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 مقدمه:
 یو ابزارها ها روشعلم و توسعه  شرفتیپ

ماده  یورز دست ستم،یدوم قرن ب مهیدر ن یشگاهیآزما

. انتقال ژن کرد ریپذ امکانموجودات زنده را  یوراثت

 نیدر ا شرفتیبود اما با پ ستفادهمورد ا یفناور نیاول

به  ازین لزوماًشدند که  جادیا یدیجد یها یفناور نه،یزم

 یها ژن دستکاری ای ها ژن حذفنتقال ژن ندارند مانند ا

به مفهوم وارد شدن  (Transgenesisموجود. انتقال ژن )

به ژنوم است که به شکل  یخارج DNA یتوال کی

( Eukaryote) شرفتهیپموجود  ایسلول  کیبه  داریپا

در اغلب  نظر موردژن  که یطور به ،شود یموارد 

 شد و به نسل بعد با حضورداشتهآن  یها سلول

به نام  یدانشمند ،1981بار در سال  نی. اولدمنتقل شو

Gordon قیو همکاران با استفاده از روش تزر DNA 

(Microinjection)را به ژنوم موش وارد  گانهیب ی، ژن

 چکیده:
ار داده بشر قر اريدر اخت یدیامکانات جد فناوری زیستو  کيژنت یدر مهندس رياخ های پيشرفت زمينه و هدف:
در  سودمندی بسيار یکاربردها یفناور نیبپردازد. ا اتياز ح یهر شکل رييو تغ یکيژنت اریدستکاست تا بتواند به 

 های ویژگیاز: اصالح  اند عبارت فناوری زیست یکاربردها ترین مهمدارد.  عیو صنا یکشاورز ،یداروساز ،یپزشک
 های بيماریمطالعه  یبرا ییو الگوها ها مدل جادیزنده، ا یکتورهاورآيداروها در ب دي، تولها دامو  اهانيگ یوراثت
 بکارگيری از ناگزیربشر  رسد میبه نظر  یدر عصر کنون اتيح طیاعضا به انسان. با توجه به شرا ونديو پ یانسان

نظرات  متعاقباًخود و  ژهیو یاخالق مسائلهم  یفناور نیا یگرید یستیز یاست اما همچون هر فناور یفناور نیا
 نمود. یبررس یمختلف اخالق های جنبهآن را از  توان می نیرا به همراه داشته است و بنابرا یمتفاوت
 شد. آوری جمع یکيالکترون های پایگاه دراز منابع مختلف و موجود  ها دادهحاضر  یدر مطالعه مرور :یبررس روش

مخالف  فناوری زیست یاز کاربردها یبا برخ یعلم لیدال یبرخ ارائهاز دانشمندان با  ای عده اگرچه :ها افتهی
به مخالف  ،یمختلف و به هر شکل های زمينهدر  یفناور نیکل با استفاده از ا طور بهو  اساساً ای عدههستند اما 

 اتفاقاًمطرح است که  غيرمذهبیگرا و  بافراد مذه دسته دو یاز سو یافراط های مخالفت ترین مهم. اند پرداخته
 رييتغ ات،يمذهب گرا با استناد به مقدس بودن ح ني. مخالفدارند خودمخالفت  یبرا یمشابه لیدال ستهد دو نیا

استفاده از  زين غيرمذهبی ني. مخالفاند دانسته یو کرامت انسان یو نقض اراده اله حرمتی بی یآن را به هر شکل
 .کنند میعنوان  اتينقض کرامت و ارزش ح یمشابه طور بهرا  فناوری زیستو  کيژنت یمهندس

غرب و اصول اخالق  یبا توجه به اصول اخالق نيمخالف دسته دو نیا های استدالل ليو تحل یبررس :یريگ جهينت
و در نظر  اتيدر جهت کمک به ح یستیاخالق ز تیبا رعا فناوری زیستکه استفاده از  دهد مینشان  یاسالم

کرامت و ارزش انسان و  ایو  ینقض اراده اله تنها نهآن،  یاحتمال یامدهايپ یبرخ یبرا اندیشی چارهگرفتن و 
ناقض  تواند می یاسالم دگاهیعدم استفاده از آن با توجه به استدالل هر دسته و از د یبلکه در موارد ستين اتيح

 باشد. اتيکرامت و ارزش انسان و ح
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شده  یورز پستاندار دست نینخست ،بیترت نیا بهکردند. 

فت. شکل گر Polly ( به نامTransgenic) ختهیترا ر ای

  واناتیاز ح یاریبس دیتول یروش برا نی، اازآن پس

مانند خرگوش، بز، گوسفند و خوك به کار  ختهیترا ر

 کیموفق  یساز کلون یو در پ 1997سال رفت. در 

انتقال ژن و  ی، امکان ادغام فناورDollyنام  پستاندار به

دانشمندان را نسبت به  دگاهیشد که د ایمه یساز کلون

دو  نیا که ینحو بهمتحول ساخت،  کامالً یدو فناور نیا

 (.1) دارند یکیارتباط نزد هم با اکنون  همروش 

 ستیزتحت عنوان  ها یفناور نیاز ا استفاده

امکانـات جدیـدی در اختیار بشر قرار داده است  یفناور 

هر شکلی از حیات  دستکاریتا به  سازد یمکه او را قادر 

امالً جدیـد بپـردازد. و خلق موجوداتی بـا صـفاتی کـ

 کاربردهـای بسـیار سـودمندی در پزشکی، یفناور ستیز

 تنها نهاست و  کرده دایپو صنایع  زیداروسازی، کشاور

  یها فرآوردهبه  یدسترس یرا برا یدیجد یها افق

 که  دهد یمقرار  یرو شیپ ذکرشده یها حوزهدر  عیبد

حاضر در حل مشکالت  یجد اریبس یدهایاز ام

متنوع انسان  یازهایاز ن یانبوه نیو تأم یطیمح تسیز

 ییاروو د ییاز مواد غذا یو عرضه انبوه دیاست. تول

و  یمولکول قیدق یعرضه ابزارها ک،یمتنوع و استراتژ

و  ها یماریبثر موو درمان  صیتشخ دیجد یها روش

 یباال یها ارزشو جانوران واجد  اهانیگ دیتول

 یریارگکب(. البته 2ست )ا ازهایآن ن ازجمله ،یاقتصاد

و کاربردها، عوارض و  ها نهیزم یدر برخ یفناور ستیز

هم به دنبال داشته است که  یمطلوبنا یستیز یامدهایپ

مخالفت  نهیو مطرح و زم یدانشمندان بررس یتوسط برخ

 نیآن شده است و الزم است ا یکاربردها یبا برخ ها آن

به کار  یشتریب یسو برر اطیاحت با ها نهیزمدر آن  یفناور

 یموارد مربوط به استفاده از برخ نیگرفته شود. اغلب ا

 ریو سا ها وهیم، ها دانهمانند انواع  افتهیرییتغ ییمواد غذا

 نکهیو ا مسئله نی(. با توجه به ا4،3) است ییمواد غذا

از قوانین  تر عیسرهمواره پیشـرفت در علـوم و فنـاوری 

است، در صورتی منـافع  نظارتی و اخالقی در آن زمینه

و مهندسی ژنتیک بیش از مخاطراتش  یفناور ستیز

و  ردیروی آن صورت بگ رخواهد بود که نظارت کافی ب

اخالقی مربـوط بـه آن مانند پیامدهای  یها ینگران

 توجه موردحفظ کرامت و عدالت  ،یخطرناك احتمال

ایـن  یاگرچه هیچ دلیل منطقی بـرای رد کل باشـد.

بـا اسـتناد بـه غیرطبیعی بودن آن وجود ندارد و  فنـاوری

نسبت  تهیک فناوری پیشرف عنوان بهباید  یفناور ستیز

 کامالًو  قرارگرفته ستفادهمورد ا قبالًکه  ییها روشبه 

 وانات،یهستند ماننـد اصـالح هدفمنـد نژاد ح شده رفتهیپذ

 یرفناو نیبا استفاده از ا اساساً یا عده .(5شود )شـناخته 

 یها مخالفت نیتر مهممخالف هستند.  یبه هر شکل

 یرمذهبیغافراد مذهب گرا و  دسته دو یاز سو یافراط

 یبرا یمشابه لیدال دسته دو نیا اتفاقاًمطرح است که 

 نیتر مهم یمقاله ضمن بررس نی. در ادارند خودمخالفت 

 کیهر  یو مالحظات اخالق یفناور ستیز یکاربردها

 استفاده از آن  نیمخالف یها ستداللا یبه طرح و بررس

اسالم  یغرب و اصول اخالق یبا توجه به اصول اخالق

 .تاس شده پرداخته

 

 :یبررس روش
از منابع مختلف  ها دادهحاضر  یر مطالعه مرورد

 شد. آوری جمع یکیالکترون های پایگاه درو موجود 

 

 :ها افتهی

و مالحظات  یفناور ستیز یکاربردها نیمهمتر

 آن یاخالق

: اهانیو گ ها دام یوراثت یها یژگیواصالح  -1

 یو مهندس یفناور ستیز یکاربردها نیتر مهم ازجمله

 دیتول شیمانند افزا ها صفت یبرخ داریبهبود پا ک،یژنت

 زانیم شی، افزاها آنپشم  یها یژگیو رییتغ ،ها دام ریش

است.  یو بهبود محصوالت کشاورز انیماک یگذار تخم

مانند برنج، ذرت و  یت مختلفتاکنون محصوال

تنها و  اند شده  یورآفر کیتکن نیبا ا یفرنگ گوجه

و  کنندگان مصرف، حقوق باره نیدراموجود  تیمحدود

هورمون و  ،ختهیترا ر واناتی(. ح6،7است ) واناتیح

مستعد عفونت هستند و  ی، ولکنند یم دیتول ادیز ریش
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زا هستند و عمر نا ها آن شتریفاکتور انعقاد خون ندارند؛ ب

  یها خوك دیدرباره تول ها شیآزمادارند.  یکوتاه

که جثه بزرگ دارند، نشان داده است که  یا ختهیترا ر

 یها تیحساسالتهاب قلب، زخم معده و  ت،یآرتر

پرسش مطرح  نیا نیبنابرا؛ است عیشا ها آندر  یپوست

در کنار  یاقتصاد ازنظرگوسفند،  ادیپشم ز ایاست که آ

 (.1) است؟ صرفه به مقرونتاه او عمر کو

 دیتول یبرا ختهیترا ر واناتیاستفاده از ح -2

 ای یتجار یداروها دیتول: زنده یورآکتورهایداروها؛ ب

 نیتر مهماز  یکی ختهیترار واناتیداروها از ح ستیز

(. استفاده از 9،8است ) یفناور ستیز یکاربردها

 دیتول یارزشمند برا یروش ختهیترار واناتیح

 نیاست. استفاده از ا یدرمان بینوترک یها نیپروتئ

 یها نیپروتئو  دهیچیپ باتیترک دیدر تول واناتیح

و  یاقتصاد یفعال، روش یکیولوژیب ازنظرو  بینوترک

 یها گونه اکنون  هم، رو نیازا. کند یمثر فراهم مو

 ی، برااند کرده رییتغ یکیژنت ازنظرکه  یواناتیمختلف ح

  توسعهمختلف  یها بافتدر  یخارج یها نیپروتئ انیب

و ارزان  ادیز ریمختلف در مقاد یها نیپروتئ. اند افتهی

 یو کاربردها یاقتصاد تیهما یو دارا شوند یم دیتول

 دیتول ای ییدارو عیمثال در صنا طور بههستند  یگوناگون

استفاده  بیو معا ها تیمز حال نیدرعکودکان.  یغذا

همچنان  وراکتور،یب عنوان به ختهیترار واناتیح نیاز ا

 نیا دیتول شود یمگفته  هرچنداست،  زیبرانگ بحث

 واناتیح یبر رو یاثر مضر چیه دیجد یها نیپروتئ

 (.10) ندارد

مطالعه  یبرا ییو الگوها ها مدل جادیا -3

 عنوان به ختهیترار واناتیاز ح استفاده: یانسان یها یماریب

 ید و رنج برادر جادی، به علت ایکینیکل یها مدل

منظور  نیبد ییها استفاده یبرا یاصل یمشکل وانات،یح

سبب  نیبه هم سی؛ در سوئ(12،11) است واناتیاز ح

اجازه داده نشده  ختهیترار واناتیو استفاده از ح دیتول

 واناتیح دیتول ،نظران صاحب یبرخ ازنظر(. 2است )

 یها از جنبهرا  واناتیح نیا یسالمت تواند یم ختهیترار

از  ینمونه، شمار طور بهقرار دهد.  دیمختلف مورد تهد

 ییها جهینتبه  خته،یترار واناتیح جادیا یها روش

به علت وارد  مسئله نی. اشود یممنجر  ینیب شیپ  رقابلیغ

. است وانیاز ژنوم ح یدر مکان نادرست گانهیشدن ژن ب

و اختالالت  ها یماریببه  معموالً واناتیح اینگونه

 یکه برا یواناتیح ،نی. عالوه بر اشوند یمتال مب یمتعدد

 یطراح یبه نحو ،گردند یم دیتول ها یماریبمطالعه 

مرتبط با  یها یژگیوامکان تمام  دکه تا ح شوند یم

از درد و رنج  نیبنابرا ؛را نشان دهند نظر مورد یماریب

در امان نخواهند بود. جدا از جنبه  زین یماریاز آن ب یناش

 ها انسان اینکته که آ نیا وانات،یوق حو حق یسالمت

خودشان  یها هدفبه  دنیرس یمجازند تنها برا

کنند، هنوز  دستکاریرا  واناتیح یکیژنت یها یژگیو

 است. یجد بحث مورد

: به انسان وندیپ یبرا ییاهدا یها اندام دیتول -4

قلب هستند،  وندیپ ازمندین ماریب 10000حدود  ساالنه

قلب در جهان  وندیپ 3411کمتر از  سال هر که یدرحال

کاربرد دهندگان  نیبنابرا؛ (13) ردیپذ یمانجام 

که بتوانند بر  ختهیترار واناتیح ژهیو به ،یوانیح

مانند  وندیپ همراه با یکیولوژیو ب یمشکالت پزشک

 نیکنند، مطرح است. در ا هغلب وندیپس زدن و رد پ

 کیر د ؛شود یم ینظر عموم مردم هم مهم تلق ر،یمس

 یاز اعضا ستفادهمورد ادر  شده انجام ینظرسنج

مردم فرانسه موافق  %41به انسان،  وندیپ یبرا واناتیح

 بر اساس( بودند. xenograft) یوانیعضو ح رشیبا پذ

پزشک  241از  س،یانگل یانجمن پزشک ینظرسنج

و  یوانیعضو ح رشیموافق با پذ ها آناز  %44 ،یسیانگل

در  ختهیترار واناتیاستفاده از حموافق با  زین تیاکثر

شدند.  گزارش وندیپ نهیو در زم یپزشک یا شرفتهیپراه 

 یزمانبامبر گفته است تا  تریپ ازجملهپزشکان،  یبعض

غذا و پوشاك استفاده  یرا برا وانیانسان، ح که

 واناتیدر استفاده از ح یالقپس مشکل اخ ،کند یم

. (14هم وجود ندارد ) یپزشک یها هدف یبرا

 یویکل یینارسا به مبتال مارانیاز ب یگرید ینظرسنج

به  لیافراد ما نیا %49که  دهد یمنشان  س،یدر انگل

خوك  نیهستند اول وندیپ یخوك برا هیکل رفتنیپذ
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 ،یوپاتیومیکارد مارانیقلب به ب یاهدا یبرا ختهیترار

 یوتومیشوك پس از کارد ای وکارد،یم انفارکتوس

 است. جادشدهیا

کرده است  ینیب شیپ Jonathan Hughes پروفسور

استفاده  وندیپ یبرا واناتیح که یهنگام نده،یکه در آ

خود خارج  یعیطب ستیز طیمحاز  طورقطع به باًیشوند، تقر

 ایموجود  کیو پرورش در  یو مجبور به زندگ گردند یم

 منظور به یکیژنت دستکاریو در معرض  یعیرطبیغ طیمح

خود، خواهند بود. در  وندیپ لیبه حداکثر رساندن پتانس

 دستکاری وانات،یح نیا یپرورش بهداشت یها مزرعه

 وندیپ یبرا خته،یترار واناتیبه ح یابیدست یبرا یکیژنت

 یانسان یها ژنحامل  واناتیح نیاست. ا شده انجامعضو 

 لیتسه وانیژنوم ح رییدرباره تغ هیاول یها جهینتهستند و 

 یها ارگانسطوح  یپلمان روکم یمیتنظ یها نیپروتئ انیب

شناخته نشود،  گانهیب یآنکه عضو دیبه ام وانات،یح نیا

 (.15) رسد یمبه نظر  دوارکنندهیام

 نیکاربرد ا یمهم موجود برا یاخالق مسئلهدو  اما

و  واناتیمربوط به حفظ حقوق ح ،یکینیکل یها روش

است.  وانیانسان و ح نیمشترك ب یها یماریبانتقال 

اندوژن در  یها روسیو نشان داده است که رترو ها مطالعه

را در  یانسان یها سلولآلوده کردن  تیبافت خوك ظرف

سازمان غذا و  ازنظر که یطور بهدارند،  in vitro طیشرا

 یبرا روسیبه رتروو یابتال شیآزما ،کایآمر یدارو

انتقال  هی(. اگر نظر16است ) یالزام کنندگان افتیدر

از خوك به انسان  یطیحت هر شرامشترك ت یها یماریب

 یبرا یفناور نیا تیمحدود قتیاثبات شود، در حق

 وندیپ نیرابناب؛ خواهد بود وندیآن در پ یکاربرد درمان

شمرده خواهد شد.  رمجازیغ یاخالق ازنظر وانیح یاعضا

 یحل راه تواند یم خته،یترار واناتیاستفاده از ح اگرچه

 یها ارگان وندیپ یها تیمحدودمشکالت و  یثر برامو

 عنوان بهرا هم  ها یماریب یباشد؛ خطر انتقال برخ یانسان

 یها ینگرانمنافع و  دیداراست. پس با تیمحدود کی

کامل  طور به دیبا یفناور نیاستفاده از ا یو مذهب یاخالق

 .ردیدانشمندان و جامعه قرار گ یبررس مورد

 

 روش های نوین در زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

در  توان یم یدیجد یها روشبا استفاده از  راًیخا

  یها ستمیسکرد. دانشمندان با استفاده از  جادیا یراتییژنوم تغ
 

TALEN (Transcription activator-like effector nucleases) و  

CRISPR (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats)  
 

(. 17-21) اند شدهژنوم  تکاریدسژن و  شیرایموفق به و

 2015سال  زیآم تیموفق ستمیس عنوان به CRISPR ستمیس

 gRNA (Guide RNAs)بر  یروش مبتن نیاست. ا شده شناخته

به حذف ژن  ادرروش ق نیاست. دانشمندان با استفاده از ا

سالم بوده و  متولدشدهشدند. نوزاد  نیدر جن یبتا تاالسم

 یها روشاز  ری(. غ29نبود ) یتاالسم یماریب به مبتال

 نام بااست که  شده ییشناسا راًیاخ گرید یروش ،ذکرشده

(Natronobacterium gregoryi Argonaute) NgAgo  معروف

 single-stranded DNA (ssDNA)بر یروش مبتن نیاست. ا

 (.22) باالتر است CRISPRاز روش  آن تیکه اختصاص است

 نیر مورد کاربرد اد یمهم یو مسائل اخالق ها چالش

در  CRISPR ستمیس نکهیا ازجمله شده مطرح ها ستمیس

ت خارج از هدف( اس) %10 یخطا یدارا طیشرا نیبهتر

از ژن  ریغ یژن ،یو ممکن است که خارج از هدف اصل

 نکهی(. با توجه به ا23) را مورد اصابت قرار دهد فهد

 .باشند یمبوده و در حال مطالعه  دیجد ها روش نیا

مربوط به خود را داشته و الزم است  یاحث اخالقمب

 ستیز نیو قوان قرارگرفته شتریب یبررس مورد جینتا

 شود. نیتدو ها آن یبرا یا ژهیو یاخالق

 
 مهندسی ژنتیک آری یا خیر؟

 یورز با هرگونه دست یافراط صورت بهافراد  یبرخ

شکلی از  رییدر رمزهای ژنتیکـی انسـان یا حتی هر تغ

از منتقـدین مذهبی هم  یا عدهلف هسـتند. حیات مخا

و مهندسی ژنتیک را به هر  یفناور ستیزاستفاده از 

 اند دهیعقدخالت در کار خداوند دانسته و بر این  ،یشکل

و نباید توسط انسـان بـرای رسیدن  تکه حیات مقدس اس

 نیبه اهداف او مورد تغییر قرار گیـرد. برخـی از هم

تنی بر اصول غیرمذهبی )سکوالر( مب یافراط یها مخالفت
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تحـت هـر شرایطی  DNAتغییـر  ،است کـه عقیـده دارند

(. 24و سایر اشکال حیات است ) ها انسانتجاوز به کرامت 

باشـد ولـی  برداشتهخوبی در  ماین اعتقادات شاید مفهو

از مردم فکر  یاری(. بس25مبنـای منطقی و علمی ندارد )

به  عتیاز طب یبردار بهره یفناور ستیزکه  کنند یم

روش عبور  نیاست و معتقدند که ا قبول رقابلیغ یا وهیش

اما ؛ است ختهیمحصوالت ترار دیتول یبرا ها گونهاز مرز 

در  یبر دانش ناکاف لیسخنان را دل نیدانشمندان ا شتریب

عنوان  عتیو طب ها گونهمفهوم  ،یفناور ستیز مورد

 .اند رفتهینپذرا  یافراط دیعقا اینگونهو  اند کرده

 

 مذهب گرا نیمخالف

نی بر مذهب گرا مبت نیمخالف یها استدالل

مقدس بودن حیات بوده و بر این امر اشاره دارد که 

و نقض اراده خالق و  یحرمت یبتغییر شکل حیات 

(. امـا ایـن افـراد در 26دخالت در کار خداوند است )

چون  شوند یماثبـات نظریـه خـود بـا شکست مواجه 

دچار  ردیگ یمقرار  سؤاالتفرضیاتی که مبنای ایـن 

بیشتـر از طـرف  ها مخالفتاشکال اسـت. ایـن 

. به عقیـده بسـیاری از شود یممتدینان غربی مطرح 

علمـای دینی و فالسفه، اراده بشـری در راسـتای اراده 

 عنوان بهخداونـدی اسـت. بنابراین، مهندسی ژنتیک 

. کسانی که شود یمالق شناخته از اراده خ یا جلوه

باید  دانند یمرا نقض اراده خداوندی  تیکمهندسی ژن

به موضوع اصالح انتخـابی محصـوالت کشـاورزی و 

 تواند یمگیاهان و حیوانات( هم توجه کنند که ) یدام

خداوندی باشد. اگر  اراده بامشـابه در تضاد  طور به

س حیات ایـن افـراد اصـالح انتخـابی را نقض تقد

 ازنظر موضوعباید توضیح دهند که این  دانند ینم

کیفی چه تفاوتی با مهندسی ژنتیـک دارد. سـرعت و 

مهندسـی  روش در جادشدهیاتغییرات  ینیب شیپ

اصالح انتخابی بسیار  یها روشژنتیـک نسبت به 

بیشتر اسـت و بنـابراین چندان منطقی نیست که اولـی 

 رشیپذ قابلونـد و دومی را خدا اراده بارا در تنـاقض 

ایـن فرضـیه،  بر اساسدیگـر،  طـرفبدانیم. از 

 یها روشو  ها کیوتیب یآنت دیماننـد تول ییها یفناور

هم بایـد در تضـاد بـا  تیضدبارداری در کنترل جمع

 ها ونیلیمرونـد طبیعـی تکامـل باشـند؛ چـون از تولـد 

ادامه حیات  ها روشاما این ؛ کنند یمنفـر جلـوگیری 

از بین بروند  یماریکسانی را که ممکن است در اثر ب

بـر را فراهم کرده است. کسانی کـه با استناد 

 رییمخالف نظریه تغ "از فرایندهای طبیعی یتخط عدم"

مخالفت  یجا بههستند باید  ها گونهژنوم انسان و سایر 

با تغییـرات هدفمنـد در سطح ژنتیکـی، یـک توجیـه 

 یها روشدارو،  یبـرای اسـتفاده از برخ اخالقـی

و اصالح انتخابی که تا حدی بدون  ارداریضدب

ارائـه نماینـد.  شود یمآگـاهی و شناخت انجـام 

تفـاوت تکنیکـی بـین مهندسی ژنتیک و سـایر 

 یها گونهتغییردهنـده تکامـل طبیعـی  یها روش

مختلف، مشابه تفاوت بین یک تفنگ قدیمی و 

همان تفنگ قدیمی( قدیمی ) یها روش. جدیـد است

اسـت )ماننـد  شده استفادهکه در طول تـاریخ از آن 

ضدبارداری و اصـالح  یها روش، ها کیوتیب یآنت

 ینیب شیپ رقابلیغمنجـر بـه پیامـدهای  (انتخـابی

بـرعکس، مهندسـی ژنتیک تفنگ جدیدی  .شوند یم

را  رنظ موردهدف  تواند یم تر قیدق طور بهاست که 

 کیژنت یمهندس اگرچه(. پس 5نماید ) یریگ نشانه

اثرات  نیا یدارد ول ینامطلوب یاثرات جانب احتماالً

روش و  نیا رشیباعث تفاوت در پذ تواند ینم یجانب

در تفسیر  یباشد. گاه یمقبول کنون یها روش ریسا

نقض کرامـت انسـانی در مهندسـی ژنتیک انسان، 

رامت انسانی در حفـظ و که ک شود یمبیان  اینگونه

 هرگونه رو نیازا .بکربودن ترکیب ژنتیکی اوسـت

ژنوم انسان، نقض کرامت او به شـمار  دستکاری

 یها ژندر مهندسی ژنتیک با  ازآنجاکهو  رود یم

، بـه همین دلیل، این کار ناقض شود یمانسانی بـازی 

  نیکرامـت انسـانی و تحقیـر آن اسـت. در ا

 فتهدر نظر گر ها ژناز  یا موعهمج، انسان نشیب

 یها داده یالملل نیب هیاعالم"اما در  .(27شود ) یم

 "شخص تیهو"در خصوص  "یانسان کیژنت
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 یکی: هر فرد مشخصات ژنتشده انیب نیچن نیا

 اتیفرد به خصوص تیدارد اما هو یفرد منحصربه

 ،یتیبلکه عوامل ترب شود ینمآن محدود  یکیژنت

 یو فرهنگ ی، معنویاجتماع ،یعاطف ،یفرد ،یطیمح

ثرند. با توجه به موشخص  تیهو یریگ شکلدر  زین

ذاتی " یعنیدو ویژگی اصلی و بنیادین کرامت انسانی 

گفت که  توان یم، "غیرقابل سلب بودن آن"و "بودن

که  کند یمکرامت انسانی آدمی را واجـد حقوقی 

 برخـوردار است نه ها آنانسان بودن از  واسطه به صرفاً

 (.28) اخالق و تیمقو ت،یدین، مل واسطه به

درباره کرامت  میاسالم و در قرآن کر نیدر د

: من او دیفرما یمخداوند  70 هیدر سوره اسرا آ یانسان

من، چه کافر، انسان موآفریدم چه  میگوهر کررا با 

وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَا "است:  شده خلقنقص  بی

الْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَهُمْ فِی الْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  بَرِّ وَ

. روحی که ذات اقدس "عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیالً

 این ﴾رُّوحِی مِن فِیهِ نَفَخْتُ﴿ الهی به انسان داده است

ای به  اهلل را دارد که حال عده بهٴ اضافه شرافت روح

 کنند را دفن می میوهر کرگسوءاختیارخود این 

 خود اختیار حُسن به هم یو گاه ﴾سَّاهَادَ مَن قَدْخَابَ﴿

 یها کرامت. کنند می شکوفا را کریم گوهر این

 إِنّ﴿شود که  و مانند آن حاصل می تقوا با اکتسابی

 و نفسی کرامت این اما ﴾أَتْقَاکُمْ عِندَاللَّهِ َأَکْرَمَکُمْ

است. ذات اقدس  لهیا ی و عطیه ههدی گوهردرونی،

در آفرید و به همه عطا فرمود.  گوهر راالهی این 

که نفس انسان  دیفرما یمخداوند  شمس مبارکه سوره

: وَنَفْسٍ دیفرما یمالهام شده( است. آنجا که مُلهَم )

به جان آدمی و به کسی که جان  وَمَاسَوَّاهَا )سوگند

الخِلقه آفرید( تسویه نفس و   مستوی آدمی را

 شده مشخصالخلقه بودن نفس با فاء تفسیریه  تویمس

: وَتَقْوَاهَا فُجُورَهَا فَأَلْهَمَهَا٭ سَوَّاهَا وَمَا وَنَفْسٍ﴿است 

خالی خلق نکردم انسان را  ظرف یک با را انسان من

 هست در در انسانبا سرمایه آفریدم(. یعنی روحی که 

داند چه  دارد که می همان روز تولد این سرمایه را

احتیاجی  نیچیزی خوب است، ا چه یزی بد است،چ

این زبان مشترك بین همه  ؛ندارد ثبه درس و بح

است. موجودات  و به انسان الهام شده هاست انسان

نین نیستند که دارای نفس ملهمه باشند، چدیگر این

با این سرمایه )نفس ملهمه( به دنیا  یهرکسپس 

چنین  آفرینشه ی الزم نیبنابرا ؛آید می

این است که خدا تعبیر  یمیو کر  گوهرگرانمایه

بِیَدَیَّ لَقْتخَ﴿بفرماید:   مهندسـی حـوزه در(. 29) ﴾ُ

 اسالمی، علمای نظر در تفاوت باوجود هم ژنتیک

ژنتیکی موجودات تا  دستکاریـه مسـلم است آنچ

زمانی که بـرای آن موجـود یا سایرین خطری نداشته 

 هدف با که یوقت ژهیو هباست،  رشیپذ موردباشد 

تراریخته هم  ایقرار گیـرد. غذاه ستفادهمورد ادرمان 

هنوز  وجود نیباااسـت.  شده اعالمعموماً حالل 

که ژنـی از یـک موجـود  ییغذاهادر مورد  نظر اتفاق

 نشده اعالم صراحت به دارند خوددر  گوشت حرام

 (.30است )

 

 غیرمذهبی مخالفین

 ییرمذهبی به مهندسغ نیکه مخالف یاشکاالت

به  اتیبر ایـن مبنـا اسـتوار اسـت که ح ،دارند کیژنت

نه )خود  یعیو در شکل طب یعلت کرامت ذات

اعتبار و ارزش  یتوسط انسان( دارا شده دگرگون

 ،یکرامت ذات نیآن، ا رییبا تغ کیژنت یاست و مهندس

بر اساس  که یدرحال. برد یم نیارزش و اعتبار را از ب

ن و کرامت یـک فـرد از أغرب، ش یقاصول اخال

ن خود گونه با تکامل طبیعی آن أو یا ش گونه کی

(. 31است ) خورده گرهبرای رسـیدن به وضعیت فعلی 

 یها یماریبو زبون شدن در  لیذل یکرامت انسان

بلکه  ستین ها آنو زانو زدن در مقابل  العالج صعب

، عدرواق. هستو نواقص  ها یسختکرامت در غلبه بر 

استفاده از استعدادهای خدادادی برای تغییر 

جهت بهبود زندگی خود و افراد ناتوان  ستیز طیمح

. فناوری به بخشد یماست که به مـا کرامـت و منزلت 

 یها ییتوانابروز  دهنده نشانهر شکلی کـه باشـد 

 هذاتی ماست و در بهترین حالت فنـاوری بـه مـا اجاز
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 بر طبق(. 9) میغلبه کن یعیکه بر نواقص طب دهد یم

از فالسـفه  دو تنتوسـط  "کرامـت"تعاریفی که از 

 شده ارائهغربی معتقد به دو نظام اخالقی مختلف 

مانعی برای مهندسی ژنتیک  رسد ینمبـه نظـر  .است

عقیده دارد که وظیفه اخالقی ما رفتار  Kant باشد. اما

، اسـت که گویا غایت یا گونه به ها انسانبا سایر 

که وجود ابزاری برای  ونهگآننه  هاست آنوجود 

که  همانگونهخاص است.  ییـک اصل بنیـادی و غایت

: کند یمبیان  "متافیزیک اخالقیات" کانت در کتاب

در ملکوت غایات، هر چیـزی ارزش و کرامت خود 

با معادل  ینیگزیجا قابلرا دارد. هر چیز ارزشمندی 

کـه ارزش  : از طرف دیگر، هر چیـزیستخود ا

 یبـاالتری داشته و معادل آن وجود نداشته باشد دارا

(. جان استوارت میل هم معتقد 32کرامت است )

ماست که هر  انتقال رقابلیغاست: این اختیـار و حـق 

انسان کرامت و منزلت  عنوان بهچیزی را که به ما 

بپذیریم، برخالف سایر مخلوقات که فاقد  بخشد یم

، درواقعفعال ارادی هستند. قدرت استدالل و ا

کرامت و منزلت خود را دارند و  هرکداممخلوقات 

ما تنها  ؛ امادارد ها آناین بستگی بـه گونـه و ظرفیـت 

مخلوقاتی هستیم که استعداد فراگیری هنر، علم، 

ادبیات، معماری و تغییر محیط زندگی خـود بـرای 

 ،فیزیکی خود را داریم یها تیمحدودتطبیـق دادن 

در مورد کرامت، تغییر  ها دگاهیدایـن نـوع  بر  هیتکبا 

رفع  هدف باموجودات و حتـی انسـان چه  یها ژن

بهبود و ارتقـا ذاتاً  هدف بانواقص و مشکالت و چه 

تا حد ممکن افراد نـاتوان و ضـعیف بـر  اشتباه نیست

اخالق  ولاص دأییتکه مورد  "دفع ضرر"طبـق اصل 

قرار گیرند.  تیحما موردباید  است، یو غرب یاسالم

که ما مجبور به  کند یم، کرامت ذاتی حکم درواقع

پیگیری تحقیقات در حوزه مهندسی ژنتیک هستیم تا 

درمانی  یها روشزمانی که بتوانـد در بهبود و توسعه 

حادثه دچار  جهیدرنتطبیعی یا  طور بهبرای کسانی که 

 (.6نمایـد )کمـک  اند شده ییها تیمحدود

 :حثب
در  کیژنت یو مهندس یفناور ستیزاز  استفاده

و  تیاست. رشد جمع ریناپذ اجتناب یامروز امر یایدن

 یحجم باال دیچون تول ییازهاین شیآن افزا تبع به

استفاده از  و لزوممختلف  یها یماریبغذا، بروز 

 ریبشر را در مس د،یجد یدرمان یها روشداروها و 

قرار داده است  یدیجد یها روشکشف و استفاده از 

تداوم  یکره خاک نیخود را در ا اتیتا بتواند ح

 عیوس یکه افق ها روش نیا نیتر مهماز  یکیببخشد. 

و  یفناور ستیز ،گشوده است تیبشر یرو شیپ

همچون  زین یفناور ستیزاست.  کیژنت یمهندس

دو لبه بوده و  یریو علوم، شمش ها افتهیاز  یاریبس

به کار  یدرست بهع نوع بشر الزم است در جهت مناف

و  یفناور ستیز یکاربردها نیتر مهمگرفته شود. 

 یها یژگیواز: اصالح  اند عبارت کیژنت یمهندس

 ختهیترار واناتی، استفاده از حها دامو  اهانیگ یوراثت

 ها مدل جادیزنده، ا یورآکتورهایداروها؛ ب دیتول یبرا

 دیو تول یانسان یها یماریبمطالعه  یبرا ییو الگوها

به انسان که همه از  وندیپ یبرا ییاهدا یها اندام

 بشر هستند. یزندگ یها ضرورت

 یایدر دن یفناور نیبه استفاده از ا ازین اگرچه

هم به همراه  ییها مخالفتاست اما  ریدناپذیتردامروز 

عامه  یصورت گرفته از سو یها مخالفتداشته است. 

اطالعات  ایو  یاکافاز داشتن اطالعات ن یمردم اغلب ناش

است که در  یافراد یاز سو ها مخالفت گریناقص است. د

 یبه مخالفت جد یرمذهبیغمذهب گرا و  دافرا دسته دو

اغلب بر  نیمخالف دسته دو. هر اند پرداخته یفناور نیبا ا

رفتن آن  سؤال ریو ز اتینقض ح ای ینقض کرامت انسان

 .دارند دیتأک یفناور ستیز یریبکارگبا 

که اغلب  یر پاسخ به استدالل افراد مذهبد

و  ها آن ینیمنابع د یهستند، بررس یغرب نینیمتد

 اتیآ یبررس زیمنطبق با آن و ن صادرشده یها هیانیب

 یاستدالل نیچن کند یمموجود ثابت  ریقرآن و تفاس

مردود  اساساًانسان است و  حیاز عدم شناخت صح یناش
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 رغم یعل فراددسته ا نی. استدالل ا(25-27) است

 نیبه مخالف هیشب اریدر اعتقادات بس یاختالف جد

 است. یرمذهبیغ

با توجه به  زین یرمذهبیغدر پاسخ به افراد 

 ن انسان دارند و أو ش اتیکه خود از ح یریتعب

ن و أش نیگفت هم دیغرب، با یبر اساس اصول اخالق

انسان از تمام توان  کند یمحکم  شده اقامهکرامت 

 نیبنابرا؛ ردیبهره بگ اتشیح یحفظ و ارتقا یخود برا

بشر  یزندگ یارتقا منظور به یفناور ستیزاستفاده از 

ناقض کرامت  تنها نهرفع نواقص و مشکالت او  ایو 

بلکه احترام به  ستین اتین حأو ش و ارزش یانسان

او از تمام  ،کند یمحکم  اتین حأکرامت و ش نیهم

به  عتیاو و طب خود درکه  یو دانش و علوم ها ییتوانا

کمک به نوع خود بهره ببرد.  ینهاده شده برا عهیود

ضامن  یو حقوق یاخالق مسائلت یرعا شک یب

به اهداف مدنظر  لیو ن یفناور نیا حیصح یریبکارگ

 خواهد بود. یو ضرور

 

 :یریگ جهینت

 ییازهاین شیآن افزا تبع بهو  تیجمع رشد

مختلف  یها یماریبغذا، بروز  یحجم باال دیچون تول

 د،یجد یدرمان یها روشاستفاده از داروها و  و لزوم

را در  کیژنت یو مهندس یفناور ستیزاستفاده از 

کرده است.  لیتبد ریناپذ اجتناب یامروز به امر یایدن

با  رفتهصورت گ یها مخالفت شهیعلت و ر یبررس

 ها مخالفت نیا تنها نه کند یمثابت  یفناور نیا

 شده مطرح یها استدالله توجه به است بلک اصالت یب

و  ونیکه مذهب نیمخالف نیتر مهم یاز سو

 یفناور نیا یریبکارگهستند بر لزوم  ها یرمذهبیغ

 .گذارد یمصحه 

 
 :یو قدردان تشکر

جهت مطالعه  یدهکرد یقاسم امیپ یآقا از

 .میکن یم یمقاله و ارائه نظراتشان تشکر و قدردان نیا
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Background and aims: Recent advances in Genetic Engineering and Biotechnology provided 

more facilities for human to manipulate and alter any form of life. This technology has many useful 

applications in medicine, pharmacology, agriculture and industry. The most Important applications 

of biotechnology are: improving of inherited traits (plants and animals), production of new drugs in 

live bioreactors, creating models and patterns for the study of human diseases and organ 

transplantation. Like other technologies, it has own ethical considerations and Subsequently, it has 

come up with different ideas. So, it can be studied from different aspects of ethics. 

Methods: This study is a review project. All data that presented in this study were collected from 

different sources and electronic databases. 

Results: Although some scientists opposite with some of biotechnology applications using 

scientific reasons, some are basically opposite with biotechnology in any form and application. 

Important protestations come from two groups: some religious and some secular. Religious 

group resist to alteration of life with this concept that any alteration in life using genetic 

engineering, insult to God decision, humanity and life. Secular also like religious have this belief 

or faith and assume genetic engineering and biotechnology as insult to humanity and life merit. 

Conclusion: The analysis of the arguments of these two opponents based on the West ethical 

principles and the principles of Islamic ethics shows that using biotechnology with its ethical and 

scientific considerations toward life, not only insult to God decision, humanity and merit but also 

unusing of it in their concepts can reverse or violate humanity and merit. 
 
Keywords: Biotechnology, Improving of inherited traits, Bioreactor, Ethics principle. 


