،  همین دلیل، هزینۀ تولید آ؛ ند، و بهنظارت دار

های دیررر بیوتکنولروژی کشراورزی )ماننرد   های تولیدشده در زیربخش  که فراورده درحالی
های کشاورزی عادی، مشمول قوانین کنترل و   کودهای زیستی و کشت بافت( نظیر فرآورده

 .(8088، 4شوند )فائو ول مینظارت محصوالت عادی و متدا
انرد از: ایجراد  شرود کره عهارت  م ندسی ژنتیک در گیاها؛ با سه هدف عمده انجان می

ها؛ افزایش   ها، یا ویروس  ها، بیماری  کش ها، علف  های مقاومتی برای مقابله با آفت سازوکار
روسرازی و نرنعت های مفید بررای اسرتفاده در دا  ای گیاها؛؛ و تولید ترکیب  کیفیت تیذیه

هرای  در ایرا؛، گیاها؛ یا محصروالت تیییریافترۀ ژنتیکری برا عنوا؛ .(81، 8080، 5)آمورز
نیرز  ...شرده ژنتیکری، ترانسرژ؛، و کاری شرده، دست ورزی  متفاوتی ماننرد تراریختره، دست

شده، برار معنرایی و نررشری  کاری ها، مانند دست شوند، که برخی از این عنوا؛  شناخته می
در این مقالره از دو انرطالح گیاهرا؛/  .کنند دارند و بیشتر، منتقدا؛ از آ؛ استفاده می منفی

.محصوالت تیییریافته ژنتیکی یا تراریخته استفاده خواهد شد
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و با وجود جنگ  8970های دهه  تالش برای توسعۀ بیوتکنولوژی در کشور از هما؛ سال
مرکز ملی »نان   وهشراه ژنتیک در کشور بهدر کشور آغاز شد، که ثمره آ؛، ایجاد نخستین پژ

پژوهشرراه ملری »اکنرو؛ برا نران  ایرن مسسسره،  .بود« م ندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی
، مراکز 8960در رول دهۀ  .دهد  به فعالیت خود ادامه می« فناوری م ندسی ژنتیک و زیست

لرف تسسریش شردند ها و ن ادهرای مخت  ای در سازما؛  گذاری، اجرایی، و پژوهشی  سیاست
هرای علمری کشرور، مرکرز مطالعرات   )مانند کمیسریو؛ بیوتکنولروژی در شرورای پژوهش

جم وری، پژوهشرکده بیوتکنولروژی در  بیوتکنولوژی در دفترر همکراری فنراوری ریاسرت
، و انجمرن «1پژوهشرکده بیوتکنولروژی کشراورزی»سازما؛ پژوهش علمی وزارت دفراع، 

ریزی   کاری که این مجموعه انجران داد، توجیره نظران برنامره ترین م م .بیوتکنولوژی ایرا؛(
هرای نروین و جرای داد؛ فنراوری زیسرتی/  گذاری در عرنرۀ فناوری  کشور بررای سررمایه

 .بیوتکنولوژی در برنامه توسعه کشور بود
، یکی از متخصصا؛ ایرانی ادعا کرد که موفق شده اسرت برا اسرتفاده از 8961در سال 

او با استفاده  .تیک، نخستین گیاه تیییریافتۀ ژنتیکی در ایرا؛ را تولید کندفناوری م ندسی ژن
 .خوار را به برنج ررارن مروالیی منتقرل کررد از فنو؛ م ندسی ژنتیک، ژ؛ مقاون به کرن ساقه

خوار و درنتیجه،  ترین مزیت ادعایی این محصول، مقاومت آ؛ در مقابل آفت کرن ساقه م م
ای در مرورد رقرم بررنج ررارن   هرای مزرعره پژوهش .طرناک بودکاهش استفاده از سمون خ

در سایت مسسسه تحقیقات برنج در رشت  8963از سال  2تی  موالیی تراریختۀ دارای ژ؛ بی
، 8914در سرال  .ادامره یافرت 8919و در یک سطح محدود و ایزوله انجان شد و تا سرال 

تن بذر بررنج  810نتیجۀ آ؛، تولید کشت تکثیری برنج تراریخته در سه مزرعه انجان شد که 
گاهی از این موضوع،  .تراریخته برای توزیع در میا؛ کشاورزا؛ بود سازما؛ محیط زیست با آ

وارد عمل شد و با این ادعا که مطالعات ایمنی زیستی در مورد این گیاه انجان نشده اسرت، 
نیرز ادامره  8938سال  خواستار ممنوعیت توزیع آ؛ در میا؛ کشاورزا؛ شد؛ ممنوعیتی که تا

سرازی  تولیرد و تجاری، براساس یکی از بندهای الیحۀ برنامه ششم )8934در سال  .یافت
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انهوه کودهای زیسرتی و سرمون زیسرتی و محصروالت تراریختره برا اولویرت بررنج و پنهرۀ 
سرازی محصروالت  های الزن را بررای تولیرد و تجاری دولت موظف شد، زمینره تراریخته(

 .(407، 8934ریزی،  )سازما؛ مدیریت و برنامههم کند تراریخته فرا
هرا و  درنظر گرفتن این بند در بخرش فنراوری الیحرۀ برنامره ششرم، مروجی از اعترا 

ها شرد، کره   ها و دانشراه هایی در سطح رسانه ها را برانریخت و سهب برگزاری مناظره انتقاد
های پریش، بره   هایی کره در سرال قشرهترتیب، منا این به .نیز ادامه داشته است 8931تا سال 
ربط مربوط بود، به عرنۀ عمومی جامعره نیرز کشریده شرد، و  ها و متخصصا؛ ذی  سازما؛

ربرط  ها و شناسایی کنشررا؛ ذی همین امر باعث شد که امکا؛ مطالعه محتوای این مناقشه
ا در انحصرار این، تن ر از ای است به ج انی کره ترا پریش  ها، دریچه این مناقشه .فراهم شود

ترروا؛ دریافررت کرره   از ایررن دریچرره می .ربررط برروده اسررت های ذی متخصصررا؛ و سررازما؛
گذارا؛ و مردن عرادی، تعریرف و   متخصصا؛، چرونه محصوالت تراریخته را برای سیاست

 .گیرند  نظر، چه راهکارهایی را درپیش می کنند، و در هنرامۀ مناقشه و اختالف  بازنمایی می
که اگر )پی بررسی درستی یا نادرستی ادعاهای ررفین این مناقشه نیست،  این مقاله، در

دنهال این اسرت کره  ، بلکه به(دادند  پذیر بود، متخصصا؛ مرتهط، این کار را انجان می امکا؛
هرا، چره معناهرایی بررای م ندسری ژنتیرک و  ربط  دریابد، در جریا؛ تعامل و نهرد میا؛ ذی

ترتیب، هردف  این بره .شرود تولید و در مرورد آ؛، مرذاکره میمحصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی 
شده در مورد محصوالت تیییریافترۀ ژنتیکری در  های مطرح انلی این مقاله، بررسی بحث

 .های زیر است گویی به پرسش  ایرا؛ است و برای دستیابی به این هدف، درندد پاسخ
یرن محصروالت در هایی در مورد محصروالت تراریختره مطررح اسرت و ا چه بحث .8

 شوند؟  جامعۀ ایرا؛، چرونه تعریف و تفسیر می
 ها مشارکت دارند؟ ای در این بحث کدان کنشررا؛ و با چه مناسهات سازمانی و ن ادی .8
گذاری در مرورد محصروالت   گیری و سیاست  ها چه تسثیری بر نحوۀ تصمیم این بحث.9

 تیییریافتۀ ژنتیکی داشته است؟
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 چارچوب نظری .1
ترراکنو؛، فنرراوری و مناقشررات علمرری و فنرری مربرروط برره آ؛، موردتوجرره  8360از دهرره 

در  .های متفاوتی در این زمینه مطرح شرده اسرت پردازا؛ علون اجتماعی بوده و نظریه نظریه
های م رم در  یکی از نظریره .اجمال بررسی خواهیم کرد ادامه، برخی از این رویکردها را به

در ایرن نظریره،  .اسرت« 1جهرگرایری تکنولوژیرک»وژی، نظریرۀ شناسی تکنول حوزۀ جامعه
فنراوری، دارای عراملیتی  .وتحوالت فنی، تسثیر مستقیمی برر تیییررات اجتمراعی دارد تیییر

، 2کنزی و وایکمرن  تواند بر روابط انسانی و تحوالت آ؛ تسثیرگرذار باشرد )مرک  است که می
توا؛ در دو گرروه   تکنولوژیک هستند را می اندیشمندانی که قائل به تعین و جهر .(4، 8311

شرمار  پیشررفت و ب رروزی بشرر به معنری فنراوری و توسرعه را همگروه نخست،  .جای داد
ها، فناوری، امری خنثی است که در خدمت بشر است و نیازهای رهیعی  نظر آ؛ به .آورند می

شود، عان اسرت و   محقق میهایی که از رریق فناوری   کند؛ بنابراین، ارزش  بشر را تسمین می
، 8008، 3آیرد )فینهرر  شرمار می سهب، پیشرفت فناوری، پیشرفت جامعۀ بشری به همین به
بینانه به فنراوری، دیردگاه اندیشرمندانی ماننرد مرارتین  در نقطۀ مقابل این دیدگاه خوش .(8

های   لی ارزشبخش و تج دانند، بلکه آ؛ را تجسم  قرار دارد که فناوری را خنثی نمی 4هایدگر
 .(6، 8008دانند )فینهر ،   خاص می

اسررت کرره در بسررتر  5های مطرررح در ایررن مررورد، نظریرره منررافع یکرری دیرررر از نظریرره
و  6رور خاص، براری برارنز به .شناسی معرفت علمی ریشه دوانده و رشد کرده است جامعه

یق بشرری و مف ون عال .نقش م می در این سنت پژوهش تجربی داشتند 7کنزی  دونالد مک
، 8نقشی که در تولید دانش و معرفت بشری دارنرد، همرواره موردتوجره بروده اسرت )یرلری

کنزی و بارنز، ادعاهای شرناختی دانشرمندا؛، در عالیرق و منرافع   نظر مک به .(40، 8001
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کننرد کره ایرن عالیرق و   مناقشات علمی زمانی بروز می .ها ریشه دارد اجتماعی و مادی آ؛
 .(41، 8001؛ یرلی، 77، 8361کنزی،    گیرند )مک  ضاد با یکدیرر قرار منافع، در ت

ای بر سر همهستری آماری، تالش کرده اسرت ایرن ترسثیر را   کنزی با بررسی مناقشه  مک
های علمی و فنی معانر نیز با اسرتفاده از ایرن نظریره بررسری  برخی از مناقشه .نشا؛ دهد

-730، 8311است )ریچراردز،  1طالعه ِاولین ریچاردزهای آ؛، م اند که یکی از نمونه شده
او در پژوهش خود، مناقشه بر سر نقش ویتامین سی در درمرا؛ بیمراری سرررا؛ را  .(717

ای و   ریچاردز بر این نظر است که در هر دو سوی مناقشه، منرافع حرفره .بررسی کرده است
 .اند تداون مناقشه داشته مالی مطرح بوده است، و این منافع تسثیر بسزایی در آغاز و

های علمری مفیرد  تواند در ادراک مناقشه  هایش می یکی دیرر از اندیشمندانی که دیدگاه
 .است شهکه داشته  ر گیری نظریۀ کنشرر  ای در شکل  است که س م عمده 2باشد، برونو التور

در رول زما؛  های کنشررا؛ چرونه شهکه بر تهیین این موضوع که ه مهتنیشهک ر نظریۀ کنشرر
دلیرل کراربرد واژۀ  .شوند تا ادعاهای مربوط به یک دانش خاص را حمایت کنند  ساخته می

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

این  .کند  پردازد و تفاوتی در شهکه ایجاد می  رانسا؛ باشند؛ مانند فناوری که به کنش مییا غی
 .شود  اجرا  ساخته می شهکه در یک فرایند درحال

شهکه، رهیعت، مجموعۀ غیرفعالی از مواد خان نیست که در سرکوت  ر در نظریۀ کنشرر
ف م کنرد و بره آ؛ شرکل  ر و قابلبرد، و درانتظار پژوهشرری است که آ؛ را ندادا  سر می به

های میا؛ کنشررانی ساخته شده است که جایراه خود را در درو؛   جامعه از همراهی .بدهد
ایرن فرضریه،  .(8084کننرد )اوکانرل و همکرارا؛،   شهکه و در ارتهاط با دیررا؛ تعریرف می

 .را بررسری کننردها و کردارهای مرادی تسثیرگرذار   کند که رشد شهکه  پژوهشررا؛ را قادر می
های گوناگونی برای انجان کارهرا  های متفاوتی از واقعیت و روش های متفاوت، ادراک  شهکه

 .ها را دریافت توا؛ آ؛  شهکه می ر دارند که با استفاده از نظریۀ کنشرر
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 .ها باثهرات بماننرد  ای مناسب ایفا کنند ترا شرهکه گونه های شهکه باید نقش خود را به  تمان مسلفه
ها باید بدو؛ توجه به اینکه انسا؛ یا غیرانسا؛ هستند، با یکدیرر همکراری کننرد، زیررا اجرزا  برا  آ؛

گر   ها، این است که تحلیرل نکتۀ م م در راستای ف م چرونری ساخت شهکه .یکدیرر ارتهاط دارند
و  ای در مورد موقعیرت یرا باورهرای کنشرررا؛ درو؛ شرهکه و چررونری تعریرف  نهاید هیچ فرضیه

ازآنجاکره کنشررر ممکرن  .(69، 8317، 1همراهی دیررا؛ توسط کنشررا؛، داشته باشرد )کرالو؛
های یکسانی بررای تمران   ها و واژه است انسا؛، فناوری، یا حیوا؛ باشد، ضروری است که از عهارت

 شده شود که ادعای دانش مطرح شهکه تن ا در شرایطی موفق می ر هر کنشرر .کنشررا؛ استفاده شود
های مربروط بره  نورت است که مناقشه تن ا دراین .توسط آ؛ شهکه، در بیرو؛ از آ؛ نیز پذیرفته شود

حقیقرت،  .شرود  درستی یا نادرستی این ادعاها، برررف شده و ادعای دانشی به حقیقت تهردیل می
 .(88، 8316شود )التور،   در گذر زما؛ از شهکه جدا و به جعهۀ سیاه تهدیل می

های کنشرررانی را  ( با استفاده از نظریرۀ کنشررر شرهکه، شرهکه8001) 2زسوزا؛ بروک
زمینی تیییریافته ژنتیکی شکل  تحلیل و بررسی کرده است که در هندوستا؛، در مورد سیب

، 8001اسرت )بروکرز،  3ابژه زمینی تیییریافتۀ ژنتیکی یک شهه از این منظر، سیب .اند گرفته
شرهکۀ موافقرا؛ و  .ادی، اجتمراعی، و روایتری اسرتزمرا؛ شریئی مر رور هم (، یعنی به81

مثابره یرک فنراوری در  انرد: به های متفاوتی از ایرن محصرول ارائره داده مخالفا؛، برساخت
آموزا؛ فقیر مدارس بود؛  کنندۀ غذای مقوی برای دانش خدمت اهداف بشردوستانه که تسمین

عۀ هند باشد، این جامعره را در توانست در خدمت جام  پرستانه که می ای از علم می ن نمونه
های   رقابت برای تولید نخستین غذای کارکردی تیییریافته ژنتیکی پیروز کند، پیشرو نوآوری

دیرر، مانند برنج رالیی باشد، و فرنتی را برای هند فراهم کند ترا حاکمیرت غرذایی را در 
 .(80، 8001عصر بیوتکنولوژی محقق کند )بروکز، 

 4زمینی تراریختره را اسرب تروایری ا، برخری از کنشرررا؛، سریبدر مقابل ایرن ادعاهر
های چنردملیتی براز   های تیییریافترۀ ژنتیکری شررکت دانستند که راه را برای پذیرش بذر  می
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های   هایی پیرامرو؛ ایرن گزینره  دهد کره شرهکه  بروکز در این پژوهش خود نشا؛ می .کرد  می
هایی کرره بیوتکنولرروژی   شررکل گرفررت؛ شررهکهزمینی تیییریافتررۀ ژنتیکرری  روایترری از سرریب

 .چالش کشیدند کشاورزی را به
تن ا تفسریرهای متفراوتی از واقعیتری  ( بر این نظر است که نره811-813، 8088) 1رابینز

متفراوتی را  2های  ها و رویره نان گیاها؛ تراریخته وجود دارد، بلکه هر تفسیر و معنایی، کنش به
اگر کلزای تراریخته  .لیا سه تفسیر در مورد کلزای تراریخته وجود دارددر استرا .انریزد  نیز برمی

تولیرد  3ای نوترکیرب ا؛ های فنری دی  مثابه یک ابژۀ کشاورزی درنظر گرفته شود که برا رویره به
شرود )نحروۀ   هایی برای تولیرد آ؛ اسرتفاده می  شود، مسئلۀ عمده این است که از چه روش  می

در دومرین تفسریر،  .اند کار گرفتره شرده یی برای تولید این محصرول برهها  انتقال ژ؛( و چه ژ؛
های ارزیرابی و تحلیرل   با چنرین تفسریری، رویره .آمیز است کلزای تراریخته یک ابژۀ مخارره

عرضره در  مثابه یرک ابرژۀ برازاری و قابل سومین تفسیر نیز کلزا را به .شود  مخاررات مطرح می
 .شود زنی می های برچسب  تفسیر، موجب ررح بحث رویه این .کند  بازار بازنمایی می

های تیییریافتۀ ژنتیکی در ترکیه را  ( برساخت گفتمانی ارگانیسم8089) 4ولتری و سوردن
شناسری/ نظریرۀ کنشررر شرهکه،  این مطالعه برا اسرتفاده از رویکررد نشانه .اند  تحلیل کرده

های نظریرۀ بازنمرایی و نظریرۀ فرهنرری  های مردن از فناوری نوین را در چارچوب  بازنمایی
 .کند تحلیل می
گرایری،  های ملی  بینی بر چ ار شهکۀ گفتمانی، شامل ج ا؛ شده مهتنی های انجان تحلیل

 .(846، 8089گرایی )چپ(، و نئولیهرالی هستند )ولترری و سروردن،  گرایی، پیشرفت اسالن
گرایا؛،   اسرالن .آورنرد شرمار می ت بهها، محصوالت تراریخته را عاملی برای پیشرف نئولیهرال

کید می  ها، و ملی چپ کنند و بر این نظرند که باعث   گرایا؛، بر مخاررات این محصوالت تس
 .شروند  بروز مشکالتی برای کشاورزی پایدار، ایجاد وابستری، و کراهش تنروع زیسرتی می

ای   مثابه جعهۀ پاندورا و تورئه گرایا؛ بر این باورند که محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی، به  اسالن
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های   از سوی قرون ی رود اسرت ترا از رریرق آ؛، منرابع داخلری کشرورها دراختیرار شررکت
 .چندملیتی قرار گیرد

های  شهکه، بره بررسری مناقشره ر ( با استفاده از نظریرۀ کنشرر914، 8009) 1اما ژاکو
دو شهکۀ موافقرا؛ و مخالفرا؛ او  .مربوط به الیروبی یک رودخانه در استرالیا پرداخته است

ها، و چرونری تالش این کنشرررا؛   شهکه ر الیروبی رودخانه، اعضای هریک از این کنشرر
ژاکو  .خودشا؛ از الیروبی را بررسی کرده است  برای جلب حمایت دیررا؛ در مورد تعریف

حمایت دیرررا؛ اند  کنشرر نشا؛ داده است که چرا موافقا؛ نتوانسته ر با مقایسۀ این دو شهکه
اند با جلب حمایت دیررا؛، عملیات الیروبری   را جلب کنند، اما شهکۀ مخالفا؛ موفق شده

 .را متوقف کنند
مثابره یرک  در فنالنرد را به 3جروکی ( رودخانۀ پیلریش 891، 8333) 2جارمو کورتلینن

از ایرن دیردگاه، رهیعرت، امرری واقعری، اجتمراعی، و  .شهکه بررسی کررده اسرت ر کنشرر
دو شهکه، در راستای معنابخشی به این رودخانه شکل گرفتند که هریرک از  .است 4پنداری

 .ای برای آ؛ قائل بود ها، معناهای ویژه آ؛
عنوا؛ مثال، دانشمندا؛، دارای عاملیرت راههرردی  ها در چرخش است؛ به  قدرت در شهکه

ها به عضرویت   ا، یا چارچوبه گذاری  ها، سیاست  توانند دیررا؛ را از رریق ررح  هستند و می
هرا،   نظر گرافمن، چارچوب بره .کننرد ها نقرش م مری ایفرا می میا؛، چارچوب دراین .درآورند

کنند کره رویردادها را در  ای هستند که این امکا؛ را برای افراد فراهم می های تفسیری واره  ررح
 .(838-838، 8003، 5فضای زندگی و در ج ا؛، جایابی، ادراک، و شناسایی کنند )اینسیدل

ها، ساما؛ داد؛ به تجربه و  کنند که رویدادها، معنادار شوند و کارکرد آ؛  ها کمک می چارچوب
سازی و متمرکز کرد؛ ابعاد ج ا؛ بیرونری، کرارکرد تفسریری  ها با ساده آ؛ .هدایت کنش است

 .ا را خنثری کررده توا؛ حمایت دیررا؛ را جلب و مخالفت  ها می با استفاده از چارچوب .دارند
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شناسری،  عنوا؛ مثرال، در حروزۀ جامعه کار رفته اسرت؛ بره های متفاوتی به این مف ون در حوزه
بندی، ابزاری  ها، چارچوب نظر آ؛ به .اند  های اجتماعی از آ؛ استفاده کرده  پردازا؛ جنهش نظریه

 .(784، 8000، 1برای ساخت معنا است )بنفورد و اسنو
ای فعال و فرایندمحور، و نشانرر عاملیت و مجادلره در سراخت   بندی، پدیده  چارچوب
معنا فعال است که چیزی درحرال انجران شرد؛ اسرت، و فراینردمحور  این به .واقعیت است

برانریز است، زیررا  بندی، مجادله چارچوب .تحول و پویا است معنا که فرایندی درحال این به
های موجرود متفراوت  تن ا با چارچوب نهای است که  های تفسیری متضمن تولید چارچوب

( برر ایرن نظرنرد کره 1-7، 8334) 2شو؛ و رایرن .کشند  چالش می ها را به هستند، بلکه آ؛
های هنجاری یا سیاسی را در یک مناقشه   های رقیهی هستند که موقعیت  ها، دیدگاه چارچوب
ای خراص  گونه ت را بهع ده دارند: مشکال ها کارکردهای زیر را به چارچوب .دهند نشا؛ می

شرود، و  هرا ارزیرابی انجران می کنند، براسراس آ؛  کنند، روابط علی را تثهیت می  تعریف می
 .کنند  هایی را برای کنش فراهم می  دستورالعمل

 
 پیشینه پژوهش .2

هرایی   شده در مورد محصوالت تراریخته، بیشتر دربردارندۀ پژوهش مطالعات داخلی انجان
قال ژ؛ بیرانه به گیاه موردآزمایش، و نحوۀ قرار گرفتن و بیا؛ ژ؛ در گیاه میزبرا؛ در زمینۀ انت

در ایرن  .اند های محصوالت تراریخته را بررسی کرده ها نیز فواید و زیا؛ برخی از آ؛ .هستند
ها، مخاررات محصوالت تراریخته برای انسا؛ و محیط زیست تحلیل و ادعا شرده  پژوهش

کنترل هستند و با مخاررات محصروالت  شده و کاماًل قابل شناخته است که این مخاررات،
 .(8، 8916عادی تفاوتی ندارند )رهنما، 

کنندگا؛ به مسرئلۀ گیاهرا؛ تراریختره  ها، از جنهۀ حقوق مصرف دستۀ دیرری از پژوهش
کیرد کرده رسانی بره مصررف و بر جنهۀ ارالع  نرریسته انرد )کراظمی و عهاسری،  کنندگا؛ تس

های دیرری است که موردتوجه   نظرسنجی در مورد محصوالت تراریخته، از حوزه .(8913
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ها دیرردگاه متخصصررا؛   در برخرری از ایررن نظرسررنجی .پژوهشررررا؛ ایرانرری برروده اسررت
بیوتکنولوژی در مورد محصوالت تراریخته و عوامرل تسثیرگرذار برر آ؛ بررسری شرده اسرت 

 .(8911یاضی،   )نعیمی، پزشکی راد، و قره
 .های متفراوتی دارنرد  صا؛ داخلی در مرورد اسرتفاده از بررنج تراریختره، دیردگاهمتخص

ها بر این نظرند که استفاده از برنج تراریخته در سهد غرذایی جامعره  که برخی از آ؛ درحالی
یک ضرورت است، گروه دیرر بر این باور هستند که ضرورتی در این زمینه وجرود نردارد و 

خترره و سررایر محصرروالت تیییریافتررۀ ژنتیکرری، رویکرررد بسرریار بایررد در مررورد برررنج تراری
تن ا نظر  ها، نه در این نظرسنجی .(88، 8931ای درپیش گرفت )غنیا؛ و همکارا؛،  احتیاری

 .متخصصا؛، بلکه دیدگاه مردن عادی نیز در مورد محصوالت تراریخته بررسی شده اسرت
گاهی اندک مردن ع نتایج کلی این پژوهش ادی در مورد محصوالت تراریختره ها حاکی از آ

 .(31-37، 8930زاده،  است )زارع مداب و عالم
ها، قوانین مربوط به محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی را در ایرا؛ و  دستۀ دیرری از پژوهش

اند که قوانین ناظر بر محصروالت   کشورهای دیرر ج ا؛ بررسی کرده و به این نتیجه رسیده
عنوا؛ مثررال،  ا؛، مشررکالتی دارد و نیازمنررد بررازنرری اسررت؛ بررهتیییریافتررۀ ژنتیکرری در ایررر

تفسیرهای متفاوتی از قانو؛ ایمنی زیستی در ایرا؛ وجود دارد و همین امر نیرز اجررای آ؛ را 
 .(94-40، 8936تسخیر انداخته است )نالحی جوزانی،  به

ترری انجران   های خارجی مربوط به محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی، در گستره وسریع پژوهش
هرا،  براسراس ایرن پژوهش .هرا داشرته اسرت ای بر آ؛  گرایی تسثیر ویژه  اند و نظریۀ برساخت شده

هرای فرهنرری، نقرش م مری در   زیستی، مالحظات اخالقی، و ارزش مسائل ب داشتی و محیط
را گرایی، ادعاهای علمری  ها با پذیرش برساخت  این دیدگاه .بازنمایی محصوالت تراریخته دارند

 .(8319آورند )لوزیک،   شمار می شده به نیز مانند سایر ادعاهای مطرح
کنرد و بره همرین دلیرل،  در جامعۀ ایتالیا، غذا نقش م می در هویت فرهنرری ایفرا می

در دهۀ  .(8، 8006، 1مقاومت زیادی در مقابل تولید این محصوالت وجود دارد )کوالوین
شرد کره   ای بازنمرایی می  زلره فنراوری چندالیرهمن کاری ژنتیک، به های دست  ، روش8310
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های   معنای افزایش کارایی و حفظ محیط زیست از رریق کاهش استفاده از سمون و ن اده به
 .(888-888، 8003، 1شیمیایی بود )لویدو

در اواخرر دهره  .بنیرا؛ در اروپرا برود ، بیوتکنولوژی، نمرادی از جامعرۀ دانش8330در دهۀ 
بنرردی جدیرردی از بیوتکنولرروژی  گیری چارچوب وادث، سررهب شررکل، وقرروع برخرری حرر8330

کشاورزی در اروپا شد؛ شیوع بیماری جنو؛ گاوی، بحرانی در کشاورزی ننعتی جامعرۀ اروپرا 
گیری جنرو؛ گراوی و  مخالفا؛ فناوری م ندسی ژنتیک با ترسیم شهاهت میرا؛ همره .ایجاد کرد

ای پرخطرر و تالشری برررای   ی کارخانرهبیوتکنولروژی کشراورزی، ایرن شریوه را نرروعی کشراورز
دلیل تالش برای پن را؛ کررد؛  های نظارتی، به  از رویه .کردند سازی کشاورزی معرفی می ج انی
شردۀ ژنتیرک، بره  کاری محصروالت دست .شرد های سیاسی در پوشش علم، انتقراد می تصمیم

دلیل  ابی مخرارره، برههای ارزیر  رویره .نظم و خطرناک تهدیل شدند نمادهایی از یک فناوری بی
ها، وابستری به ج الت علمی، و تع د به کشاورزی ننعتی موردانتقراد  بینانه بود؛ فرضیه خوش

 .شدۀ ژنتیک در اروپا شکل گرفت کاری قرار گرفتند و جنهشی بر ضد محصوالت دست
هرای قرانونی و اجتمراعی همرراه برا محصروالت  ها از الزامات و نظان برخی از پژوهش

های چنردملیتی،   ای کره در آ؛، تعردادی از شررکت های قانونی ه انتقاد کردند؛ نظانتراریخت
ای کره  گونره کنند؛ به  های دیرر را تخریب می  زنجیرۀ غذایی را در سطح ج ا؛ کنترل و بدیل

 .(81-80، 8087، 2مردن نتوانند به منابع غذایی متنوع و سالم دسترسی داشته باشند )شیوا
ایرن حرق بره مالکرا؛ آ؛ اجرازه  .اسرت 3های قانونی، حق مالکیت ذهنری  یکی از این نظان

وجود  بررداری تجراری از آنچره را بره  سراله، ب ره دهد کره در یرک فانرلۀ زمرانی بیست  می
تواننرد حرق اسرتفاده از   دارندگا؛ حق مالکیرت می .اند، در انحصار خود داشته باشند  آورده

حررق مالکیررت ذهنرری، سررازوکاری در  .را؛ بفروشررندانررد، برره دیررر  وجود آورده آنچرره را برره
این حرق در ابتردا تن را  .رود کار می های نئولیهرالی است که برای تشویق نوآورا؛ به  سیاست

برا رشرد نرنایع دارویری و  .های مربوط به تولیدات مکانیکی بود  دربردارندۀ برخی نوآوری
 .نایع شیمیایی را نیز دربر گرفرتتر شد و تولیدات ن  شیمیایی، حوزۀ مالکیت ذهنی گسترده
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های حیاتی و گیاها؛ از این حوزه مستثنا بودند، اما امروزه، حوزۀ اشریایی کره موضروع  گونه
را  1ای    ا؛  هرای دی  های حیراتی و توالی تر شده و گونه  گیرند، گسترده  مالکیت معنوی قرار می

 .(888، 8007، 2بیوجی  جی  گیرد )ان نیز دربر می
( بر این نظر است که م ندسی ژنتیک باعث شده است کره حرق 81-88، 8337)شیوا 

های چندملیتی تن ا برا اضرافه   شرکت .پذیر شود مالکیت بر بذر و درواقع، بر حیات، امکا؛
انرد و  وجود آورده کنند که بذر و گیاه جدیدی را بره  کرد؛ یک ژ؛ به سلول یک گیاه، ادعا می

های زنردگی، ماننرد  کره تمران شرکل ها است؛ درحالی لکیت آ؛تمان بذرهای آتی نیز در ما
تحول هسرتند؛ بنرابراین، ادعرای  گیاها؛ و بذرها، موجوداتی مستقل، خودساما؛، و درحال

 .لحاظ اخالقی و هم حقوقی نادرست است ها، هم به  مالکیت بر آ؛
را کنتررل های چندملیتی، با استفاده از حق اختراع، تنوع حیرات و دانرش برومی   شرکت

شوند و دانش سرنتی   نورت کارخانه یا ماشینی بازتعریف می های حیات، به شکل .کنند می
های چنردملیتی  شود و از رریق حق مالکیت ذهنی، به مالکیرت شررکت  و بومی سرقت می

توسعه، بذر تن ا منهعی برای گیاها؛ آتری و غرذا  برای کشاورزا؛ کشورهای درحال .آید  درمی
برذر، نخسرتین حلقره در زنجیررۀ  .منهعی برای ذخیرۀ فرهنری و تراریخ اسرتنیست، بلکه 

مهادلۀ آزاد بذر در میا؛ کشاورزا؛، مهنایی برای حفظ  .غذایی و نمادی از امنیت غذایی است
 .مثل اسرت بره برر همکراری و معامله این مهادلره، مهتنی .تنوع زیستی و امنیت غذایی است
است، اغلب به هما؛ میزا؛ بذری که دریافت کرده است، کشاورزی که خواها؛ مهادلۀ بذر 

ها،   شود، بلکه ایده  در مهادلۀ آزاد میا؛ کشاورزا؛، تن ا بذر مهادله نمی .دهد  به دیررا؛ بذر می
که از رریق سازما؛ تجارت  نظان حق مالکیت ذهنی رر .شود  دانش، و فرهنگ نیز مهادله می

کند که دانش   های چندملیتی فراهم می ا؛ را برای شرکترر این امک ج انی تعمیم یافته است
 .بذر را تصاحب کنند و به انحصار خود درآورند

های تجربی برا خرود دارنرد، ایرن اسرت کره  های نظری و پژوهش درسی که این دیدگاه
ربطا؛ ندارند و معناها برایند مرذاکره و  ها، معنای ثابتی برای ذی های آ؛  ها و فراورده فناوری
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شود، محصوالت   در فرایند این تعامالت است که مشخص می .ربطا؛ است عامل میا؛ ذیت
شروند؛ تثهیرت معنرا، امرری   ای نسهی تثهیت می گونه معناها به .تراریخته چه معناهایی دارند

گونه که در جامعۀ اروپا، معنای محصروالت  تواند هر آ؛ فرو ریزد، هما؛  متزلزل است و می
چالش  وچرای علم را به چو؛ ها، ایدۀ حقانیت بی این بحث .وسا؛ شده استتراریخته دچار ن

های نوین حاکمیت در حروزۀ علرم و فنراوری مطررح  کشند و مطالهاتی را در مورد شیوه  می
های اندکی در مورد فرایند معنابخشی به محصوالت تراریخته در  ازآنجاکه پژوهش .کنند  می

توانرد گرامی در ایرن  ؛ انجان شده است، این مطالعره میربط آ جامعۀ ایرا؛ و کنشررا؛ ذی
 .راستا باشد

 
 روش پژوهش .3

شود  مطالعۀ موردی اغلب به این دلیل انتخاب می .است 1این پژوهش، یک مطالعۀ موردی
، 8001، 2دسرت آورد؛ درک عمیقری از یرک پدیرده اسرت )مراربی که پژوهشرر در پی به

بحرث اسرت و هردف ایرن  عمیم نتایج، امری قابلهای موردی، امکا؛ ت در پژوهش .(881
هرا و  تری از بحث  آمده نیسرت، بلکره کسرب ادراک عمیرق دسرت مطالعه، تعمیم نترایج به

 .های موجود است مناقشه
تری دارنرد و  فرایند بازنمایی محصوالت تراریخته، برخی از کنشرررا؛، نقرش فعرال در 

رو، افررادی کره نقرش فعرالی در  ؛ ازهمرینها بر کنشررا؛ دیرر نیز تسثیرگذار است کنش آ؛
 .بازنمایی و معرفی محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی به جامعه ایرا؛ داشرتند، شناسرایی شردند

-8937ترتیب بود که ف رستی از افرادی ت یه شرد کره در ررول سرال  این نحوۀ شناسایی به
هرای عمرومی   های تخصصری و رسرانه ها را در مجلره ها و مقالره بیشترین مصاحهه 8931
این ف رست، دربردارندۀ نان تولیدکنندگا؛ محصوالت تیییریافته ژنتیکی است که  .اند داشته

، عامرۀ 8931کم تا سال  گفتنی است، دست .از اعضای پژوهشراه بیوتکنولوژی نیز هستند
گاهی بسیار انردکی در مرورد ایرن محصروالت ...کنندگا؛، فروشندگا؛، و مردن )مصرف ( آ
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ربط مربروط بروده اسرت؛  های دولتی و متخصصا؛ ذی  ها تن ا به سازما؛ و مناقشه اند  داشته
گیری در مرورد محصروالت تیییریافترۀ   متخصصانی که یا خودشا؛ بخشی از نظان تصرمیم

هرای  ویژگی .اند گذارا؛ این حوزه ارتهاط داشرته  گیرا؛ و سیاست  ژنتیکی هستند، یا با تصمیم
ای  ساختاری های نیمه  با افراد نمونه، مصاحهه .( ارائه شده است8)این افراد در جدول شماره 

 .دقیقه و بیشتر در محل کارشا؛، انجان شده است 70-800  مدت به

 های افراد موردمصاحبه  ویژگی .(1جدول شماره )

گرایشسازمانتخصصشونده کد فرد مصاحبه

نتقدمهای ننعتی ایرا؛ سازما؛ پژوهشدکترای بیوتکنولوژی8

منتقد آزاددکترای بیوتکنولوژی8

منتقدسازما؛ غیردولتیدکترای توسعه9

 منتقددانشراه ت را؛زراعت ر دکترای بیوتکنولوژی4

منتقددانشراه ت را؛دکترای زراعت1

منتقدانستیتوپاستوردکترای بیوتکنولوژی7

منتقددانشراه ت را؛دکترای زراعت6

منتقددانشراه ش ید ب شتییستدکترای محیط ز1

موافقدانشراه ش ید ب شتیدکترای بیوتکنولوژی3

موافقپژوهشراه بیوتکنولوژیدکترای بیوتکنولوژی80

موافقپژوهشراه بیوتکنولوژیدکترای بیوتکنولوژی88

موافقبنیا؛ پژوهشراه بیوتکنولوژی/ دانشدکترای بیوتکنولوژی )تولیدکننده(88

موافقبنیا؛ پژوهشراه بیوتکنولوژی/ دانشکترای بیوتکنولوژی )تولیدکننده(د89

موافقپژوهشراه بیوتکنولوژیدکترای بیوتکنولوژی )تولیدکننده(84

موافقپژوهشراه ملی م ندسی ژنتیکدکترای بیوتکنولوژی81

موافقانستیتوپاستوردکترای بیوتکنولوژی87

موافقکت خصونیشردکترای بیوتکنولوژی86
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هرای  دسرت آمرد، مترو؛ مررتهط و مناظره ها به بر ارالعاتی که از رریق مصراحهه افزو؛
 .ها بودند دانشراهی نیز دو منهع دیرر گردآوری داده

 .منتشرر شرده اسرت 8937ای است که در سال   نامه های مورداستفاده، ویژه  یکی از متن
ی، با هدف توزیرع در مجلرش شرورای اسرالمی، نامه که توسط انجمن بیوتکنولوژ این ویژه

انرد:  های زیرر نیرز آ؛ را تسییرد کرده سهب اهمیت دارد کره سرازما؛ این تدوین شده است، به
فناوری، پژوهشرراه  انجمن ایمنی زیستی ایرا؛، پژوهشراه ملی م ندسی ژنتیرک و زیسرت
هررای  ا؛ متنعنررو ....بیوتکنولرروژی کشرراورزی، مرکررز ارالعررات بیوتکنولرروژی ایرررا؛، و

 .تناسب در متن ذکر شده است مورداستفادۀ دیرر نیز به
در دانشراه ت را؛ برگزار شرده  8937که در نیمه دون سال  براین، متن سه مناظره رر افزو؛

 .( ارائره شرده اسرت8کننردگا؛ در جردول شرماره ) های مناظره ویژگی .رر نیز نوشته شد بود
ها و  شرررا؛ انرلی فرراهم نشرد، بیشرتر از مصراحههازآنجاکه امکا؛ مصاحهه با یکی از کن

 .هایی استفاده شده است که خهرگزاری تسنیم از وی منتشر کرده است مقاله

 ها  جزئیات مناظره .(2جدول شماره )

زمان کنندگان مشارکتمحل برگزاریمنبع

های  مناظره
شده  انجان

در دانشراه 
ت را؛ )سه 

مناظره(

دانشکده علون
اضی )بیوتکنولوژی(، دکتر توحیدفر )بیوتکنولوژی(، ی دکتر قره

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

8931آبا؛ 

پردیش کشاورزی کرج
زاده اردکانی )بیوتکنولوژی(، دکتر توالیی  دکتر متولی

)بیوتکنولوژی(
8937آذر 

پردیش کشاورزی کرج
فر )بیوتکنولوژی(، دکتر آزاد عمرانی   لیدکتر اسماعی

)بیوتکنولوژی(، دکتر سعیدی )بیوتکنولوژی(، دکتر علیزاده 
های هرز(  علف ر )کشاورزی

8937دی 

 .اند  هرا نیرز مشرارکت داشرته ها مصاحهه شده است، در مناظره برخی از افرادی که با آ؛
ا با دو شرماره کدگرذاری شرده اسرت؛ ه  ها و مناظره  قول مستقیم یا غیرمستقیم مصاحهه نقل

( و مصراحهۀ 8قول متعلق به فرد شرماره ) ( به این معنا است که این نقل8.8عنوا؛ مثال، ) به
( اسرت 8قول، متعلق به فرد شماره ) معنای این است که این نقل ( به8.8مستقیم است، و )
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تحلیل تماتیرک برراو؛ و  ها، از روش تحلیل داده و برای تجزیه .که در مناظره بیا؛ شده است
تحلیرل تماتیرک، روشری بررای شناسرایی و تحلیرل معناهرا در  .کالرک استفاده شده است

شرمار  هرای کیفری به توا؛ آ؛ را روش بنیادینی برای تمران تحلیل های کیفی است که می داده
است  1برخی معتقدند، تحلیل تماتیک، یک روش خاص نیست، بلکه جزئی از فنونی .آورد

که برخی دیرر، آ؛  روند، درحالی کار می ای به  ای مانند نظریۀ زمینه های تحلیلی سنت که در
یکری از فوایرد تحلیرل  .(61، 8007، 2آورند )براو؛ و کالرک شمار می را روش مستقلی به

در پژوهش حاضر، تحلیل تماتیک در چارچوب رویکرد  .پذیری آ؛ است تماتیک، انعطاف
است و دلیرل انرلی اسرتفاده از ایرن روش، متناسرب برود؛ آ؛ برا کار رفته  گرا به برساخت

 .های پژوهش بوده است پرسش
معنا کره  این تحلیل تماتیک، دربردارندۀ مراحل مختلفی بوده و فرایندی خطی نیست، به

 .رفتن به مرحلۀ بعدی، مستلزن تکمیل مرحلۀ پیشین نیست، بلکه فرایندی بازگشرتی اسرت
ها،  وجو بررای یرافتن مضرمو؛ ها، کدگرذاری، جسرت آشنایی با دادهاین مراحل عهارتند از: 

ها، و نوشرتن گرزارش )برراو؛ و کرالرک،  گذاری مضرمو؛ ها، تعریف و نان بررسی مضمو؛
8007 ،63). 

 
 های پژوهش  یافته .4

تررین   در بخرش نخسرت دربرارۀ م م .های این پژوهش در دو بخش ارائه خواهد شرد  یافته
خواهد شد که موجب معنابخشی به محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی در هایی بحث   چارچوب

هرای اجتمراعی اختصراص   اند و بخش دون، به معرفری کنشرررا؛ و گروه جامعه ایرا؛ شده
های یادشده، الزن است مطالهی را در مورد چررونری  اما پیش از ررح بحث .خواهد یافت

آمده، همررا؛  دسررت های به ؛در ایررن مقالرره، مضررمو .ها مطرررح کنرریم اسررتخراج مضررمو؛
 .یابند  ها معنا می هایی هستند که محصوالت تراریخته در قالب آ؛  چارچوب

 گویا؛ پرسیده شده است: منظور دو پرسش از پاسخ این به
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 چه دیدگاهی در مورد محصوالت تراریخته دارید؟ .8
 کت دارند؟ها مشار های سازمانی در این مناقشه  کدان کنشررا؛ با کدان وابستری .8

ها، کدگذاری  ها، و متو؛، و بازخوانی آ؛  ها، مناظره  سازی و نوشتن مصاحهه پش از پیاده
مترو؛ بره روش  .انجران شرد 8931ترا  8936این مرحله در ررول دوره  .آزاد متو؛ آغاز شد

اسرت کره برر معنرای  1مهنرا استقرایی کدگذاری شدند کره مشرابه کدگرذاری در روش داده
کید دارده  داده 2ظاهری ها  بندی، و یرافتن مضرمو؛ ، مقوله هایی از شیوۀ کدگذاری  نمونه .ا تس

 .( ارائه شده است9در جدول شماره )

 شده آوری های گرد کدگذاری داده .(9جدول شماره )

کدگذاریواحد معناییردیف

8
 ...نیسرتبرای تولید محصوالت تراریختۀ مقاون به آفات، نیرازی بره اسرتفاده از سرمون شریمیایی 

(88.8)
کررراهش مصررررف 

سمون شیمیایی

(8937،  خلق سیما )خوش ...اند اکسید کربن شده این محصوالت، باعث کاهش تولید گاز دی8
کاهش تولیرد گراز 

اکسید کربن دی

9

میلیارد نفرر  3، جمعیت ج ا؛ 8010براساس گزارش سازما؛ خواروبار ج انی، در سال 
چند سال آینده، باید برال  برر دو برابرر  و  چیزی حدود سی خواهد بود و تولیدات کنونی، تا

بره مرا کمرک  ...های جدیردی کره  یکری از اسرتراتژی...شرود،  نسهت به شرایط کنونی می
(80.8) ...کنه، بحث استفاده از گیاها؛ تراریخته است  می

تراریختررره یعنررری 
تسمین غذای کافی

4

د دائمی جمعیرت، بایسرتی تولیرد غرذا در های زراعی و رش با توجه به محدود بود؛ زمین
تواننرد بره حرل  واحد سطح افزایش یابد، م ندسری ژنتیکری و محصروالت تراریختره می

های هرز، آفرات، خشرکی، و شروری کمرن کننرد و راهرشرای  مشکالت ناشی از علف
(87.8) ...تسمین امنیت غذایی و کاهش فقر باشند

گیاهررا؛ تراریخترره 
یعنی افزایش غذا

1
کنندۀ خو؛ جنین در زنا؛ باردار و غیرباردار هرم  تی در خو؛ و منهع تیذیه ئین سمی بیپروت

(8.8) ...دیده شده است
در  وجررود سررم 
خو؛ انسا؛

7
ای  رسد که محصروالت تراریختره، شرهکه نظر می نورت جدی وجود دارد که به این فرضیه به
(1.8) ...کننده است دهد، نررا؛آورند که اگر میزا؛ وابستری را افزایش  را با خود می

افزایش وابستری

6
 ...تی برای کی سم است، چیزی که برای دیرری سم است، بررای مرن و شرما غرذا اسرت  بی

(3.8)

ترری برررای   سررم بی
انسرررررا؛ هررررریچ 

ای ندارد  مخارره
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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که براو؛ و کرالرک آ؛ را کدگرذاری کردها  با پایا؛ یافتن مرحلۀ کدگذاری، گان بعدی رر
آمده  دست نتایج به .یابند  ها کاهش می در این مرحله نیز داده .ها است رر یافتن مقوله مندنا  می

 .( ارائه شده است4در این مرحله در جدول شماره )

 ها ها و مضمون  استخراج مقوله .(4جدول شماره )

مضمو؛مقولهکدگذاریردیف
توسعه پایدارمحیط زیست پاککاهش مصرف سمون شیمیایی8
توسعه پایدارمحیط زیست پاکاکسید کربن کاهش تولید گاز دی8
حلی برای تسمین  گیاها؛ تراریخته، راه9

غذا در ج ا؛ و ایرا؛
مثابه افزایش غذا و عملکرد  گیاها؛ تراریخته، به

گیاه
امنیت 
غذایی

مخارراتمخارره برای سالمت انسا؛تی در خو؛ انسا؛  وجود سم بی4
پروژه نفوذت دید حاکمیت غذاییستریافزایش واب1

 
 کاررفته های به  چارچوب .1-4

 امنیت غذایی .1-1-4

برخی از کنشررا؛ با ررح این ادعا که شرایط اقلیمی مانند خشکی، شوری خاک، و کمهود 
کنرد،   دیرر، امنیت غذایی در جامعه ایرا؛ را ت دید می سو و رشد جمعیت ازسوی آب ازیک

هرا، تولیرد و  نظر آ؛ به .دانند  ن مشکالت و تنرناها را تولید گیاها؛ تراریخته میحل ای تن ا راه
کاشت گیاها؛ تراریخته در داخل کشور، یک ضرورت برای دسرتیابی بره امنیرت غرذایی و 

 .خودکفایی است
میلیرو؛ ایرانری را سریر کنریم و بقیره را  94تن ا قادر هستیم )با تمان توا؛ فعلی( فقرط  ...

 .(8937)انجمن بیوتکنولوژی ایرا؛،  ...تیم وارد کنیممجهور هس

اگر تراریخته نداشته باشیم، اال؛ تولید داریم، ولی ده سال دیره، ممکنه تولیرد نداشرته  ...
 .(88.8باشیم )

توانم نیازهای غذایی را ترسمین کرنم و ناچرار بره واردات   های دیرر نمی  وقتی من به راه ...
کید دارن، اگر از این فنراوری دوری کنریم، بایرد برروییم  نهستم، بهینید من روی ای ها تس

در خود کرویر  ...اگر ما امروز .نسخۀ جایرزین این فناوری برای تسمین نیاز کشور چیست
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کند، اگرر   یک گونۀ وحشی گندن داریم که سه یا چ ار دانه گندن روی آ؛ رشد می ...لوت
گررن  4ته شود، به گیاهی منتقل شود کره ژ؛ مقاومت به خشکی و شوری از این گیاه گرف

گررن و براالتر از  40رسه به   تواند تحمل کند، بعد تحملش می  نمک در لیتر را بیشتر نمی
ای نیست کره مرن بتروانم براسراس آ؛، نیراز غرذایی   آیا این نسخه .گرن نمک در لیتر 40

 .(88.8) ...جامعه خود را تسمین بکنم

ها و شاید تن ا  حل  شور، کمهود غذا است و یکی از راهدر این چارچوب، مشکل انلی ک
حلی که قادر است کشور را از بیکاری، فقر، و گرسنری نجات دهد، گیاهرا؛ تیییریافترۀ  راه

 .شرود  سررعت حرل می حرل فنری و به مشکل کمهود مواد غذایی با یرک راه .ژنتیکی هستند
که بره ایرن فرن مسرلط هسرتند،  م ندسی ژنتیک، گیاها؛ تیییریافتۀ ژنتیکی و متخصصانی

ای عراری از   شروند کره گویاتن را گرذرگاه بررای رسرید؛ بره جامعرهای بازنمایي مری  گونه به
هرای  ای بره فناوری بینانه در این روایت، نراه بسیار خوش .گرسنری، فقر، و بیکاری هستند

 .رور خاص، م ندسی ژنتیک وجود دارد رورکلی، و به بیوتکنولوژیکی به
 محیط زیست سالم .2-1-4

هرای  اند که در بخرش کشراورزی، سرمون و ن اده برخی از کنشررا؛ این ادعا را مطرح کرده
هرای متفراوتی را بررای   حل  ایرن مردعیا؛، راه .شوند  رویه مصرف می ای بی گونه شیمیایی، به

 .اند کاهش سمون پیشن اد کرده
ی در مرزارع و باغرات مصررف میلیو؛ لیترر، سرمون شریمیای 90در ایرا؛ هر ساله حدود 

گررن در  400رو، سرانۀ مصرف سمون شیمیایی برای مردن ایرا؛ در حردود  شود؛ ازاین  می
تواند میزا؛ مصرف این سمون شریمیایی را ترا   سال است! کشت محصوالت تراریخته می

 .(41، 8931درند کاهش دهد )مرتضوی و پورامینی،  30حداقل 

ۀ مقاون به آفرات، نیرازی بره اسرتفاده از سرمون شریمیایی برای تولید محصوالت تراریخت
تِر موردتسییرد سرازما؛ ب داشرت  زیرا؛ ها هم از نوع بسریار کم کش در مورد علف .نیست

 .(8937خلق سیما،  شود )خوش ج انی استفاده می

 غذای سالم .3-1-4

ا به محیط زیست تن  رویه از سمون شیمیایی، نه برخی از مدعیا؛ بر این نظرند که استفادۀ بی
 .آید شمار می ای برای سالمت مردن نیز به رساند، بلکه آسیب جدی  آسیب می
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ما در سرال  .نفر در کشور به سررا؛ بر اثر استفاده از سم کشاورزی 94000ابتالی ساالنه  ...
 .(81.8خارر استفاده از سم است ) نفر به 94000نفر سررانی داریم که  60000در کشور 

کوبند کره   بینید که بر سر و روی خودشا؛ می  اوقات نالۀ کشاورزا؛ محلی را میگاهی  ...
دیررر،  خوار بره او؛ حملره کررده و ازررف محصول از دست رفت، برای اینکه کرن ساقه

 ...نان گرانرول دیرازونین هسرتند برای نجات همو؛ محصول، ناگزیر به مصرف سرمی بره
کشراورزا؛ مرا کره در  ....کند در داخرل گیراه  دیازونین، سم سیستمیک است که نفوذ می

کننرد، مرداون در معرر  دیرازونین هسرتند کره   کننرد، کرار می  چنین مزارعی زندگی می
هرا،   آوری  هرای آ؛ وجرود دارد، ازجملره ایرن زیا؛ آوری  مستندات زیرادی در مرورد زیا؛

 .(88.8) ...است ...زا بود؛ دیازونین سررا؛

رویۀ سم و تسمین غذای سالم، کاشت گیاها؛ تراریخته است  بی تن ا راه مقابله با مصرف
در این بازنمایی از محصوالت تراریخته، نیاز به متخصصا؛ م ندسی  .که نیاز به سم ندارند

تواننرد غرذای سرالمی   شوند که می  مثابه ناجیانی مطرح می شود و آنا؛ به  ژنتیک برجسته می
ترتیب، دوگانرۀ غرذای سرالم/  این به .ی تراریخته استبرای جامعه فراهم کنند که همانا غذا

 .گیرد  غذای ناسالم شکل می
 تولید ملی .4-1-4

کنند که نظان سلطه، همواره در پی این است که انحصار فناوری   برخی از کنشررا؛ ادعا می
را دراختیار داشته باشد، و تولید گیاها؛ تراریخته در ایرا؛ موجب شرده اسرت کره انحصرار 

ررر شکسرته شرود، کره  های چنردملیتی بروده است  که دراختیار شررکت رر ید این گیاها؛ تول
 .آید شمار می موفقیت بزرگی برای دانشمندا؛ ایرانی به

میلیرو؛ هکترار بره 3و  86ترتیب  اگرچه کشورهایی مثل آرژانتین و برزیل، سرالیانه بره ...
برذر تراریختره( همرۀ ایرن دهند، اما فناوری )  کشت محصوالت تراریخته اختصاص می

های آمریکایی، نظیر مونسرانتو بروده و ایرن کشرورها  محصوالت، تحت لیسانش شرکت
ایرا؛ و چین، تن ا کشورهایی هستند کره محصرول  .کار آ؛ مشیول هستند و فقط به کشت

 .(8911یاضی،   کارند )قره  تراریختۀ خود را در سطح محدودی می

معلومره بقیرۀ دنیرا کره  .برداری کنره  خواهد ب ره  می .ت پیدا کردهایرا؛، امروز به این فناوری دس
 .(89.8) ...خواد که یک کشور جدید وارد بشه  ناحب این فناوری هستند، دلشو؛ نمی
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جم وری اسالمی ایرا؛، اولین کشور منطقه و جز  چند کشرور ج را؛ برود کره فنراوری 
ز تولیرد اولرین محصرول ، مجرو8919در سرال  .م ندسی ژنتیک گیراهی را برومی کررد

بالفانله پش از این دسرتاورد افتخرارآفرین، یرک جریرا؛  .تراریخته در کشور نادر شد
ها، راه را بررای توقرف تولیرد و  خردمت گررفتن رسرانه مشکوک در کشور فعال شد و با به

که پش از چند سال، جم وری اسالمی ایرا؛ بره  تاجایی ....تس یل واردات هموار ساخت
 .(8936ردکنندگا؛ انلی محصوالت تراریخته تهدیل شد )معلی، یکی از وا

آیرد کره  شمار می ای به  در این بازنمایی، فناوری م ندسی ژنتیک، همسا؛ با انرژی هسته
راسررتا، دانشررمندا؛ و  درهمین .مخالفررت بررا آ؛، مخالفررت بررا منررافع ملرری کشررور اسررت

گیرنرد و   ای قررار می  هسرتهمتخصصا؛ بیوتکنولوژی نیز در جایراهی مشابه دانشرمندا؛ 
 .شود  ای بازنمایی می  ها نیز همانند مخالفت و ترور دانشمندا؛ هسته مخالفت با آ؛

ای، خیانرت   هرای هسرته زننرد، نیروگاه  هایی است که برای تراریخت می  شهیه به عنوا؛ ...
روز باید اجازه زنیم و ام  هامو؛ می ما یک همچین مقاالتی را تو روزنامه .آشکار به خلق ما

 .(88.8ای کار کنیم )  بریریم که در زمینۀ انرژی هسته

 مخاطرات .5-1-4

شود، ادعاهایی نیرز   در مقابل ادعاهایی که در مورد سالمت محصوالت تراریخته مطرح می
 .در مورد مخاررات این محصوالت برای سالمتی انسا؛ وجود دارد

ها، و نرازایی، اخرتالل  کهد، پانکراس، کلیه ایجاد آسم، آلرژی، تیییر در عملکرد رحال،
اندازه در الیۀ سرلولی روده،  از ایمنی، الت اب معده، اختالل در سیستم گوارش، رشد بیش

های مخصوص تراریختره  کش  نقش احتمالی علف ....زایی ها، و سررا؛ اختالل در روده
دکا؛، اوتیسم، آلزایمرر، فعالی در کو ها، نظیر بیش های مدر؛ در انسا؛ در افزایش بیماری

 .(8934،  ناباروری، نقص تولد، و سررا؛ )کرمی

مخاررات گیاها؛ تیییریافتۀ ژنتیکی، تن ا متوجه سالمت انسا؛ نیست، بلکه پیامدهای 
 .خطرناکی نیز برای رهیعت دارد

یعنری  .همین پنهۀ تراریخته در خود آمریکا به سه سال نرسید که مقاومتش شکسته شد ...
شرکن کره بره  از حشره ایجاد شد که توانست این مقاومت را بشکند، نژاد مقاومت نژادی

معروف است، چو؛ مقاومت گیاه به آفت شکسته شده است، اگر کشاورز  1ابرنوع زیستی
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ای که قرار بود به آفت مقاون باشد تا سم کمتری مصرف کند را بکارد،  همین رقم تراریخته
 .(1.8شوند ) کنند و زیاد می ؛ میها رییا باید سم بزند، چو؛ آفت

خرانوادۀ کلرزا بنشریند  های هرز هم کش از این کلزا فرار کند و در علف اگر ژ؛ مقاون به علف ...
از خرانوادۀ براسریکا در مرزارع کلرزا کره  .شود؟ ایرا؛، خاستراه خیلی از گیاهرا؛ اسرت چه می

هرا منتقرل  گرده از گیاه تراریخته به آ؛ رویند و با باد یا حشره این ای کنار جاده می نورت لکه به
در چنین حالتی، هرچه به ایرن  .شود کش می گونه، علف هرز هم مقاون به علف شود و بدین می

های کوچرک  رود، همرا؛ لکره وقتی از برین نمری .رود کش بزنید، از بین نمی علف هرز علف
گویند؛ یعنی علف هررز  می 1شود که به آ؛ ابرعلف علف هرز، خودش تهدیل به لکۀ بزر  می

 .(6.8رود ) سوپر ایجاد شده که با مقدار زیاد سم هم از بین نمی

شوند و این ادعا مطرح   در چارچوب مخاررات، گیاها؛ تراریخته به گیاه آزوال تشهیه می
گونره کره  شود که گیاها؛ تراریختره نیرز هماننرد آزوال، نقرش ویرانررری دارنرد و هما؛  می

ناپرذیری  های جهرا؛ های شمالی کشور، موجب بروز خسارت   در استا؛رهاسازی گیاه آزوال
توانرد   برای محریط زیسرت ایرن منطقره شرده اسرت، رهاسرازی گیاهرا؛ تراریختره نیرز می

برا قررار گررفتن گیاهرا؛  .ناپذیری برای محیط زیست کشور داشته باشد های جهرا؛ خسارت
ها، تولیرد  لی تهدیل شدند که ثمرۀ آ؛تراریخته در چارچوب مخاررات، این گیاها؛ به معض

« ابرنوع زیسرتی»، و «ابرعلف»هایی مانند   این دشمنا؛ رهیعی با نان .دشمنا؛ م اجم است
 .اند گذاری شده نان

کی ایرن محصرول را  .خواهم داوری کنم  مثاًل مشکلی که ما تو بحث آزوال داشتیم، من نمی
گر ما آزوال را در کشور کشت بدهیم، آزوال برا گفتند ا  می8970در دهه  .آورد، کاری نداریم

تونره   می ...آزوال .شه مصرف کود شیمیایی ازته پرایین بیایرد  برنج همزیستی داره و باعث می
آوردیرم برا نیرت خیرر ایرن  .مورداستفادۀ دان قرار بریره؛ این خیلی خوبه ...عنوا؛ پروتئین به

حراال شرده یرک  .تونیم جمعش کنریم   نمیآزوال را توی شالیزارهای شمال رها کردیم، حاال
چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه در آسریای  .شه  مثل سررا؛ بالفانله پخش می ...علف هرز

کرد، اما در اینجرا   جنوب شرقی بود و در اونجا دشمن رهیعی هم وجود داشت، کنترلش می
 .شه که ازت آب را بریرره  ث میکنه و باع  دشمن رهیعیه را نداریم و بنابراین، گسترش پیدا می

 .(4.8) ...اکسیژ؛ و نور به پایین نرسه و هزارا؛ گونۀ ماهی ما اونجا از بین بره
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 پروژه نفوذ .6-1-4

شوند که قادر به کنترل   مثابه ابزار قدرتمندی بازنمایی می در این تونیف، گیاها؛ تراریخته به
که  ها رر ها هستند، و هدف غایی تولیدکنندگا؛ آ؛زادوولد، ایجاد نژاد برتر، و ان دان سایر نژاد

نظر مخالفرا؛،  بره .رر سودآوری و کنترل غذا در ج را؛ اسرت های چندملیتی هستند شرکت
رویرۀ محصروالت تراریختره  ای بررای واردات بی تولید داخلی گیاها؛ تراریخته، تن ا ب انره

دانند و بر ایرن نظرنرد  دید میتر مخالفا؛، ادعای تولید داخلی این محصوالت را قابل .است
 .های ژنتیکی این محصوالت، وارداتی است که سازواره

وابسته کرد؛ کشاورزی ما به بذرهای عقیم یا تراریخته، یعنی وابسته کرد؛ مردن و یک ملت بره 
های ابرقدرت ج انی؛ ررحی که کیسینجر پیشن اد داد، برای کنترل و کاهش جمعیرت  کمرانی

های آ؛  تراریختره بردو؛ شرک اگرر همرۀ جنهره ....برای کنترل ج را؛ برود ج ا؛، و درن ایت،
شرود، در  مطالعه و بررسی نشود، یک نفوذ خطرناک است، چو؛ در سفره همرۀ ملرت وارد می

مدارا؛،  شرود، در سرفرۀ سیاسرت سفره نیروهای نظرامی و انتظرامی و امنیتری مرا هرم وارد می
 .(8934)کرمی،  ...ا؛، و کودکا؛نخهرا؛، دانشمندا؛، مادرا؛، دخترا؛، پسر

های زیستی وارد کشور ما شوند و استقالل کشور، حاکمیت،  نهاید اجازه بدهیم این بمب
و امنیت غذایی و بذر را مورد هدف قرار دهند و سالمت جامعه و ذخایر ژنتیکی را مرورد 

 .(9.8ت دید قرار دهند )
آورنرد کره اگرر میرزا؛  برا خرود میای را  رسد که محصوالت تراریختره، شرهکه نظر می به

 .(1.8کننده است  وابستری را افزایش دهد، نررا؛
ترین حالتی که داره، همرین پرایرد و  بینانه کنه، خوش این روندی که تراریخته داره ری می

ریم  ای که ما برا ایرن رونرد داریرم مری تراریخته .اسم تولید داخلی است .است 401پژو 
 .(83.8شود، فانله دارد ) در دنیا تولید می ای که جلو، با تراریخته

در این تفسیر و بازنمایی از محصوالت تراریخته، این گیاها؛ ت دیدی برای امنیت ملی، 
ترتیب،  این آینرد و بره شمار می عاملی برای نفوذ دشمنا؛، و ت دید حاکمیت غذایی و بذر به

 .شود  ای امنیتی تهدیل می  گیاه تراریخته به ابژه
 های اجتماعی مرتبط  شناسایی گروه .2-4

هرای مربروط بره  گونراگونی در بحث  هرای اجتمراعی  ها و گروه  کنشررا؛ متفاوت و سازما؛
 .ها را معرفی خواهیم کرد محصوالت تراریخته نقش دارند که در ادامه آ؛
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 وزارت جهاد کشاورزی .1-2-4

محصوالت تراریخته شرد، آنچه باعث جلب توجه وزارت ج اد کشاورزی به تولید داخلی 
این ادعا بود که تولید این محصوالت در داخل کشرور، راهری بررای ترسمین امنیرت غرذایی 

امنیت غذایی و خودکفایی که از اهداف انلی وزارت ج راد کشراورزی اسرت، بره  .است
کید شده است اندازه این وزارتخانه ترا  .ای اهمیت دارد که حتی در قانو؛ اساسی نیز بر آ؛ تس

از ررفرردارا؛ انررلی تولیررد محصرروالت تیییریافتررۀ ژنتیکرری برروده اسررت و  8914ل سررا
 .های مالی آ؛، نقش بسزایی در فرایند تولید برنج رارن موالیی تراریخته داشته است حمایت
گیرا؛ وزارت ج راد   ، برا تیییرر دولرت، مسرئوال؛ و تصرمیم8938ترا سرال  8914از سال 

این تیییرات، به نفع تولیدکنندگا؛ و موافقا؛ تولید داخلی کشاورزی نیز تیییر کردند و نتیجۀ 
هرای   ای کره در ایرن دوره، محصروالت تراریختره بره ابژه گونه محصوالت تراریخته نهود؛ به

هررایی کرره در ایررن دوره ر  داد، آغرراز واردات   یکرری از تناق  .پژوهشرری تهرردیل شرردند
الفرت شرد، امرا برا واردات انهروه برا تولیرد داخلری مخ .محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی بود

گونه نظارت و  محصوالت تراریخته، مخالفتی نورت نررفت و این محصوالت، بدو؛ هیچ
که قیمت این محصروالت )ذرت، سرویا، و کلرزا( در  درحالی .شدند ای وارد کشور  بررسی

سطح ج انی کمتر از محصوالت عادی بود، با قیمرت محصروالت عرادی در برازار ایررا؛ 
 .شدند، بدو؛ اینکه جامعه، ارالعی از این مسئله داشته باشدعرضه 

با روی کار آمد؛ دولت یازدهم و دوازدهم، موافقا؛ تولید داخلی محصوالت تراریختره 
گونره کره مشراهده شرد، ترالش  در وزارت ج اد کشاورزی دوبراره قردرت گرفتنرد و هما؛

اخلی محصروالت تراریختره دسرت ای را آغاز کردند تا به هدف خود، یعنی تولید د  گسترده
ها، همواره متخصصانی وجود دارنرد کره قادرنرد شرواهدی  در هریک از این چرخش .یابند

 .کنند  گذارا؛ را تسیید می های سیاست  ارائه دهند که تصمیم
 پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی .2-2-4

است که بودجۀ آ؛  این پژوهشراه، یکی از مراکز پژوهشی وابسته به وزارت ج اد کشاورزی
روند موافقت و مخالفت این پژوهشراه با تولیرد داخلری  .کند  را نیز این وزارتخانه تسمین می

 .محصوالت تراریخته، هما؛ روندی است که وزارت ج اد کشراورزی دنهرال کررده اسرت
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هرای پژوهشری در وزارت ج راد   ازآنجاکه در یک دهۀ گذشته، بر کراربردی برود؛ فعالیت
کیررد شررده اسررت، پژوهشررراه بیوتکنولرروژی، خواهررا؛ تجاریکشرراورزی  سررازی  بسرریار تس

زمینی، و چیندرقند تولیدی این پژوهشرراه اسرت، ترا نشرا؛  محصوالتی مانند برنج، سیب
گذاری در حوزۀ م ندسی ژنتیک و گیاها؛ تراریختره تن را جنهرۀ تحقیقراتی  دهد که سرمایه

حتی درو؛  .فروش در بازار شود کاالهای قابل تواند سهب تولید  ندارد و کاربردی است و می
نظرهرایی دربرارۀ محصروالت تراریختره داخلری وجرود دارد و  این پژوهشراه نیرز اختالف

 .همچنین، انتقادهایی در مورد شیوۀ معرفی این فناوری به جامعه مطرح است
با او؛ افرراد  من .ها استثنائات است این .من به موردهای فعلی ]برنج و پنهه[ کار ندارن ...

ایرن، مسرائل  .توانم نحهت کنم، چو؛ این مسائل از کانال او؛ افراد داره میاد بیرو؛  نمی
 .(88.8منفی را به تهعش داره )

راهی که م ندسری ژنتیرک  .راهی که ما رفتیم، راهی که م ندسی ژنتیک رفت، اشتهاه بود
نظر مرن،  کرد؛ به  می افرادی که معرفی .رفت، روش مطرح شدنش در جامعه، خوب نهود

 .(88.8زد؛ )  محابا حرف می یک خورده بی

برخری از افرراد  .شود الهته این انتقادها تن ا از درو؛ پژوهشراه بیوتکنولوژی مطرح نمی
کننررد نیررز   خررارج از پژوهشررراه کرره محصرروالت تیییریافتررۀ ژنتیکرری را سررالم ارزیررابی می

تۀ ژنتیکی دارند و منشس مناقشه و اخرتالف را انتقادهایی در مورد معرفی محصوالت تیییریاف
رسرد و غرذای   دانند که مستقیم بره مصررف انسرا؛ می  انتخاب نادرست محصول برنج می

 .انلی جامعه است
شد که کمترین ریسک را   باید از محصولی شروع می .بحث تراریخته، چند تا مسئله داره

 .کرردی  بایرد از ذرت شرروع می  ا میشرم .موقع مشابه خارجی نداشت برنج آ؛ .داشته باشد
گفتی این ذرتی است که من درست کردن و این ذرتی است که در آرژانترین تولیرد شرده   می

ها غلط بود، شما بایرد ابرزاری   کننده [ شروع1دهیم، ]رویکرد  ها را انجان می  این تست .است
 .(86.8داشته باشید که بتوانید مسئولین مملکت را توجیه کنید )
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 سازمان محیط زیست .3-2-4

سازما؛ محیط زیست، یکی از مدعیا؛ و مخالفا؛ سرسخت محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی 
گاه  بوده و با برگزاری همایش سرازی علیره  سرازی و جریا؛ هرای فرراوا؛، نقرش م مری در آ

 المللری،  هایی در سرطح بین این سازما؛ با فراخوا؛ مقاله .محصوالت تراریخته داشته است
توجه ایرن اسرت کره بررخالف وزارت ج راد  مسئله قابل .به مقابله با مدعیا؛ پرداخته است

کشاورزی که رویۀ متییری در مورد محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی داشت، ایرن سرازما؛ ترا 
ضابطه و نظارت محصروالت تیییریافترۀ  همواره از مخالفا؛ سرسخت تولید بی 8936سال 

ییر مدیریت سازما؛ در این سال، باعث شد که به شهکۀ موافقا؛ ژنتیکی بوده است و تن ا تی
 .محصوالت تراریخته بریوندد

 تولیدکنندگان .4-2-4

 .تولیدکنندگا؛ محصوالت تراریخته، نقش م می در بازنمایی و تعریف این محصوالت دارنرد
ز هرا ا ویژگی مشترک تولیدکنندگا؛ فعلی این محصوالت در ایررا؛ ایرن اسرت کره همرری آ؛

های   هرا، عضرو شررکت حال، برخی از آ؛ اعضای پژوهشراه بیوتکنولوژی کشاورزی و درعین
ای فراوانری  بنیا؛ هستند؛ بنابراین، رهاسازی محصوالت تولیدشده، منافع مادی و حرفره دانش

سرهب کره در حرال حاضرر، تعرداد تولیدکننردگا؛ محصروالت  این ویژه به دارد، بره  ها برای آ؛
 .رو هستند ور محدود است و درنتیجه، این تولیدکنندگا؛ با رقابت اندکی روبهتراریخته در کش

 بنیان های دانش  شرکت .5-2-4

بررر  ترراکنو؛ در بخررش کشرراورزی فعررال هسررتند، افزو؛ 8910ها کرره از دهررۀ   ایررن شرررکت
بنیرا؛، یکری از  های دانش  گسرترش شررکت .پردازنرد  های پژوهشی، به تولید نیز می فعالیت

ای م م در راستای تفوی  اختیارات دولت به بخش خصونری و ایجراد اشرتیال در ه  گان
که بخشی  زما؛ تولیدکنندگا؛ در پژوهشکده بیوتکنولوژی رر جامعه است؛ الهته عضویت هم
 .جویی شود ساز رانت تواند زمینه  رر می از وزارت ج اد کشاورزی است

 متخصصان دانشگاهی .6-2-4

گروه منسجم و رسمی نیستند، اما در هر دو سوی مناقشه نقش متخصصا؛ دانشراهی، یک 
برخی از استادا؛ دانشکده کشاورزی دانشرراه ت ررا؛، نقرش بسریار م مری در نقرد  .دارند
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رغم معردود برود؛ تعدادشرا؛، بسریار فعرال  بره  این استادا؛ که .محصوالت تراریخته دارند
محصروالت تراریختره را بره بسرتر  های موجرود در زمینرۀ انرد مناقشره  هستند، ترالش کرده

گرفتار  8931-8937های  ای که در سال  ها را از هیاهوی رسانه تری هدایت، و آ؛  تخصصی
 .آ؛ بود، رها کنند

شود، دن یرا انرشرت اضرافه  گویند، با تراریخته قیافۀ آدن مثل خوک می می ...برخی منتقدین ...
ست که نهاید توجه کنیم و ب ترر اسرت برا این هما؛ قسمت احساسی و غیرعلمی ا .آورد درمی

 .(1.8چرای تراریخته قرار ندهیم ) و چو؛ چنین موارد غیرعلمی، خود را بازیچه موافقین بی

 های غیردولتی  سازمان .7-2-4

های غیردولتری فعرال در  مسسسۀ توسعۀ پایدار و محیط زیست )سنسرتا(، یکری از سرازما؛
هرای   هرایی را در حوزه که ررح این سازما؛ ررر هدف انلی .ورزی و روستا استحوزۀ کشا

یکری از  .رر توانمندسازی جوامع محلری در ابعراد مختلرف اسرت دهد ای انجان می  توسعه
کید ویژه بر کشراورزا؛ خررد« نژادی تکاملی به»های سازما؛ یادشده،  ررح در  .اسرت 1با تس

در آ؛، کشراورزا؛ در کنرار شرود کره   ای اجررا می نژادی مشرارکتی های بره  این ررح، برنامه
ها   هرا در آزمایشرراه جای اینکره مرکرز پژوهش گیرند و بره  دانشمندا؛ و پژوهشررا؛ قرار می

نژادی  درواقرع، علرم بره .شوند  ها بیرو؛ آمده و وارد مزارع می  باشد، تحقیقات از آزمایشراه
ندین نسل را با خود گیرد که حانل دانش چ  های کشاورزانی قرار می گیاهی، در کنار تجربه

 .(8938شرود )سنسرتا،   با چنین رویکردی، دانش بومی برا دانرش نروین ترکیرب می .دارند
محور است کره در آ؛ بره دانرش  رویکرد این سازما؛ به دانش کشاورزی، رویکردی جامعه

این رویکرد در برابر رویکررد م ندسری ژنتیرک قررار  .شود  کشاورزا؛ بسیار اهمیت داده می
کنند و تن ا نقشی که کشاورزا؛ دارنرد،  د که متخصصا؛ در آ؛ نقش انلی را ایفا میگیر می

 .(9.8پذیرش یا عدن پذیرش بذرهای تولیدشده توسط متخصصا؛ است )
های غیردولتی اسرت کره هردف آ؛، توسرعه و   انجمن ارگانیک ایرا؛ نیز یکی از سازما؛
های ترویجری در   بر فعالیت فزو؛این انجمن، ا .ترویج محصوالت ارگانیک در کشور است

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 منارق در و است کمتر هکتار 1 از ها آ؛ مالکیت تحت زمین سطح که شود  می گفته کشاورزا؛ از گروهی به خرد کشاورزا؛ .1
 .باشد تر  کوچک تواند  می حتی سطح این کشور، شمالی
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 .دهرد  هرای اقتصرادی متفراوتی نیرز انجران می  حوزۀ تولیرد محصروالت ارگانیرک، فعالیت
ای کره برخری  گونه های متفاوتی در مورد محصوالت ارگانیک در ایرا؛ وجود دارد؛ به  بحث

 .(88.8ست )کنند که اساسًا تولید محصوالت ارگانیک در ایرا؛، یک ادعای واهی ا  ادعا می
سهک زنردگی سرالم »یکی دیرر از منتقدا؛ محصوالت تراریخته در جامعۀ ایرا؛، بنیاد 

ایرن بنیراد، خواهرا؛  .گرذاری شرده اسرت بنیا؛ 8934است کره در سرال « اسالمی ر ایرانی
« اسالمی ر سرهک ایرانی»یرا « سهک زندگی سالم»بازگشت به نوعی سهک زندگی است که 

شرود، بره   اسالمی مطررح می ر عنوا؛ سهک زنردگی ایرانی از آنچه بهبخشی  .شود  نامیده می
های این گرروه   مصرف غذاهای ارگانیک یکی از تونیه .وضعیت تیذیۀ جامعه مربوط است

مخارها؛ سخنا؛ این مدعیا؛، بیشتر عامۀ مردن هسرتند و اغلرب ایرن  .به مخارهانش است
هایی برا مخاررب عران، ماننرد   رسرانه ررر در 8934-8936های  ویژه در سرال به ها رر بحث

 .نداوسیما، مطرح شده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

یخته .(1نمودار شماره )  کنشگران و شبکۀ معنایی مربوط به محصوالت ترار
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هرا در نمرودار  شرده توسرط آ؛ کارگرفته هرای به های اجتمراعی مررتهط و چارچوب  گروه
موافقا؛، محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی را در چارچوب رهیعت  .اند ( مشخص شده8شماره)

هرا در اغلرب   ایرن چارچوب .دهنرد  پاک، امنیت غذایی، تولید ملی، و غذای سالم قرار می
که منتقدا؛، محصوالت تیییریافترۀ  شود؛ درحالی  ها برجسته می های آ؛  ها و سخنرانی مقاله

سرازما؛  .دهنرد  ایمنری زیسرتی و امنیتری قررار میژنتیکی را بیشتر در چارچوب مخاررات 
ررر مواضرع  ها براساس نظان مدیریتی حاکم بر آ؛ محیط زیست و وزارت ج اد کشاورزی رر 

وزارت ب داشت، درمرا؛، و  .اند  متفاوتی در مورد محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی اتخاذ کرده
الت تولید داخل نداشته ای در مورد محصو اظ ارنظر رسمی 8931آموزش پزشکی تا سال 

رسرد،   نظر می به  .ای در این مورد دارد است و سازما؛ پدافند غیرعامل نیز رویکرد محتارانه
 .ورود سازما؛ پدافند غیرعامل، از پیامدهای امنیتی کرد؛ این محصوالت باشد

 
 پیامدهای وجود تفسیرهای متفاوت از محصوالت تغییریافتۀ ژنتیکی .5

داد؛ محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکری در چرارچوب امنیرت غرذایی، غرذای که قرار  درحالی
سالم، محیط زیست پاک )توسعۀ پایدار(، و تولید ملی، سهب تولید داخلی و حتری واردات 

شود، قرار داد؛ این محصوالت در چارچوب مخاررات ایمنی زیستی و   این محصوالت می
را در مرورد واردات و تولیرد داخلری رلرب آمیزی  پروژه نفوذ، اتخاذ رویکرد بسیار احتیراط

تدوین قرانو؛ ایمنری زیسرتی در ایررا؛، پیامرد مسرتقیم قررار گررفتن محصروالت  .کند  می
های موجررود برررای انجرران  درخواسررت .تیییریافتررۀ ژنتیکرری در چررارچوب مخررارره اسررت

تر بررر ایررن محصرروالت در مرزهررای ورودی، و   هررای بلندمرردت، نظررارت دقیررق  آزمایش
شرود   مالحظره می .ها در چارچوب مخارره است زنی، از پیامدهای قرار گرفتن آ؛ برچسب

، تولید محصوالت تراریخته در داخل کشور، همچنا؛ ممنروع بروده 8931که تا پایا؛ سال 
ربطا؛ را در مورد تولید داخلی این محصوالت، توجیره  اند همۀ ذی است و موافقا؛ نتوانسته

، 8931نامرررۀ پایرررانی همرررایش بیوتکنولررروژی در سرررال ای کررره در قطع گونررره کننرررد؛ به
اند )قطعنامره پایرانی  کنندگا؛، خواستار تعیین تکلیف محصوالت تراریختره شرده مشارکت

 .(8931همایش بیوتکنولوژی، 
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که تولید محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی در داخل کشور دچار سردرگمی اسرت،  درحالی
 .همچنا؛ جریا؛ داشته است 8936تا  8910دهه  واردات ذرت، کلزا، و سویای تراریخته از

ترر  شود، ارزا؛  ترین دلیل ورود محصوالت تراریخته به کشور مطرح می  عنوا؛ انلی آنچه به
برراین، موافقرا؛  افزو؛ .بود؛ قیمت این محصوالت نسهت به محصوالت مشابه عادی است

ج انی، تراریختره، و واردات شده در بازارهای  کنند که بیشتر ذرت و سویای عرضه  ادعا می
ترتیب،  این ( و بره8، 8937این محصوالت، گریزناپذیر است )انجمن بیوتکنولوژی ایررا؛، 

.شود  واردات این محصوالت توجیه می
محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکی، تن ا یک ابژۀ فنی نیستند کره براسراس نظریرۀ جهرگرایری 

هایی که پیرامرو؛   شهکه .آنکه از آ؛ تسثیر برذیرندتکنولوژیک، بر جامعه تسثیر برذارند، بدو؛ 
تن ا در فرایند معنابخشی به این ابژه فعال هسرتند، بلکره  اند، نه این محصوالت شکل گرفته

 .کننرد  مسیر تحوالت آیندۀ فناوری م ندسی ژنتیک کشراورزی در جامعره را نیرز تعیرین می
صوالت در جامعۀ ایرا؛، متوقف شده سازی این مح شود، تجاری  که مشاهده می  گونه هما؛
هرای متفراوت، بره اقنراع و   کنشررا؛ مختلرف ایرن حروزه، برا اسرتفاده از چارچوب .است

 .پردازند  عضوگیری می
های مربوط به محصوالت تیییریافتۀ ژنتیکری  هایی که در جامعۀ ایرا؛ درگیر بحث  گروه

ای را تشکیل   موافقا؛، شهکه .منتقدا؛ توا؛ در دو دستۀ کلی جای داد: موافقا؛ و  هستند را می
زما؛، از چ ار چرارچوب بررای معنابخشری محصروالت تیییریافترۀ  رور هم دهند که به  می

کنند، امرا برر ایرن   موافقا؛، مخاررات این محصوالت را نفی نمی .کنند  ژنتیکی استفاده می
ای هسرتند کره   ۀ گسرتردهموافقا؛، شهک .کنترل هستند نظرند که این مخاررات، ناچیز و قابل

ربطا؛ دیررر را بره خرود جلرب  کنند که توجه ذی رر تالش می (40، 8316تعهیر التور ) به رر
ربطا؛ دیرر را اقناع کنند که  ها برای تسمین منافع و اهداف خود ناچار هستند که ذی آ؛ .کنند

درواقرع، در  .ر داردها نیز قرا تولید محصوالت تراریخته در راستای تسمین منافع و اهداف آ؛
شهکۀ  .گیرد  شود، بلکه تفسیر و معنای جدیدی می  شهکه مف ون منافع رد نمی ر نظریۀ کنشرر

ها است و با استفاده از چرارچوب  موافقا؛ با اعمال قدرتی که برآمده از دانش تخصصی آ؛
امنیت غذایی و تسمین غذای کافی، در پی جلب توجه و حمایرت وزارت ج راد کشراورزی 
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کارگیری چرارچوب  این شهکه با به .ای که مسئول تسمین غذای مردن است  هستند؛ وزارتخانه
غذای سالم، در پی جلب توجه و حمایت وزارت ب داشت است، و با استفاده از چارچوب 

این نتایج با نترایج  .محیط زیست پاک، سعی در جلب حمایت سازما؛ محیط زیست دارد
 .( سازگار است8003لویدو ) (، و8، 8006پژوهش کوالوین )

ای در مقابرل   مثابه شهکه هایی هستند که به  اما این ادعاها همواره در معر  چالش گروه
شهکۀ منتقدا؛، با برجسته کررد؛ مخراررات ایمنری زیسرتی و  .اند  شهکۀ موافقا؛ قرار گرفته

یاهرا؛ تراریختره تفسیر گ .کشند چالش می های شهکۀ موافقا؛ را به مخاررات امنیتی، دیدگاه
در یک چارچوب امنیتی، لزون مداخلۀ ن ادهایی ماننرد سرازما؛ پدافنرد غیرعامرل و حتری 

ای است که بتواند   در این نهرد، پیروزی با شهکه .عالی امنیت ملی را فراهم کرده است  شورای
 .اعضای بیشتری را جذب کند
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 منابع
 (. ویژه نامه گیاها؛ تراریخته. بازیابی از انجمن بیوتکنولوژي ایرا؛.8937انجمن بیوتکنولوژی ایرا؛ )

،  خبرگزاری ایسناا. دالیل موافقت سازمان محیط زیست با تراریخته(. 8937ظم )اع ،نیرهو  ؛سیما ،خلق  خوش
  برگرفته از

.8-84(، 8-8)9، اخالق در علوم و فااوری(. اخالق زیستی و محصوالت تراریخته. 8916رهنما، حسن )

(. نظر مردن بوشر ر در مرورد محصروالت حانرل از م ندسری 8930زاده، عهاس ) زارع مداب، سمیه؛ و عالم
 .16-31 (،8)4، ایمای زیستیژنتیک. 

ساد برنامه ششم توسعه اقتصنادی  اتتمناعی و فرگا نی تمینوری (. 8934ریزی ) سازما؛ مدیریت و برنامه
یریت و برنامه ریزی کشور.. ت را؛: سازما؛ مد(9911-9911اسالمی ایران )

  از برگرفته .قطعاامه پایانی گمایش بیوتکاولوژی(. 8931سرویش خهری بیوتکنولوژی ایرا؛ )

 . ت را؛: مسسسه توسعه پایدار و محیط زیست.به نژادی تکاملی(. 8938سنستا )

بررسنی وعنعیت قنوانی  و مقنررات  نوز   .(8936خرورتی، ال ره ) نالحی جوزانی، غالمرضرا؛ سرلیمانی مورچره
دفتر مطالعات زیر بنایی: مرکز پژوهش ای مجلش شرورای ت را؛: . محصوالت تراریخته و ایمای زیستی در کشور

 اسالمی. 

(. واکاوی دیدگاه متخصصا؛ درخصوص ضررورت 8931درانی، منا )و ب قوچانی، امید؛ غنیا؛، منصور؛ م را
گنای تنرویو و ومنوز   فصنلاامه پنژوگشورود برنج تراریخته ایرانی به چرخه کشاورزی و غذایی کشور. 

 .8-88(، 4)80، کشاورزی

. ت را؛: مجمرع تشرخیص بازتاب وسیع تولید اولی  برنو تراریخته تیان توسط ایران(. 8911یاضی، ب زاد ) قره
  مصلحت نظان، مرکز تحقیقات استراتژیک.

فصلاامه  قوق کننده.  (. مواد غذایی تراریخته و حقوق مصرف8917کاظمی، عهدالحسن؛ و عهاسی، محمود )
 . 879-830( ،9)8، پزشکی

 از  . برگرفتهتراریخته یک نفوذ خطرناک است(. 8934کرمی، علی )

)مترجم: سعید معیدفر(. ت را؛: نشر امیر کهیر. ن رشی نو در تحلیل مسائل اتتماعی(. 8919لوزیک، دانیلین )
 (8009)تاریخ انل اثر 

 . کرج: مدیر فالح. قیقت دربار  محصوالت تراریخته 15(.8931مرتضوی، سیدالیاس؛ و پورامینی، پونه )

 از بازیرابی واردات. از حمایرت ترا داخلری تولیرد با دشمنی از تراریخته؛ ضد جریا؛ (.8936) م دی. معلی،
  ایرا؛. بیوتکنولوژی رسانی ارالع پایراه
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(. بررسری نرررش متخصصرا؛ بیوتکنولروژی 8911، ب زاد )قره یاضیو نعیمی، امیر؛ پزشکی راد، غالمرضا؛ 
 .848-814، 6(8، )علوم محیطیمراکز دانشراهی استا؛ ت را؛ درمورد کاربرد گیاها؛ تراریخته. 
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