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The world's population is growing exponentially, and

Accepted:

people are facing significant problems such as hunger and extreme
malnutrition. According to some people, the production of
genetically modified foods can be a good solution to provide healthy
: and adequate food and, thus, solve global hunger. The production of
genetically modified foods has faced much opposition. A group of
Genetically
opponents, by presenting theological reasons, consider the
Modified
production of genetically modified foods to be immoral and
Foods, Playing disgusting on their own, regardless of the consequences. This paper
God's Role, seeks to examine and critique the most important theological reasons
Crossing
for opposing the production of genetically modified foods, such as
Species
playing the role of God, crossing species boundaries, violating the
Boundaries,
intrinsic value of plants and animals, and changing creation. The
Violating
results show that these reasons are not sufficiently convincing and
Intrinsic Values cannot prove the immorality of the production of genetically
of Plants and modified foods, although this is not necessarily the case.
Animals,
Changing
Creations
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دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

د ه یازدهو ،شما ه  ،27پاییز زمستان  ،1400صفحه 213-239

بررسی انتقادی دلیل الهیاتی نادرستی تولید غذاهای اصالحشدۀ ژنتیکی
علیرضا آل بویه  ،1مریم السادات رضوی

2

تاریخ دریافت:

چکیده :جمعیت جهان بهصووت چ مگووموی

1400/2/17

م دم با مگوالتچ معالوتچ مهمی متن س سو وی سوتتغذ یۀ شدید ب هست د.

تاریخ پذیرش:

به ادعای ب خی ،غتلید غ اهای اصووت شوودۀ ژنتیالی میغتاند اهحل م اسوو ی ب ای

1400/4/8

غأمین غ ای سووالو فافی د نتیجه ،حل س سوو وی جهانی باشوود .غتلید غ اهای

واژگان کلیدی:

اصوت شدۀ ژنتیالی با مخالفتهای بسیا ی نیز ب شده است .س هی از مخالفان،

زافز نی د حال افزایش اسووت

غوووووو اهووووووای با ا ائۀ دالیل الهیاغی ،غتلید غ اهای اصوت شودۀ ژنتیالی ا بهختدیختد بد ن د
اصووووت شوووودۀ نظ س فتن پیامدهای آن ،غی اختقی ناپسو د میدان د .این مقاله د صودد ب سوی
ژونتویوالوی ،بوازی د

نقد مهوغ ین دالیل الهیاغی مخالفت با غتلید غ اهای اصوت شودۀ ژنتیالی مان د بازی

نقش خودا ،ع ت از د نقش خودا ،ع ت از م زهوای ستنوه ،نقر ا زا یاغی سیواهوان حیتانواچ غذیی
مو زهووای سوتنووه ،د خلقوت اسوووت .نتوای بوهدسوووتآموده نگوووان میدهود فوه این دالیول از اغقوان فوافی
نوقور ا زا یاغوی ب خت دا نیسوت د نمیغتان د غی اختقیبتدن غتلید غ اهای اصوت شودۀ ژنتیالی ا
سیواهوان حیتانواچ ،اث اچ ف د ،ال ته الزمۀ این مطلب ،اختقیبتدن م ین فا ی نیست.
غذیی د خلقت .
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پیگو و فت علو ف ا ی ،شو ویتههای غتلید

مقدمه
د حال حاضو  ،جمعیت جهان بهسو عت د حال
شوود اسووت ،بهستنهای فه ب اسوواپ پیشبی یها
د سال  2030این جمعیت به  8/1میلیا د می سد
) .(United Nations, 2015: 1بوا شووود
جمعیت ،نیاز به غتلید متاد غ ایی بیگوت احسواپ
میشووتد .به اعتقاد ب خی ،ف آی دی فه نمیغتاند
غ ای هفوت میلیوا د انسوووان ا ف اهو فود ،موتنه
میغتاند پاسو ستی نیاز هگوت میلیا د نف باشود
ط ق سزا ا سووازمان ختا با فگووا زی ملل
متحد (فائت) 1س س وی د سالهای اخی افزایش
یوافتوه د سوووال  2018بیش از  820میلیتن نف از
س سو وی سوتتغذ یۀ مزمن ن میب ند از ه
نه نف د جهان یک نف دما سووتتغذ یه اسووت
).(WHO, 2018: 2
د س شووته ،انسووانها با افزایش غعداد
سیواهوان حیتانواچ غذیی آنهوا از ط یق
ا انتخوابی ،2متاد غو ایی مت د نیواز

پ

خوتد ا غووأمویون مویفو دهانوود .امو زه بووا
1. Food and Agriculture Organization of
 .2پ

)the United Nations (FAO
ا انتخابی ف ای دی است فه د آن سیاهان

حیتاناغی فه صفاچ مطلتبی دا ند پ

ا داده

میشتند.
( Genome .3محتتای ژنتیالی یک متجتد زنده)
 . 4ف انالگوووتاین نام مانی از م ی شووولی ( 1818م)
اسووت متضووتل اصوولی آن این اسووت فه سوواخته

غو ا بووهسووو عووت د حووال غذیی اسووووت.
پویگوو و فووتهووای اخویو د

شووووتووههووای

زیسووتف ا ی مه دسووی ژنتیک ،امالان
دسوووتفوا ی آسواهوانوۀ ژنهوای سیواهوان
حیتانواچ غتلیود غو اهوای اصوووت شووودۀ
ژنتیالی ا ف اهو ف ده اسووت .این غ اها از
متجتداچ اصووت شوودۀ ژنتیالی فه ژنتم

3

آنها بهم ظت ایجاد یا ح ف یک صوووفت
خاص غذیی یافته اسوووت به دسوووت میآی د.
غو اهوای اصوووت شووودۀ ژنتیالی ،غو اهوای
مه دس ویشوودۀ ژنتیالی غ اهای غ ا یخته
نیز نوامیوده میشوووتنود (Grumezescu
).and Holban, 2017: 1
غتلید غ اهای اصووت شوودۀ ژنتیالی با
مخالفتهایی متاجه شوده اسوت .معت ضوان،

این ف ا ی ا به متضتل مان ف انالگتاین

4

فیلوهووای اقت وواپشووووده از آن غگووو یوه
میف دنود .از نظ مخوالفوان ،غتلیود غو اهوای
دسووت بگوو

زی د مقابل ختد ا میایسووتد .د

مان ف انالگوتاین ،ف انالگوتاین نام دانگوم دی اسوت
فه از اعالای بدن م دسان ،انسانی آف ید نام ا ا
ف انالگوتاین نهاد اما این انسوان هیتالیی خط ناک
غ سوووواک از فوا د آمود .دلیول نوامسو ا ی غو اهوای
اصوووت شوووده ژنتیالی به ف انک فتد این اسوووت فه
ممالن است این غ اها هو مان د هیتالی ف انالگتاین
خط ناک باش د.

ب
بررسی انتقادی دلیل الهیاتی نادرستی تولید غذاهای اصالحشدۀ ژنتیکی  /علیرضا آل بویه  ،مریم السادات رضوی

اصوووت شووودۀ ژنتیالی ،نهغ ها به ما فمالی
نمیف ود

فالویلتهای اصویل ،اعمال
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فتا انسوان ا

اهحلی م واسووووب ب ای حول

د جهوت نیول بوه سوووعوادچ حقیقی هودایوت

مگووالتچ ما نیسووت د بلاله باألخ ه زی ما

میف د .غتلید غ اهای اصوت شودۀ ژنتیالی

نووابتدی میفگووووان وود

نیز یالی از اعمال اختیا ی انسووان اسووت فه

.(Korthals,

د سعادچ شقا چ ا نقش دا د؛ ب اب این

ا بووه انحطووا
)99-100

2004:

ی اسووت آمتزههای اختقی م بت

مخوالفوتهوای مط شوووده بیگوووت نوار بوه

ضوو

نوادیودهس فتن مسووووائول اختقی د غتلیود

بوه غتلیود این غو اهوا ا بگووو واسووویو بوهفوا

غو اهوای اصوووت شووودۀ ژنتیالی هسوووت ود.

ب دیو غا هو به سعادچ حقیقی ختد نزدیک

نو انیهای عمتمی د با ۀ شویتۀ غتلید متاد

شوووتیو هو جهوانی بهت بسووووازیو .نالتوۀ

غ ایی ،متجب مط شدن اختق غ ا شد.

دیو ی فه ضووو

بِن مِفوووام (Ben mepham) 1بوو ای

مویفو وود ،پویگووو فووت زیوواد د غوتلویوود این

نوخسوووتویونبووا عو ووا چ اخوتق غ و ا ا بووه

غ اهاسووت؛ بهستنهای فه این غ اها غق ی اً

فوووا بووو د .(Gottwald et al,

د همۀ خانهها یافت میشوتند اما بحثهای

)2010ط ق نظ ا اس غتلیود یوک غو ای

اختقی د بوا ۀ غتلیود آنهوا د ای ان بسووویوا

جودیود ،سوووتموت ،اسوووتقتل عودالوت

اندک اسوت پژ هگوو انی فه د سو اسو

مص فف دسان ستمت حیتاناچ مز عه

جهوان د بوا ۀ این متضوووتل بحوث ف دهانود

ا نووقوور فو وود غویو اخووتقوی اسووووت

اختتفنظ شوووودیودی دا نود .د نتیجوه،

).(Mepham, 2006: 5-7پُوول بووی.

ب سوی اختقی غتلید غ اهای اصوت شودۀ

غامپسوووتن )(Paul B. Thompson

ژنتیالی ،نیازم د پژ هشهای اختقی بسویا

سَو ی ال .فووامسوووتوتک نویوز (Gary L.

دقیقی اسووت غا حقیقت ام آشووالا شووتد

) Comstockاز دانگووم دان اختقِ غ ا

اختقیبتدن یوا ن تدن غتلیود این نتل غو اهوا

هست د فه د ب سی اختقی غتلید غ اهای
اصت شدۀ ژنتیالی پیگوام د.
عوولووو اخووتق بووا ا ائ وۀ ا زاهووا
 .1اسوتاد مدی م فز زیسوتشو اسوی فا ب دی د
دانگواه ناغی وهام انولستان.

چ این بحث ا بیگوووت

مگخص شتد.
ب خی از مخووالفووان معتقوودنوود غتلیوود
غ و اهووای اصوووت شوووودۀ ژنوتویوالوی غووأثویو
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فاجعهبا ی ب زندسی انسووانها ،حیتاناچ

یهتدیت استم ب ای اث اچ ناد ستی غتلید

افتسووویسوووتو دا نود د نتیجوه ،غتلیود این

غو اهوای اصوووت شوووودۀ ژنتیالی بوه آنهوا

محصووتالچ ،غی اختقی اسووت .ب ای مثال،

غمسووک میف د .از مهمت ین سووالاالغی فه

ب ز بیموا یهوای مختلف ،حسووواسووویوتزا

د این مقاله د صودد پاسوخوتیی به آنها

بتدن ،ایجواد مقوا موت د ب اب آنتیبیتغیوک

هسوووتیو عوا غود از اینفوه :مهمت ین دالیول

غگوووودیود اسوووتفواده از علففشهوا از

الهیاغی ناد سوتی غتلید غ اهای اصوت شودۀ

پویوواموودهووای نوواموطولوت

غوتلویوود غ و اهووای

ژنتیالی مه هسووت د

مه اشووالالهایی ب

اصووووت شوووودۀ ژنوتویوالوی بو سووووتمووت

آنها ا د اسووت آیا میغتانیو با غمسووک

انسووووانهواسووووت .(Hilbeck et al,

بووه ایون دالیوول ،غویو اخوتقویبوتدن غوتلویوود

2015,1-4, Zdziarski et al,
)2018, 763, Terefe, 2018, 1-2
همچ ین ج یوان عمتدی ژن (ج یوان ژن)،

غو اهوای اصوووت شوووودۀ ژنتیالی ا اث واچ

انتقووال افقی ژن ،اث اچ نووامطلت

ب

ی

موتجوتداچ غویو هوودف ،از بویون فوتون غووتل
زیسوووتی غذیی فیفیوت خواک از مهمت ین
مخاط اچ فاشوووت سیاهان اصوووت شووودۀ
ژنتیالی ب ای محیطزیسوت بهشوما میآی د
( .) Clark,2006: 48بو خوی دیووو ،
غتلیود غو اهوای اصوووت شوووودۀ ژنتیالی ا
فینفسوووه بود ن د نظ س فتن نتوای آن
دا ای اشوالال میدان د .(Gottwald et
)al, 2010: 53آنوان ب این بوا نود فوه
اصوووت ژنتیالی سیواهوان جوانتا ان فوه از
م ابع اصوولی غأمین متاد غ ایی ما هسووت د به
ختدیختد ناد سوووت اسوووت فه ب خی از
دالیول آن الهیواغی اسوووت .دالیول الهیواغی،
دالیلی هسووت د فه پی ان ادیان مسوویحیت،

فوویوو از ایون  ،د ایون موقووالووه بو خوی از
مهمت ین دالیول الهیواغی مخوالفوت بوا غتلیود
غ اهای اصوت شودۀ ژنتیالی مان د بازی د
نقش خودا ،ع ت از م زهوای ستنوه ،نقر
ا زا یاغی سیواهوان حیتانواچ غذیی د
خلقت الهی ب سی نقد میشتند.
 .1استدالل اول :بازی در نقش خدا

یالی از ای غ ین اسوووتوداللهوای مخوالفوان
اصوووت ژنتیک ،بازی د نقش خداسوووت.
بازی د نقش خدا ،عمل اصوت ژنتیک ا
یاغواً بود ن د نظ س فتن پیوامودهوای آن
ناد سوت میداند .این اسوتدالل فلی اسوت
ب ای مخوالفوت بوا هموۀ انتال فعوالیوتهوایی فوه
بوه غذیی ژنتیوک میانجوامود بوهفوا می د
غوا یخی بوه عم بیتغال تلتژی دا د .غق ی واً

ب
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ه سام بهجلت د غحقیقاچ بیتغال تلتژی

عولووت موتوعوودد بوتدنِ موعو ووای ایون عو ووا چ

بوتده اسووووت

است) .(Verhey, 1995: 348غد پیت ز

(Nordgren,
2010:
;157
).Dabrock, 2009: 47

( )Ted Petersب ای این ع ا چ ،سوه مع ا

بووا ایون موخووالوفووت

بو

ساهی ب ای غی اختقی نگووان دادن
غتبی بعالوووی اعموال ،از ع وا چ ببوازی د
نقش خودا نودا اسوووتفواده میشوووتد .مفهتم
اصولی این ع ا چ آن اسوت فه عمل مت د
نظ اشووت اه اسووت ن اید انجام شووتد .م ای
غی اختقی بتدن بوازی د نقش خودا نود،
اختصوووواص خوالقیوت بوه خودا نود فف
ناسوپاسوی انسوانی اسوت فه دسوت به خلقت
میزنود .ب خی بوا اسوووتفواده از این ع وا چ،
غتلید غ اهای اصووت شوودۀ ژنتیالی غذیی
ژنهای متجتداچ ا غصووب مقام خالقیت
خودا نود غی اختقی میدان ود .ب ای مثوال:
یالی از عالمان مسوویحی معتقد اسووت بخدا
جوهووان ا خولوق فو د غ و ایوی خوت
بیخط آف ید .سوزا ا نیسوت ما انسوانها د
نقش خودا نود بوازی ف یو متجتداغی ا
فه د حقیقت میزی د با ۀ آنها نمیدانیو
خوولووق فوو وویوووا .(Comstock and

یف میف ود :مع وای نخسوووت ،بوه آمتختن
ازهای خدا ند م بت اسوت .ما انسوانها با
خ دا شوووودن از ازهوای خودا نود ،حس
میف یو فوه د آسوووتوانوۀ بوه دسوووت آ دن
قوود چهووایی خووداستنووهایو .مع ووای د م،
م و زنودسی

انسووووانهوا ا د انتخوا

قد غم د میداند .ب ای مثال :پزشوووالانی فه
عوموولهووای جو احوی اضووووطو ا ی انوجووام
میده ود ،قود چ اعموال م و زنودسی ا
د دسووووت دا نود د نقش خودا بوازی
میف د .مع ای سوتم فه مت د نظ ماسوت،
بوه اسوووتفواده از علو ب ای ایجواد غذیی د
حیاچ اشووا ه دا د .د این مع ا ،ایجاد غذیی
د حیاچ مختص خدا ند اسووت ما با این
فووا  ،ختدمووان ا د محوود دهای فووه بووه
خوودا نوود اختصوووواص دا د ق ا میدهیو
)پیت ز.(56-50 :1386 ،
بوه غی از سوووه مع وایی فوه پیت ز ب ای
بوازی د نقش خودا نود مط

ف د ،مع وای

Comstock, 2000: 184; Brunk
)and Coward, 2009: 121
ع وا چ ببوازی د نقش خوداا دا ای

بوهجوای اژۀ خودا ،ب

معوانی مختلفی اسووووت .اژههوای بخوداا

میف د .از آنجافه زیسوتش اسان به ابزا ی

ببوازیا معوانی متفوا غی دا نود همین ام

بسوویا قد غم د مجهزند ،نو انی این اسووت

دیو ی نیز ب ای آن یف شوووده اسوووت فوه
ی اژۀ بوازی غوأفیود
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فوه آنهوا بوا ط یعوت بوازی ف ود .از ط ف

 .1-1-1صادق نبودن آفرینش در تولید غذاهای

دیو  ،متن غوأثی هوای احتموالی فوا یهوای

اصالحشدۀ ژنتیکی

جدید ،بهشووودچ د حال افزایش اسوووت به

مقدمۀ ا ل اسوتدالل مخد ا اسوت انسوان

نظ می سوود غحت ف ت ل داشووتن آنها به

با غتلید غ اهای اصوت شودۀ ژنتیالی ،نقش

مثابۀ بازی است ).(Link, 2013: 444

خودا ا بوازی نمیفود ،زی ا د این فوا ی،

عدهای بازی د نقش خدا ا به مع ای

فقط متاد جوابوهجوا غ فیوب میشوووتنود

اقعی فلمه ،غصوب نقش خالقیت خدا ند

متجتد جدیدی خلق نمیشوووتد .د ف ایود

دانسووته معتقدند انسووان با م ین فا ی از

غتلیود ،غو اهوای اصوووت شووودۀ ژنتیالی بوا

حد انسوانی

فتا مسوالتالنه غجا ز میف د.

ح ف یا اضوووافۀ یک یا م د ژن ،سووواختا

بوووازی د نوووقوووش خووودا ،موووحو و ک

ژنتیالی متجتداچ زنوده ا بوه مقودا انودفی

خوتدبوز وبویو وی ،جو وتن انوجووام فووا هووای

غذیی میده ود این بوه هیچ جوه بوه مع وای

بز و ،غ

غال اسووووت از این

غی اختقی اسووت ;Dabrock, 2009:
)47پیت ز .)50 :1386 ،مخوالفوان ،غتلیود

پدید آ دن یک متجتد جدیدی فه پیش
از این سووابقه نداشووته ،نیسووت .ب ای نمتنه،
مه دسوان ژنتیک با افز دن صوفت مقا مت

غ اهای اصوووت شووودۀ ژنتیالی ا بازی د

بووه بوعالووووی ازسویوواهووان خوت افوی ،ایون

نوقوش خوودا نوود غویو اخوتقوی مویدانو وود.

متجتداچ ا د ب اب آفواچ علففشهوا

صت چ م طقی استدالل به ش

زی است:

مقوا م میف ود فوه این عمول فقط بوه غذیی

 .1غتلید غ اهای اصوت شودۀ ژنتیالی بازی

جزئی سیاهان میانجامد اصوووتً نمیغتان

د نقش خدا ند است؛

ب آن ،نوام آف ی ش نهواد .ب واب این اصوووت

 .2بازی د نقش خدا غی اختقی است؛

ژنتیوک سیواهوان حیتانواچ ،بوهم ظت غتلیود

نتیجه :غتلید غ اهای اصووت شوودۀ ژنتیالی

غ اهایی بیگوت

غی اختقی است.

ف دن د نقش خدا خالقیت نیست.

 .1-1اشکالهای استدالل بازی در نقش خدا

ب این استدالل ،سه اشالال ا د است.

بافیفیتغ  ،بهمع ای بازی

عت ه ب این ،فگووا زان دامدا ان
از س شوووتههای د  ،سیاهان حیتاناغی ا
فوه صوووفواچ مطلت غ ی داشوووتود انتخوا
میف دنود پ

ا میدادنود .ب ای مثوال،

ب
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بتمیان آم یالا با اهلی ف دن سیاه غالتزی ت،

باشوود باید بسوویا ی از فعالیتهای انسووان ا

ی چ غتلیود ف دنود ( ه موا.)185 :1394 ،

غعطیل ف د؛ ب ای نمتنه ،ف ای د پیتند عالوت

بو ووابو ایون اسو بوپ و یو یوو ،اصوووت ژنوتویووک

فه د سوالهای اخی پیگو فت بسویا زیادی

سیواهوان حیتانواچ ،خلق متجتداچ جودیود

داشوووتوه طی آن ب ای نجواچ جوان یوک

غی اختقی اسووووت بوایود بوا بسووویوا ی از

انسوان ،عالوت یک ف د به ف د دیو ی م تقل

فعالیتهای انسوووان ،از جمله فگوووا زی
دامودا ی بوه یژه پ

ا انتخوابی سیواهوان

حیتانواچ مخوالفوت ف یو آنهوا ا خلق
متجتداغی جدید بدانیو.
همچ ین فگوووا زان از س شوووتههای

میشوتد نیز مصوداق آف ی ش متجتد جدید
ق ا میسی د غی اختقی میشتد.
 .1-1-2غیراخالقی نبودن بازی در نقش خدا

مقودموۀ د م اسوووتودالل نیز د سوووت بوه نظ

بسو ویا د با اسوووتفاده از ا پیتندزنی،

نمی سد .بازی د نقش خدا هو ج ۀ م فی

سیاهان ا بهستنهای غی ج سووی با اغصووال

دا د هو ج وۀ مث وت غ هوا د صوووت غی

بخگوووی از یوک سیواه بوه سیواه دیو پ ا

میغتان بوازی د نقش خودا ا غی اختقی

میدادهاند .مقابله با آسویبها بیما یها

دانسووت فه ج ۀ م فی آن لحاظ شووتد .اما

فویوفویووت فومویووت بویگوووتو موحصوووتالچ

اس معوای مثوت بازی د نقش خدا د نظ

فگوا زی از اهداف پیتندزنی هست د .سیاه

س فته شوتد ،خدا ند اسوتعداد آف ی ش ا به

بهدسوووتآمده از این ا ،سیاه مسوووتقلی

انسانها عطا ف ده است انسانها میغتان د

اسوووت فه میغتاند شووود فود به حیواچ

با عایت اصتل اختقی ،نقش خدا ا بازی

ختد ادامه دهد .اس بپ ی یو اصت ژنتیک

ف ود دسوووت بوه آف ی ش بزنود .بوازی د

سیوواهووان حیتانوواچ ،آف ی ش متجتداچ

نقش خدا غ ها د ش ایطی غی اختقی است

جودیود اسوووت ،بوایود ا پیتنودزنی ا نیز

ف وه د جوهووت غووأمویون مو ووافوع اهووداف

ابوزا ی بو ای آفو یو وش بوودانویوو بووا آن

غی انسوانی باشود ب ای سولطۀ ناد سوت ب

مخوالفوت ف یو ،د حالی فه هیچفس عمول

ط یعوت جهوان صوووت چ سی د .ب واب این،

پویوتنوودزنوی ا خولوق موتجوتداچ جوودیوود

بووازی د نووقووش خوودا بووه خووتدیخووتد

نمیدانود .اس اصوووت ژنتیوک سیواهوان

غی اختقی نیسوت این انسوانها هسوت د فه

حیتاناچ ،آف ی ش متجتداچ غی اختقی

میغتانود از این متهوت خودادادی موانود ه
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ر فیت دیو ی فه خدا ند به انسوانها عطا
ف ده اسوت د جهت مث ت یا م فی اسوتفاده
ف د.

غالامل متجتداچ زنده ا ف اهو ف د.
ال توه بوایود د نظ داشوووت فوه علیوت
خالقیت نسو ت داده شووده به انسووان با علت

حتی اس ف ض شوتد با غتلید غ اهای

هسوتیبخش بتدن خدا ند د غالواد نیسوت،

اصووت شوودۀ ژنتیالی ،متجتداچ جدیدی

زی ا انسووانها جتد فق ی دا ند د یاچ

آف یده میشووتند ،غی اختقی دانسووتن این

هسوتی ختیش به خدا ند متعال ابسوتهاند

عمل صووحین نیسووت ،زی ا خدا ند قد چ

بط بوه

جتدشوووان عین فق

احتیوا

خلق این متجتداچ جدید ا به انسووان داده

خودا نود متعوال اسووووت؛ ب واب این علیوت

اسوت .د سو ت مسویحیان پ غسوتان ختقیت

خالقیت انسوانها نیز ابسوته به خدا ند اسوت

غتسوعۀ علمی ،از جمله مه دسوی ژنتیک،

(طو وواطو ووائوی .)8 7/2 :1388 ،بووه عو ووا چ

غتسوووط خودا نود غوأییود شوووده اسوووت .د

دیو  ،هیچ انسووانی علیت خالقیت اقعی

نتشتههای ع فانی فاباالی یهتدی ،خدا ند

ندا د بلاله انسانها آمادهف دۀ شیت ماده

از انسووووانهووا انوتوظووا دا د فووه بووهعو وتان

هست د خدا ند متعال خالق حقیقی است.

غال سوووینهوایی بوا خودا فوا ف ود غوا جهوان ا

مطوابق غعوالیو اسوووتم نیز خودا نود بوه

بوهو وتد بو وخگووو وود (Gottwald et al,

انسووان قد چ آف ی ش اعطات ف ده اسووت.

2010: 158).
بحوتوی عوودهای ،غووا یو

د د آیوه از ق ان د بوا ۀ آف ی ش پ نوده بوه

ا هوموالووا ی

پیتسوتهای میان خدا انسوان میدان دا (دان
فتهن .)83 :1394 ،مطوابق فتوا

مقودپ

یهتدیوان ،خودا نود انسوووانهوا ا بوهصوووت چ
ختد خلق ف ده

1

آنووان ا بووه پ ف دن

زمین ف موان ایی ب مخلتقواچ ام ف ده
اسوت 2.ب اب این ،هو خدا ند هو انسوانها
آف ی وده هسوووت ود انسوووانهوا میغتان ود بوا
استفاده از ر فیت خدادادی آف ی ش ،زمی ۀ
 .1سفر پیدایش ()1 :۲۷

دسووت حال و چ عیس وی (ل) سووخن به میان
آمده اسوت .ب ا ا به سوالت پیام ی به
سووتی ب یاسوو ائیل میف سووتد فه ب به آنان
ستیود ::من نگووووانوهاى از ط ف پ

دسوا

شوووما ،ب ایتان آ دهام .من از سِل میزى به
شوالل پ نده م سوازم ،سوپس د آن م دمو
به ف مان خدا ،پ ندهاى م شوتد؛ به این
خوودا ،فت ِ موواد زاد م تتیووان بووه ب ص
بپیسوو  :ا به تدى م بخگووو م دسان ا
 . ۲سفر پیدایش ()1 :۲۸

ب
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بووه این خوودا زنووده مو فو وو از آنوچووه

بتد ،میغتانسوووت فوا هوای خودایی انجوام

م خت یوود د خووانووههوواى ختد یخیو ه

دهود؛ ا میغتانسووووت بیواف ی ود ،بیموا ان

م ف یود بوه شوووموا خ م دهو .مسووولمواً د

العت

اینها ،نگووانهاى ب اى شووماسووت ،اس ایمان

فا هایی فه انسوانها د اند ن خانه انجام

داشوته باشوید ا 1سویاق جملۀ بباین اهللا نگوان

میده د ،خ دهد .د نتیجه ،ه انسانی فه

میدهود فوه آف ی ش پ نوده بوه این ا ادۀ

خلیفۀ بالفعل خدا باشووود ،میغتاند فا های

الهی بتده خودا نود متعوال بوه حالووو چ

خدایی مان د حال چ عیسی (ل) انجام دهد

عیسووی (ل) مقام خالقیت عطا ف ده اسووت
(طو وواطو ووائوی .)312 /3 :1374 ،حالووو چ
عیسوووی (ل) خلیفوۀ خودا نود ب

ی زمین

ا شوووفوا دهود ،م ده زنوده ف ود از

دست به آف ی ش خلقت بزند.
 .1-1-3اخالقی بودن بازی در نقش خدا

اسوووت بوه همین دلیول ،بوه مقوام خوالقیوت

اشالال دیو استدالل نیز متتجه مقدمۀ د م

س ویده اسووت .همۀ ادیان الهی ،انسووانها ا

اسووووت؛ زی ا بوازی د نقش خودا ،نوهغ هوا

جانگ وین خلیفۀ خدا ند میدان د (پا سووا،
)71 :1395؛ ب ا ب آیۀ  30سووت ۀ بق ه ،همۀ
انسوووانهوا ،خلیفوۀ خودا نود متعوال هسوووت ود

2

(طو وواطو ووائوی)179 178 /1 :1374 ،

غی اختقی نیسوت بلاله پسو دیده ممد
اسوووت .خودا نود ،موا ا بوه بوازی د نقگوووش
غگووتیق ف ده اسووت ما از ط ف ا مأمت
به خالقیت آف ی ش هسووتیو .انسووان فامل

ر فیت اسوووتعداد خلیفه شووودن د جتد

باید غجلیساه ا صواف خدا باشود ب

همۀ انسانها هست؛ انسانها با ایمان عمل

زمویون فووا هووای خوودایوی بوالو وود .موطووابوق

صووووالن میغتان ود آن ا شوووالتفوا ف ود.

آمتزههای اختق اسوووتمی انسوووانها حتماً

حالو چ عیسوی (ل) متن خلیفۀ بالفعل خدا

باید بیاف ی د دسوت به خالقیت بزن د زی ا

« . 1وَ رَسُوالً إِلى بَني إِسْرائیلَ أَنِّي قَدْ جِ ْئتُكُمْ بِآیَة

 . 2ب َ إِیْ قا َل َبُّکَ لِلْمَتئِالَۀِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَ ْضِ

ق لَكُمْ مِنَ الطِّینِ كَهَیْ َئةِ الطَّیْرِ
مِنْ رَ ِّبكُمْ أَنِّي أَخْلُ ُ

خَلِیفَه؛ به خاط بیا ه وام

دسا چ به

فَأَنْفُخُ فیهِ فَیَكُونُ طَیْراً ِبإِذْنِ اللَّهِ وَ أُ ْبرِئُ الْأَكْمَهَ وَ

ف شتوان سفت :من د

الْأَ ْبرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى ِبإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّ ُئكُمْ بِما

ختاهو دادا (بق ه.)30 :

تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ في ُبیُوتِكُمْ إِنَّ في ذلِكَ لَآیَةً
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنینَ» (آل عمران.)۴۹ :

ا فه پ

ی زمین ،جانگی

ی

قا
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قتی مسوووتخلفع وه یع ی خودا نود متعوال

بو ای بوهو هسویو ی بوهوتو از موتجوتداغوی فووه

دا ای صوفت آف ی دسی خالقیت اسوت،

مسوووخ ا هسوووتود د آنهوا غذیی

غحتل

خلیفۀ خدا نیز باید به صوووفاچ ا غخلق پیدا

ایجواد ف ود حتی اس بتتانود ،متجتداچ

ف د (جتادی آملی .)68 67 : 1387 ،ال ته

جوودیوودی خلق ف وود .بووه اعتقوواد آیووتاهلل

ختقیت انسوان سولطۀ ا ب ط یعت باید د

جتادی آملی غسوخی متجتداچ زمانی مع ا

پاسو به خدا ند به غقلید از اهای ا

مییوابود فوه انسوووان د اسوووتفوادۀ ابتودائی از

باشووود .انسوووانها باید مسووالتالنه مه بانانه

نعموتهوای الهی ف اغ

نقش خودا ا بوازی ف ود جهوانی بهت

علو دانش ختد د جهوت فع نیوازهوایش

طو احوی فو و وود .(Nordgren, 2010:

اقودام ف ود .ب ای مثوال اس انسووووان فقط از

158 ,Verhey, 1995: 354, 359,
) 362به ع ا چ دیو  ،انسان باید غجلیساه

س موا نت خت شووویود به ه بوی د ،میوان

ا صووواف الهی ،از جملوه صوووف خوالقیوت
بواشووود .ال توه این نالتوه ا نوایود ف امتا ف د
فه انسووان نهغ ها غجلیساه صووف خالقیت
خدا ند اسوووت بلاله دیو ا صووواف الهی،
بهخصووتص ا صوواف اختقی خدا نیز باید
د ا غجلی ف ود از این د فوا هوایش
ا زاهوای اختقی ا مسووولمواً بوایود عوایوت
ف د.
عت ه ب این ،خوودا نوود متعووال هم وۀ
متجتداچ عوالو ا مسوووخّ انسووووان ف ده
اسووت

1

انسووان باید با غصوو ف دخالت

عواقتنوه عوالموانوه د عوالو ط یعوت از نعموت
غسووخی اسووتفاده ف د .انسووان مترف اسووت

بسووخ َ لَالُوْ ما فِی السووما اچِ َ ما فِی الْأَ ْضا،
َ -1
ست ۀ لقمان ،آیۀ  20ست ۀ جاثیه ،آیۀ .13

د بوا بوهفوا سی ی

انسوووان سوووای متجتداچ د اسوووتفاده از
خت شید غفا غی نیست غسخی مع ا ندا د.
اسوووتفوادۀ ابتودائی از متجتداچ نوادیوده
س فتن غسووخی  ،فف

ناسووپاسووی اسووت.

ب اب این ،انسوان زمانی میغتاند ادعا ف د فه
از نعمت غسوخی بهختبی اسوتفاده ف ده فه
انتال اسووتفادههای مفید آنها ا ش و اسووایی
ف ود بوه فوا ب ودد (جتادی آملی:1386 ،
 .) 33 32خوودا نوود بووا خلق حیتانوواچ
سیواهوان مختلف ،غو اهوای ستنواستنی ا
ب ای انسوووان آف یده اسوووت .اس انسوووان با
عوایوت اصوووتل اختقی ،دانش ف وا ی
خوتد ا د جوهووت بوهو هسویو ی بوهوتو از
حیتاناچ سیاهان فه از م ابع اصووولی متاد

ب
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غ ایی هسووت د بهفا ن دد ،د مقابل نعمت

مختلف با اسوتفاده از مه دسوی ژنتیک اسوت

غسووخی  ،ناسووپاسووی ف ده اسووت .ب اب این،

).(Sandler, 2012: 130

انسوان باید ب ای قد دانی از مته ت غسوخی

بویگوووتو موخووالوفووان عووت از مو زهووای

بوه اسوووتفوادۀ ابتودائی از سیواهوان حیتانواچ

ستنهها معتقدند ستنهها ،هتیتهای خاصی

افتفوا نالود آنهوا ا اصوووت فود انتال

دا نود بین آنهوا م زهوای ثوابوت بود ن

غذیی اچ ا د آنها اعمال ف د.

غذیی ی هسوووت فه به سووویلۀ ط یعت ایجاد

پس ه د مقودموۀ این اسوووتودالل بوا

میشوووتنود .آنهوا مودعیانود غتالی ژنتمی

اشوووالوال متاجوه هسوووت ود نمیغتان غتلیود

متجتداچ زنوده ،هتیوت م ز بین آنهوا ا

غو اهوای اصوووت شووودۀ ژنتیالی ا بوه دلیول

نگوووان میدهود ن وایود آنهوا ا غذیی داد

اسوووتودالل بوازی د نقش خودا غی اختقی

دسووووتفووا ی فو د .(Robert and

دانست.

) Baylis, 2003: 2از نووظوو آنهووا،

 .2استدالل دوم :عبور از مرزهای گونه

خودا نود د نظوامی ختدسوووازموانده وده بوا
دسوووتوهبودیهوای ط یعی مختلف م زهوای

این اسووتدالل مان د اسووتدالل ا ل با ه ستنه

متفوا چ دسووووت بوه آف ی ش زدهاسووووت.

غذیی ژنتیالی مخوالف اسوووت مه ودسوووی

م زهووای بین ستنووههووا بووا هوودف علووت

ژنتیک ا یاغاً دما اشوالال میداند .معمتالً

خاصوووی خلق شووودهاند از این ن اید به

غصووت میشووتد فه ستنهها ،دسووتههایی از

آنهووا غجووا ز ف د .متجتداغی فووه د ن

اف اد هسوت د فه از نظ زیسوتی باهو م غ ط د

یوک ستنوه هسوووت ود میغتان ود بواهو جفوت

به دلیول داشوووتن خصوووتصووویواچ ژنتیالی

شوووتنود نتل ختد ا بوازغتلیود ف ود .ا ادۀ

مختلف ،اهوای زنودسی متفوا غی دا نود.

خودا نود ب جفوتسی ی متجتداچ د ن

ژنها اسوواپ زندسی متجتداچ هسووت د؛ به

یک ستنه غعلقس فته اسوت .انسوانها ن اید با

این مع ا فه نتل ژنها موتنوی می ش

غتلید ستنههای جدید از د ستنۀ غی م غ ط

الوتی بیوان آنهوا نقش غعیینف ودهای د

د ط یعوت ،از م زهوای ستنوه ع ت ف ده

حیواچ متجتداچ دا نود .ب واب این ،نو انی

د آزموایگووووواه این م زهوا ا نقر ف ود

د مت د ع ت از م زهوای ستنوههوا بوه معوای

زیو پووا بوو و ا نوود ( ,Comstock and

نو انی د بوا ۀ اختت ژنهوای متجتداچ

 Comstock, 2000: 194یوفوالویون،
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48 47 :1383؛ Thompson, 2007:
.)126

هسوت د ،متجب سو د سمی اختقی غی قابل
غتصویفی د

ابط متجتد آی دۀ انسوان با

عوودهای ،غویو اخوتقوی بوتدن عو وت از

آنها میشتد .(Robert and Baylis,

م زهوای ستنوههوا ا از آمتزههوای دین یهتد

) 2003: 9ب واب این ،مخوالفوان معتقودنود

یا مسووین اسووت ا میف د .مطابق غعالیو

مه دسوووان ژنتیک با غذیی

قوتانویون دیون یوهوتد ،موخولوت فو دن انوتال،

میان متجتداچ به حد م ز ستنهها غجا ز

غی مجواز اسووووت؛ بوهع تان نمتنوه ،خت دن

میف د .الزمۀ غتلید غ اهای اصووت شوودۀ

ستشوت شوی از یک بگوقا مم تل اسوت.

ژنتیالی ،نقر حود م ز میوان متجتداچ

مه دسووی ژنتیک انتقال ژن از ستنهای به

اسوووت از این غتلیود این غو اهوا از نظ

ستنوۀ دیو نیز از مصوووادیق مخلت ف دن

اختقی پسووو ودیوده نیسووووت .غق ی م طقی

انتال اسووت به همین دلیل ،مم تل اسووت

زی است:

Comstock,
).2000: 193

and

(Comstock

انتقوال ژنهوای متجتداغی فوه د د
ا احسوووواپ میف ود ،بوا نو انیهوا

ن

مخالفتهای بیگووت ی ب شووده اسووت.
د بووا ۀ انوتوقووال ژنهووا د بویون سوتنووههووای
مختلف سیواهوان ،بوه دلیول فقودان احسووواپ
دد

ن مخووالفووتهووای فمت ی جتد

دا د اما انتقال دادن ژنها د میان ستنههای
مختلف حیتاناچ انسوانها با مخالفتهای
شودید ب شوده اسوت (Comstock

استدالل به ش

انتقال ژنها د

 .1غتلید غ اهای اصت شدۀ ژنتیالی،
ع ت از م زهای ستنه است؛
 .2ع ت از م زهوای ستنوه ،غی اختقی
است؛
نتیجوه :غتلیود غو اهوای اصوووت شووودۀ
ژنتیالی غی اختقی است.
 .2-1اشکالهای استدالل عبور از مرزهای گونه

اشالالهای متعددی میغتان به این استدالل
ا د ف د از جمله:

) .and Comstock, 2000: 67ب خی

 .2-1-1مبهم بودن تعریف گونه

مه دسی ژنتیالی متجتداغی ا فه از حیتان

اشوووالوال ا ل این اسوووتودالل د موتنوی

انسوووان غگوووالیلشووودهاند ،از نظ اختقی

غعیین حود م ز ستنوههواسووووت .بوه نظ

ناد سووت میدان د .آنان معتقدند ،مه دسووی

می سوود ،م ز بین ستنهها ب م ای مفهتمی

متجتداغی فوه غ فی ی از انسوووان حیتان

ق ا دادی غعیین میشوتد .زیسوتشو اسوان د

ب
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س شوووته شو و اهت راه ی ا م ای غع یف

سلخوانوههوا  ...هسوووت ود میغتان ود بواهو

سوتنووه قو ا مویدادنوود سوتنووه ا بووه ایون

آمویوزا داشوووتووه بوواشووو وود د ایون موفوهوتم

صوووت چ غعو یف میف دنوود :بس هی از

نمیس ج د (علی بیک.)71 :1381 ،

جاندا ان فه باهو شوووواهت زیادی دا ند

دانگووومودان غع یف جوامع موانعی از

از جاندا ان دیو متمایزندا .اشالال غع یف

ستنوههوا ا ائوه نال دهانود غعیین حود م ز

ستنوه بوه شووو واهوتهوای رواه ی د مقودا

ستنهها ق ا دادی اسوت .غع یف دقیق ستنه

شووو اهت متجتداچ زنده ب ای ق ا س فتن

امالانپ ی نیسوووت همین ام غعیین حد

د یوک ستنوه اسوووت .متجتداچ زنوده بوایود

م ز ستنوههوا ا غی ممالن میسوووازد .مقودموۀ

مقد شو یه یالدیو باشو د غا د یک ستنه

ا ل اسووتدالل ،غتلید غ اهای اصووت شوودۀ

جوای بوی نود دهبودی ستنوههوا ب اسووواپ

ژنتیالی ا ع ت از م زهوای ستنوه میدانود.

شووو واهوت رواه ی غوا حود زیوادی سووولیقوهای

این مقدمه زمانی د سووت اسووت فه ا الً ما

اسوووت ( ه موا10 :1387 ،؛ (Korthals,

حود م ز ستنوههوا ا بگووو واسووویو بتتانیو

.2004:112

آنها ا مگووخص ف یو ثانیاً پی ب یو فه

د سوال  ،1940مفهتم زیسوتی ستنهها
غتسووط ا نسووت مای مط

شوود .ط ق این

مفهتم ،مجمتعوۀ جوانودا انی فوه میغتان ود
ب ای غتلیوود ف زنوودانی بووا

د طویوعووت

غتلید غ اهای اصوت شودۀ ژنتیالی ،ع ت از
آنهاست.
 .2-1-2ثابت نبودن مرزهای گونهها

آمویوزا فو و وود غوحووت یووک سوتنووه قو ا

اشوووالوال دیو اسوووتودالل این اسووووت فوه

میسی نود .مفهتم زیسوووتی ستنوههوا نیز بوا

مخوالفوان ،م زهوای ستنوههوا ا متموایز بود ن

اشووالالهایی متاجه شووده اسووت ،از جمله

غذیی میپ دا د .د س شوته ،زیسوتشو اسوان

اینفوه ،این مفهتم شوووامول متجتداغی فوه

ستنوههوای جوانودا ان ا بود ن غذیی غصوووت

غتلید مثل ج سووی ندا ند ،نمیشووتد فقط

میف دند اما ام زه آنها ا متذی میدان د.

متجتداغی ا د ب میسی د فوه بوه

ا

نظ یوۀ غالوواموول م ت ی ب پتیووایی حیواچ

ج سوووی غتلیود مثول میف ود .عت ه ب این،

ایجوواد متجتداچ زنووده د طتل غالوواموول

ستنههایی فه د محیطهای مصو تعی د

اسووووت .بین ستنوههوا م ز ثوابتی نیسووووت

از ط یعوت موان ود سوووی کهوا ،بوا حشهوا،

ایونطوت نویسووووت فووه ژنوتم موتجوتداچ
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هیچستنه شو اهتی با یالدیو نداشوته باشود.

) .)2004: 112ط یعوت همتا ه ختدا

بین انسوان ا انوتغان 93 ،د صود شو اهت

ا غذیی میدهود ،بوه یژه زموانی فوه غذیی اچ

هسووت .ژنتم انسووان شووامپانزه هو بیش از

فگا های محیطی هو ا د شتند ،ب اب این

 99د صووود شو و اهت دا ند ( ه ما:1387 ،

شواید غتلید غ اهای اصوت شودۀ ژنتیالی به

 .)10ژنها ،ژن هسووت د ف قی نمیف د فه

این غالامل س و عت ب خگ ود ( ه ما:1387 ،

د انسووانها ،حیتاناچ یا سیاهان باشوو د .از

 .)10بووه اعتقوواد دفت دیتیوود مووا غین از

نظ ژنتیالی هیچ م زی ستنووههووا ا جوودا

دانگوووالودۀ پزشوووالی دانگووووواه فوالیف نیوا،

نومویفو وود؛ بو ووابو ایون غوتلویوود موتجوتداچ

انسووانها فینفسووه د

ند غالامل ش و فت

اصوت شودۀ ژنتیالی مجاز اسوت هیچ حد

میف ود .دسوووتفوا ی ژنتمهوا بخگوووی از

م زی ا زی پوا نمیسو ا د (پیت ز:1386 ،

نود غالوامول اسووووت این ف وا یهوا بوه

 .)304 305فسویلها ،متلالتلهای زیسوتی

هیچ جه دسوووتفا ی غالامل نیسوووت بلاله

فال دشو و اسوووی ،شوووتاهد ختبی ب غذیی

ختد غالامل اسووت ( یفالین.)188 :1383 ،

ا

ب واب این اث واچ جتد م زهوای ثوابوت بین

ستنوههوا هسوووت ود؛ دانگوووم ودان بوا

عم سووو جی ،فسووویولهوا ا از فهنغ ین بوه

ستنهها فا دشتا ی است نمیغتان ب ای

جتانغ ین م غوب میف ود بوه این غ غیوب

ستنوههوا م زهوای غی قوابول غذیی ی د نظ

الوووتی غوذویویو اچ سوتنووههووا ا مگوووخوص

س فت.

میف ود؛ متلالتلهوای زیسوووتی آثوا غذیی
ستنوههوا ا د ختد ث وت میف ود نقش

 .2-1-3غیراخالقی نبودن عبور از مرزهای گونه

فال دشوو اسووی هو مگووخص ف دن م احل

مقدمۀ د م این اسوووتدالل خالی از اشوووالال

غالتین متجتداچ زنده اسوت (ف ام الدی ی

نیسوت زی ا نمیغتان غی اختقی بتدن ع ت

همالا ان.)86-77 :1391 ،

از م زهووای ستنووه ا ثووابووت ف د .الزموۀ

ع ت از م ز ستنوههوا ،پودیودۀ جودیودی

پو ی ا جتاز بوازی د نقش خودا غتسوووط

نویسووووت هوموتا ه د طوویوعووت صوووت چ

انسوووانها این اسوووت فه انسوووان میغتاند با

میسی د .د طتل میلیتنهوا سووووال غالوامول

م اعواچ دسوووتت هوای اختقی د محود دۀ

زیسوووتی ،ستنوههوای جودیود بوا انتقوال ژنی د

بسویا سویعی از عالو ط یعت غصو ف ف د

ابعوواد ان ته روواه شوووودهانوود Korthals,

ب ای نمتنه بعالوووی از ژنهای یک ستنه ا
بوه ستنوۀ دیو انتقوال دهود .عت ه ب این ،د

ب
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شوویتههای م سووتم فگووا زی مان د ا

حویوتانوواچ د دامپو

پیتندزنی نیز ع ت از م زهای ستنه صت چ

آزموایشهوای علمی

م ویپ و ی و د ه ویووچفووس ایوون عووموول ا

پیگ و د اختق زیسووتی نقش مهمی داشووت

غی اختقی نمیداند.

).(Devries, 2008: 376

توم :نقا ارزذ تاتی گیاهان و
تتدالل س
 .3اس
حیوانات

یهووای صووووعوتوی
ا پیودا ف د د

ا زا یاغی د اختق حیتانوواچ د
موعو ووا دا د :ا لویون موعو ووا فووه یگووووه د
پیوامودس ایی دا د ،این اسووووت فوه ا زا

یالی دیو از مهمت ین دالیول مخوالفوت بوا

حیتاناچ م حصو د سوتدم دی آنها ب ای

غتلید غ اهای اصووت شوودۀ ژنتیالی ،نقر

انسوووان نیسوووت آنهوا بوه ختدیختد نیز

ا زا یاغی سیواهوان حیتانواچ د طی این

ا زشوووم ود هسوووت ود .مع وای دیو ی فوه ب

فوو ایوو وود اسوووووت (Whitelaw and

اسواپ ریفهس ایی بیان میشوتد ،این اسوت

) .Donald M, 2002: 488ب اسوواپ

فوه ه سز ن وایود بوا آنهوا موان ود سووویلوهای

این اسوتدالل ،اصوت ف دن ژنتیک سیاهان

صووو ف فتوا ف د (Devries, 2008:

حیتاناچ غ ها ب ای اسووتفادۀ بیگووت

بهت

).376

انسان ،صحین نیست متجب غ زل جایواه

هوو و وو وک

هووووتو ( Henk

ایون موتجوتداچ زنووده بووه فوواال ،ابوزا

 1)Verhoogفه از مخالفان سو و سوووخت

مجمتعهای از هزا ان ژن میشوووتد (مهاج

اصوت ژنتیک حیتاناچ اسوت د اسوتدالل

هوموالووا ان36 :1390 ،؛ نوظو ی غوتفولوی

ختد بوه مفهتم ا زا یاغی متتسووول شوووده

موحوموودزاده .)6 :1393 ،مو وواحووث اخوتقوی

است .از نظ ا حیتاناچ فقط ا زا ابزا ی

پویو اموتن ا زا یاغوی موتجوتداچ زنووده

ندا ند به دلیل خصتصیاچ

یژسیهایی

مختص مه دسی ژنتیک نیست .این م احث

فوه دا نود ازنظ اختقی محت م هسوووت ود

د ا اخ ق ن بیسووتو بهم ظت ب سووی ن

باید با آنها به مثابه یک هدف فتا شووتد
ی حیتانوواچ اصوووت ژنتیووک سیوواهووان

.1ه ک هتو متتلد سوال  1938اسوت .ا از سوال

ب

 1968بهع تان دانگویا د متسوسوۀ زیسوتشو اسوی

حیتاناچ اسوووت به پژ هش پی امتن ا غوا علو

نظ ی دانگوواه لیدن مگوذتل به فا اسوت .ی عالوت

اختق ج ووههووای فلسوووفی ا غ ووا بووا حیتانوواچ

هیالوتهای مگوووا ۀ ایالتی د زمیوۀ اختق آزمایش

عتقهم د است). (Verhoog, 1992: 15
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).(Verhoog, 1992: 148

هوتو

بوه د دلیول بوا اصوووت ژنتیوک حیتانواچ
مخالفت میف د:

 .2نقر ف دن ا زا یاغی سیواهوان
حیتاناچ غی اختقی است؛

 .1اصوووت ژنتیوک حیتانواچ غ هوا بوا
هودف به هب دا ی بیگوووت انسوووانهوا از این
متجتداچ انجوام میشوووتد ا زا ابزا ی
این متجتداچ ا افزایش میدهود فوه این
ام با ا زا یاغی حیتاناچ د غالواد اسوت
).(Verhoog, 1992: 155
 .2از نوظو

میف د؛

هوتو ،فوقوط موتجوتداچ

نتیجوه :غتلیود غو اهوای اصوووت شووودۀ
ژنتیالی غی اختقی است.
 .3-1اشکالهای استدالل نقا ارزذ تاتی
گیاهان و حیوانات
 .3-1-1عدم نقا ارزذ تاتی گیاهان و
حیوانات

زنوودهای فووه طوویوعوی هسوووتو وود عومولوالو د

ا لین اشوووالال این اسوووتدالل د مقدمۀ ا ل

مسووتقلی دا ند ،دا ای ا زا یاغی هسووت د.

آن اسوووت ،زی ا اصوووت ژنتیک سیاهان

به اعتقاد ا فقط حیتاناچ حگووی ط یعی

حویوتانوواچ بووهمو وظوت غوتلویوود غ و اهووای

فوه غتسوووط انسوووان دسوووتفوا ی اهلی

اصووت شوودۀ ژنتیالی ،ا زا یاغی آنها ا

نگودهاند اغلب مسوتقل از انسوانها زندسی

نوقور نومویفو وود .ا زا یاغوی بووه موعو ووای

میف ود ،بوه ختدیختد ا زا دا نود .ی

ا زشوووم دی فینفسوووه اسوووت این مع ا با

مه وودسوووی ژنتیووک ا بووه دلیوول دخووالووت

ا زشوم د بتدن ب ای دیو ان م افاغی ندا د.

حوودافوثو ی د طو ویوعوی بوتدن عومولوالو د

اث اچ ا زا یاغی ب ای سیاهان حیتاناچ،

مسوووتقول حیتانواچ غقلیول زنودسی آنهوا بوه

متالووومن آن اسوووت فوه ن وایود بوا سیواهوان

ب نامه نقگووههای ژنتیالی حیتاناچ ،ناقر

حیتاناچ مان د یک ابزا ص و ف فتا ف د

ا زا یاغوووی حووویوووتانووواچ مووویدانووود

بد ن پ ی ا هیچ قید شوو طی از آنها

).(Verhoog, 1992: 157
غق ی م طقی این اسوووتدالل به شو و
زی است:

د جهت فع نیازها استفاده ف د ،اما ا زا
یاغی سیوواهووان حیتانوواچ بووا به هب دا ی
مسوووالتالنوه از این متجتداچ موافواغی نودا د.

 .1غتلید غ اهای اصت شدۀ ژنتیالی،

ب خی معتقدند پ ی ا ا زا یاغی شووأن

ا زا یاغی سیواهوان حیتانواچ ا نقر

م زلوت اختقی سیواهوان حیتانواچ دلیول

ب
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متجهی ب ای ناد سووت دانسووتن اسووتفاده
به هب دا ی معقتل از آنهوا نیسوووت ( فن

229

دا ای اد اک احسواپ هسوت د ،میپ ی ند
با

د سیاهان به سسووت ۀ متجتداغی فه

الودی ی .)158 :1398 ،ب ای مثوال ،لین فوه

ا زا یاغی دا ند ،مخالف هسوت د ( یوان،

ا زا یاغی حیتاناچ ا میپ ی د ،اصووت

 ،173 148 :1397سوووی و .)151 :1386 ،

ف دن ژنتیوک حیتانواچ ا غوا زموانی فوه

از نظ س ه ا ل ،سیاهان حیتاناچ ط ق

متجووب ابزا انوووا ی آنهووا نگوووتد ،یاغ واً

نظ س ه د م ،سیاهان اسوواسوواً فاقد ا زا

ناد سوت نمیداند (Rollin, 1995:63,

یاغویانوود د نوتویوجووه مویغوتان از آنهووا

) .Rollin, 2011: 79, 80ب اب این اس

به هب دا ی حودافث ی ف د بوا آنهوا موانود

د ف ای ود غتلیود غو اهوای اصوووت شوووودۀ

یک سووویله فتا ف د .ب اب این ،اسوووتدالل

ژنتیالی بوا سیواهوان حیتانواچ موان ود یوک

فوتق ،فوقوط بو ای افو ادی فووه بو ای هومووۀ

سویله فتا نگوتد اد افاچ احسواسواچ

متجتداچ زنوده جوایوواه اختقی مسوووتقلی

این متجتداچ نوادیوده س فتوه نگوووتد ،این
عمل غی اختقی نیست.
عوت ه بو ایون ،اسوووتوودالل فوتق مو وتو وی بو
پو ی ا ا زا یاغی سیواهوان حیتانواچ
اسووت ب ای فسووانی فه ا زا یاغی این
متجتداچ ا د میف د قابل اقامه نیسووت،
زی ا د این اسوووتوودالل ا زا یاغی همووۀ
متجتداچ ف ض س فته شووده اسووت .ب خی
مان د دفا چ فانت ،فقط انسوان ا دا ای
ا زا یاغی د نتیجووه ،دا ای شووووأن
م زلت اختقی میدان د فقط مس والتلیت
ریفۀ انسوووان ا د ق ال انسوووانهای دیو
ثووابووت مویفو و وود (فووانووت، 138 :1383 ،
فواپلسوووتتن .)174 :1386 ،عودهای نیز فقط
ا زا یاغی انسووووانهوا حیتانواچ ا فوه

قائل د ،قابل ق تل است.
 .3-1-2غیراخالقی نبودن نقا ارزذ
تاتی گیاهان و حیوانات

بوا غتجوه بوه یالسووووان ن تدن م غ وۀ جتدی
متجتداچ زنوده ،نقر ا زا یاغی سیواهوان
حیتاناچ غی اختقی نیسوت .غ ۀ جتدی
مخلتقاچ ،غگوووالیالی اسوووت متجتداچ،
ا زا جتدی متفووا غی دا نوود .د نظووام
آف ی ش الهی ،انسووووانهوا دا ای بواالغ ین
م غ ۀ جتدی هسووت د حیتاناچ سیاهان
د م اغوب پوایینغ ی ق ا دا نود .اس حف
جان انسوووان فه بعود از خدا ند د باالغ ین
مو غو وۀ جوتد قو ا دا د مو وت بووه نوقور
ا زا یاغی سوووای متجتداچ بواشووود ،این
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عمل غی اختقی نختاهد بتد.
نوووواه انسووووان بووه نوظووام آفو یو وش
جایواهی فه ب ای ا

سوای متجتداچ د

نوظووام هسوووتوی جوتد دا د ،غو وظویووفو و وودۀ

امالوان غجلی د انسوووان ا دا نود ،بوه مقوام
خلیفوهاللهی بوالفعول خودا نوائول میشوووتنود.
ب اب این ،انسوانها ب ای سویدن به م ین مقام
االیی ،نوهغ هوا بوایود ا زاهوای اختقی ا

موتنوی فتا ا با سوای متجتداچ اسوت.

م اعواچ ف ود بلالوه بوایود ا زاهوای الهی

ب خی اعقاد به ب اب ی غ ۀ جتدی انسان با

دسوووتت ها ف امین الهی ا نیز پاپ دا ند؛

دیو متجتداچ دا نود میستیود انسوووان

موویون انسووووانوی از حوود مو زهووا غوجووا ز

نومویغوتانوود از هویوچ موتجوتدی ،هویوچسوتنووه

نمیفود .ا نوهغ هوا حقتق انسوووانهوا ا پواپ

بهو های ب د؛ امووا د نظووام آف ی ش الهی،

میدا د ،بلالوه حقتق حیتانواچ ا نیز پواپ

انسووان از جایواه بسوویا یژهای ب خت دا

ختاهود داشووووت د اسوووتفواده از آنهوا

اسووت .انسووان غ ها متجتدی اسووت فه

ا زاهای اختقی ا م اعاچ میفود د

الهی د ا دمیده شوده اسوت (حج )29 ،

اسووتفاده از ط یعت نیز با عایت ا زاهای

خودا بوا آف ی ش ا بوه ختد غ یوک سفتوه

اختقی ،عت ه ب ای الوه بوه فمواالچ حی

ختد ا احسوونالخالقین مع فی ف ده اسووت

خووتد ا غووقووات موویبووخگوووود ،بووه حووقووتق

د نتیجوه ،انسوووان نیز احسووونالمخلتقین

محیطزیست نیز غجا ز نختاهد ف د.
ی

ختاهد بتد (مالم تن .)14 ،از سووتی دیو ،

ب واب این ،انسوووان خلیفوۀ خودا ب

انسووان دا ای ف امت یاغی اسووت (اسوو ات،

زمین است باالغ ین م اغب ا زا یاغی

 )70د عالو یَ ب بتبیت الهی شووهادچ

شوأن م زلت اختقی به ا اختصواص داده

داده (اع اف )172 ،فط غاً خدا آشو اسوت

شوووده اسوووت .بوه همین دلیول ،حف جوان

( م)30،؛ بووه دلویوول موویون یوژسویهووایوی،

ستمتی ا از اهمیت بسیا زیادی ب خت دا

شوووایسوووتوی خلیفوهاللهی ا یافتوه اسوووت

اسوووت .ط ق آموا هوای سووومی ،سووواالنوه

آسووومان زمین سوووای متجتداچ ،ب ای

انسوانهای زیادی د سو غاسو جهان بهسو ب

به هم دی اسووتفادۀ ا خلق شوودهاند .ال ته

س سووو وی سوووتتغذو یوۀ شووودیود ،جوان

شون اسوت فه انسوانها خلیفۀ بالقتۀ خدا

سووتمتی ختد ا از دسووت میده د .به نظ

هسوت د با غجلی ا صواف خدا د ختد (از

می سود اصوت ژنتیک سیاهان حیتاناچ

جمله ا صووواف اختقی) ال ته ا صوووافی فه

بوا م اعواچ حوال آنهوا بوا هودف بواالب دن

ب
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فومّیووت فویوفویووت موتاد غ و ایوی حوول

(پت دا د همالا ان .)4 :1395 ،م گأ این

مگوالتغی متن س سو وی سوتتغذ یه ،با

اسوتدالل ،آیۀ  119سوت ۀ نسوات اسوت :بآنها

م اعواچ ا زاهوای اختقی ،حتی بوا نقر

بوه آ ز هوا سووو س م

ا سم اه م ف و

بوه آنوان دسوووتت م دهو فوه

ا زا یاغی آنها ناد سوت ن اشود .مخالفت

م سوووازم

با غتلید غ اهای اصوت شودۀ ژنتیالی بهدلیل

(اعومووال خو افو انوجووام دهو وود ) سوتا

حوفو ا زا یاغوی سویوواهووان حویوتانوواچ،

مهوا پوایوان ا بگوووالواف ود آف ی شِ پواک

میغتانوود متجووب از بین فتن متجتداغی

خودای

ا غذیی ده ود ( فط چ غتحیود ا

شوووتد فه دا ای م اغب باالغ ی از ا زا-

به شو و ک بیاالی د ) ه فس ،شووویطان ا

یاغی هست د.

بووهجووای خوودا ،ل ختد ب سزی وود ،زیووانِ
1

 .4استدالل چهارم :تغییر در مخلوقات الهی

آشوووالا ى ف ده اسوووتا  .مطابق این آیه،
غذیی د مخلتقاچ خدا ند به ام

دسووتت

اسوووتودالل مهو دیو ی فوه مخوالفوان بوه آن

شووویطان انجام میشوووتد عملی ناد سوووت

غمسووووک میجتی وود ،غذیی د مخلتقواچ

است.

خودا نود اسووووت .مخوالفوان معتقودنود غتلیود

د نظ ب خی از مفسووو ان ،م ظت از

غ اهای اصوت شودۀ ژنتیالی فه با غذیی د

غذیی د مخلتقوواچ خوودا نوود ،غذیی دادن

مووادۀ ژنتیالی سیوواهووان حیتانوواچ هم اه

جسوو آنهاسوت .از ابنع اپ ،عال مه ،شوه

اسوت ،عملی غی اختقی اسوت .از نظ آنان،

بنحتشوب ابتصوالن نقلشوده فه غذیی د

غوذویویو دادن موتجوتداچ جوهووان ،موخوتوص

مخلتقواچ خودا نود بوه مع وای عقیو ف دن

خودا نود اسوووت انسوووانهوا اجوازه نودا نود

آنهاسووت .ابنمسووعتد ،خالفتبی ا غذیی

مخلتقواچ ا غذیی بوده ود (Comstock

د موخولوتقوواچ خوودا نوود مویدانوود .بو خوی

).and Comstock, 2000: 186

معتقودنود م ظت  ،سوووو ع

ب خی از اندیگووم دان مسوولمان نیز با بهفا

است فه مگو حیتان پی ا فت میف دند

بو دن ایون اسووووتوودالل ،غوتلویوود غ و اهووای

ب آن سوتا نمیشودند (ط سوی:1360 ،

اصوت شودۀ ژنتیالی ا غی اختقی میدان د

664؛ طوو وو سوووووی.)288 :1377 ،

1

 َ -لَأُضِل هُوْ َ لَأُمَ ِّیَ هُوْ َالَمُ َنهُوْ َفلَیُ َتِّالُن آیَانَ

الْأَنْعَامِ َ الَمُ َنهُّوْ َفلَیُذَی ُن خَلْقَ اللهِ َ مَن یَتخِ ِ الگیْطَنَ

663

د جواهلیوت

َلِیًّا مِّن دُ نِ اللهِ َفقَدْ خَسِ َ خُسْ َانًا مُّ ِی ًا (ال سات :
.)119
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ب اب این ،غتلید غ اهای اصوت شودۀ ژنتیالی

متجتداچ زنوده زموانی غذیی مییوابود فوه

نیز عملی شوویطانی ناد سووت اسووت ،زی ا

غوعووداد قووابوولغوتجوهوی از ژنهووای آنهووا

الزمۀ غتلید غ اهای اصووت شوودۀ ژنتیالی

دسووتفا ی شووتد ( ه ما .)10 :1387 ،از

نیز ،ایجاد غذیی اچ د سطن ژنهای سیاهان

م ظ فلسوووفی نیز غذیی ژنهوای متجتداچ،

حیتانواچ غذیی د مواهیوت متجتداچ

متجوب غذیی د مواهیوت آنهوا نمیشوووتد.

زنده اسووت فه آیۀ  119سووت ۀ نسووات از آن

مطوابق حالموت متعوالیوه ،مواهیوت ستنوههوا

نهی میف د.

م حصووو د موادۀ آنهوا نیسووووت بلالوه د

غق ی م طقی این اسوووتدالل به شو و
زی است:
 .1غتلید غ اهای اصت شدۀ ژنتیالی،
مخلتقاچ الهی ا غذیی میدهد؛
 .2غوذویویو دادن موخولوتقوواچ الوهوی
غی اختقی است؛
نتیجوه :غتلیود غو اهوای اصوووت شووودۀ

صوت چ آنها نیز نقش ایفا میف د؛ ماهیت
متجتداچ از ج س فصوول یه ی یا همان
ماده صوت چ خا جی غگوالیلشوده اسوت.
بخش اصووولی متجتداچ فوه غموام حقیقوت
شوویت ابسووته به آن اسووت

ن اغی یا

حیتانی متجتداچ ا میسوووازد ،فصووول یوا
هموان صوووت چ نتعیوۀ متجتداچ اسووووت

ژنتیالی ،غی اختقی است.

(الگوووی ازی .)204-202 :1393 ،ب واب این،

 .4-1اشکالهای استدالل تغییر در مخلوقات الهی

غص ف د جسو متجتداچ غذیی ژنهای

ب این استدالل د اشالال ا د است:

آنهوا ه سز بوه معوای غذیی د مواهیوت آنهوا

 .4-1-1عدم تغییر در ماهیت موجودات زنده؛

نیسوووت ب ای غذیی مواهیوت یوک متجتد،

مطابق این اسووتدالل ،غ اهای اصووت شوودۀ
ژنتیالی بوا غذیی د مواهیوت متجتداچ زنوده

بوایود فصووول یوا صوووت چ نتعیوۀ آنهوا ا هو
غذیی داد.

غتلیود میشوووتنود؛ این د حوالی اسوووت فوه

 .4-1-2عدم داللت آیۀ  119سورۀ نساء بر

غتلید غ اهای اصووت شوودۀ ژنتیالی فقط با

غیراخالقی بودن هر نوع تغییری

غذیی د غعوداد فمی از ژنهوای سیواهوان
حویوتانوواچ انوجووام مویشووووتد از مو وظو
زیسووتش و اسووی غذیی غ ها م د ژن ،ماهیت
متجتداچ زنوده ا عتض نمیف ود .مواهیوت

غذیی د مخلتقواچ الهی ا میغتان بوه د دسووتوۀ
مجواز غی مجواز غقسووویو ف د .مطوابق آیوۀ 119
سوت ۀ نسوات ،فقط غذیی اچ غی مجاز فه به دسوتت
شوویطان انجام میشووتند ،غی اختقی ناد سووت

ب
بررسی انتقادی دلیل الهیاتی نادرستی تولید غذاهای اصالحشدۀ ژنتیکی  /علیرضا آل بویه  ،مریم السادات رضوی
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هسوت د .ب اب این ،اشوالال دیو اسوتدالل د مقدمۀ

این نظ  ،م اد از بخلقاهللا فط چ یوا دین

د م است؛ زی ا غذیی دادن مخلتقاچ الهی د همۀ

خدا ند اسوت (مالا م شوی ازی/ 4 :1374 ،

متا د ناد سووت نیسووت .الزمۀ شوویطانی دانسووتن

138 137؛ جوتادی آمولوی/20 :1389 ،

ایجاد ه ستنه غذیی د مخلتقاچ ،ناد سووت بتدن

496 495؛ ط سوووی.)58 57/6 :1360،

ه ستنه اسووتفاده به هب دا ی از آنهاسووت ،د

از نظ جتلالدین سوویتطی ،غذیی دین خدا

صوت غیفه مطابق آیاچ غسوخی  ، 1خدا ند متعال

یع ی حتل ف دن آنچووه خوودا نوود متعووال

مخلتقاچ ا ب ای به هب دا ی انسووانها ام ف ده

ح ام ف ده ح ام ف دن آنچوه خودا نود

اسوت .همچ ین ب اسواپ آیۀ  11ست ۀ هتد ،انسان

حوتل فو ده اسووووت (سوووویوتطوی:1416 ،

مترف به آباد ف دن زمین اسووت این ام جز با

 .)100/1ب خی از مفسوو ان معتقدند آیه ،ب

غذیی دادن مخلتقاچ حاصوول نمیشووتد .ب اب این

جوامع غذیی اچ جسوووموانی مع تی داللوت

نومویغوتان غوذویویو د موخولوتقوواچ ا بووهطوت موطولوق

میفود( .طواطوائی 137 136/5 : 1374 ،؛

ناد ست دانست.

طتسوووی 334 /3 ،؛ زمخگووو ی/1 :1407 ،

عت ه ب این ،از غفسوی آیه ،ناد سوتی

 566؛ آلوتسووووی )137 136 /3 :1415

هموۀ غذیی اچ بوه دسوووت نمیآیود .ب خی از

ب خی از مفسو ان نیز فقط غذیی اچ جسومانی

مفسو ان معتقدند م اد از غذیی د مخلتقاچ
غذیی اچ مع تی ،یع ی غذیی دین خودا نود

ا میپ ی ند.
موطووابوق هویوچیووک از ایون غوفوواسووویو

یا خامتا ف دن فط چ الهی اسوت .مطابق

نمیغتان بوه غی اختقی بتدن هموۀ غذیی اچ

 19. 1آیه از ق آن مان د آیاچ  20سووت ۀ لقمان60 ،

میغتان ب ای غسوخی د مع ای حقیقی مجازی د

ح  13 ،جواثیوه 2 ،عود 12 ،نحول  ...بوه مسووووألوۀ

نظ س فووت .مع ووای حقیقی غسوووخی فووه مختص

غسووخی اختصوواص دا د .س هی از این آیاچ زمین

خدا ند متعال اسووت این اسووت فه همۀ متجتداچ

آسوومان یا زمین ا بهصووت چ فلی مسووخ بگ و

عالو غحت غصو ف غسولط خدا ند هسوت د از ا

میدان د .د س هی دیو مسوألۀ غسوخی متجتداچ

ف موان میب نود .غسوووخی د معوای مجوازی یع ی این

مختلف موان ود د یوا ،نه هوا ،مهوا پوایوان ،پ نودسوان

فه همۀ متجتداچ د خدمت انسوان هسوت د انسوان

شووده اسووت .د

میغتانود از آنهوا اسوووتفواده ف ود (ط واط وائی1374 ،

فگووتیها بهصووت چ مت دی مط

ب خی از آیاچ نیز به غسوخی پدیدههای ط یعی ب ای

1/5 610/1:؛ ط اط ائی40/2 :1388 ،؛ زمخگوو ی،

ب دسان صووالن خدا ند سووخن به میان آمده اسووت.

498/3 :1407؛ طتسی.)281 /8 :

مطوابق مفهتم فلسوووفی غسوووخی

غفواسوووی متجتد،
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حالو ف د ،زی ا مطوابق غفسوووی ا ل ،فقط

ف ده اسوووت .بخش قوابولغتجهی از وغ ای مت د

غذیی اچ مع تی نواد سوووت اسوووت مطوابق

نیاز انسوان د سو اسو جهان از سیاهان حیتاناچ

غفسوی د م ستم نیز غ ها بعالی از غذیی اچ

اصوووت شووودۀ ژنتیالی غتلیود میشوووتد .غتلیود

جسوووموانی موانود عقیو ف دن  ...فوه بواعث

غو اهوای اصوووت شووودۀ ژنتیالی بوا متافقوتهوا

فسووواد غواهی نقصوووان متجتداچ زنوده

مخالفتهای بسویا ی ب شوده اسوت .ب خی

میشوتد ،ناد سوت هسوت د .ب اب این ،مفسو ان

از مخوالفوان بوا بیوان دالیول الهیواغی ،غتلیود غو اهوای

علی غو اختتفنظ د غفسووی این آیه ،ب

اصوووت شوووودۀ ژنوتویوالوی ا بووه خوتدیخوتد

نواد سووووت ن تدن هموۀ غذیی اچ اغفواقنظ

غی اختقی میدان ود .بوازی د نقش خودا ،ع ت

دا ند.

از م زهوای ستنوههوا ،نقر ا زا یاغی سیواهوان

ب واب این ،ط ق متکهوای ا ائوهشوووده د

حیتانواچ غذیی د مخلتقواچ الهی از مهمت ین

غفواسوووی  ،نمیغتان غتلیود وغ اهوای اصوووت شووودۀ

دالیوول الهیوواغی مخووالفووت بووا غتلیوود غو اهووای

ژنتیالی ا د زم ۀ غذیی اچ شوویطانی ناد سووت

اصوت شودۀ ژنتیالی هسوت د .د این مقاله نگوان

دانسووووت زوی ا ا الً ،وب وواوب غوفسوووی ا ل ،وغ وذویوی د

دادیو فوه هموۀ این اسو وتوداللهوا بوا موالشهوایی

موخولوتقوواچ الوهوی بووه موعو ووای غوذویویو اچ موعووتی

متاجوهانود .اسوووتودالل بوازی د نقش خودا بوا

دس ستن ف دن دین خدا ند اسوت ،د حالیفه

اشووالاالغی از جمله ،صوودق نال دن آف ی ش د

ب ای غتلیود غو اهوای اصوووت شووودۀ ژنتیالی فقط

غتلید غ اهای اصت شدۀ ژنتیالی غی اختقی

جسووو سیاهان حیتاناچ اصووت میشووتد؛ ثانی ًا

ن تدن بوازی د نقش خودا نود متاجوه اسوووت.

غتلید غ اهای اصوت شودۀ ژنتیالی نهغ ها با فسواد

اسو وتودالل ع ت از م زهوای ستنوههوا نیز بوه دلیول

نوابتدی نقصوووان متجتداچ زنوده هم اه نیسوووت

ابهوام د غع یف ستنوه ثوابوت ن تدن م زهوای

بلاله با مسوی ط یعی هدف خلقت مخلتقاچ فه

ستنوه قتچ الزم ا نودا د .مقودموۀ ا ل اسو وتودالل

بوا به هب دا ی انسوووان از آنهواسوووت همواهوو

نوقور ا زا یاغوی سویوواهووان حویوتانوواچ نویوز

هم اه است عملال د آنها ا به تد میبخگد.

مخود ا اسوووت؛ یع ی ا زا یاغی بوه مع وای

نتیجهگیری

ا زشوم دی فینفسوه اسوت این مع ا با ا زشوم د
بوتدن بو ای دیووو ان مو ووافوواغوی نوودا د .آخو یون

شوود پیگوو فت شووتۀ زیسووتف ا ی امالان

اسوتدالل یع ی اسوتدالل غذیی د مخلتقاچ الهی

غتلیود غو اهوای اصوووت شووودۀ ژنتیالی ا ف اهو

هو با د اشووالال متاجه اسووت ،یالی عدم غذیی

ب
بررسی انتقادی دلیل الهیاتی نادرستی تولید غذاهای اصالحشدۀ ژنتیکی  /علیرضا آل بویه  ،مریم السادات رضوی
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ب خی از مخوالفوان نیز بوا بیوان دالیلی فوه ب

داللت آیۀ  119سوت ۀ نسوات ب غی اختقی بتدن

زیانبا بتدن غتلید غ اهای اصووت شوودۀ ژنتیالی

ه نتل غذیی ی.

ب ای انسوووانهوا ،حیتانواچ محیطزیسوووت اشوووا ه

ب سووی نقد دالیل الهیاغی نگووان میدهد

دا نود ،بوا غتلیود غو اهوای اصووت شووودۀ ژنتیالی

فه همۀ آنها با اشوالاالغی ب هسوت د نمیغتان

موخوالوفوت ومی وفو ود .ونوتیوجوه وسوی ی نوهوایوی وپوی اموتن

غوتولیود غو اهوای اصووت شووودۀ ژونوتویالوی ا یاغو ًا

اخوتقوی یوا غویو اخوتقوی بوتدن غوتلویود غو اهوای

غی اختقی دانست.

اصوت شودۀ ژنتیالی نیازم د نقد ب سوی دقیق این
دالیل است.

مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسنده ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله :این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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