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 چکيده
بیماریهای عفونی از روزنخست زندگی بشر همزاد او بوده و با وجود تالشهای چند سده گذشته نه تنها موفقیتی در ریشه   

آنها حاصل نشده بلکه اکثربیماریهایی که واکسن و یا دارو نیز داشته اند با مقاومت وحدت بیشتری بصورت کنی 

عفونی به دلیل این که تابحال بیماریهای بازپدید و نوپدید بروز یافته اند. در این بین بیماریهای انگلی در بین بیماریهای 

ناقلین آنها موثر باشد برای هیچکدام از آنها داروی مناسب و واکسنی وجودنداشته و یا حشره کشی که قاطعانه بر ضد 

دنیا شش شتی جوامع انسانی باقی مانده اند کما این که از ده بیماری عفونی مهم تهیه نشده از بزرگترین معضالت بهدا

مورد آن بیماریهای انگلی می باشد.این در حالی است که بیماریهای انگلی تک یاخته ای ایمنی استریل نمی دهند و در 

مر در بدن باقی می ماند و اگردستگاه صورتی که فردی به آنها مبتال شود حتی پس از بهبودی از بیماری ، انگل تا آخر ع

بنحوی دچار کاستی و کاهش شود مجددًا و با مخاطرات بیشتری بروز می کنند. اخیراً توجه شایانی به کنترل ایمنی 

حیوانات آزمایشگاهی از راه بیماریهای انگلی معطوف شده است و یکی از راههای پژوهش در این زمینه کار برروی 

بسیار پیشرفته مولکولی و زیستی باز کار برروی است بنحوی که امروزه حتی با پیدایش شیوه های پژوهشهای تجربی 

دارد.در دنیا هنوز مقررات مدونی در خصوص اهمیت حیوانات بعنوان مدل مناسب شرایط طبیعی و زنده بسیار کاربر 

در صورتی که آمیزه های دینی مسلمانان که است تحقیق برروی مدلهای حیوانی جهت بهبود زندگی انسان بوجود نیامده 

نشانگر وفق ، مدارا و رعایت حق حیات از قرآن ، احادیت و روایات ،احتهاد و استنباط علما و دانشمندان بدست می آید 

انی تا تو ن ابروبادومه و خورشید و فلک در کارند " همه موجودات زنده از جمله حیوانات است هرچند که به گفته شاعر: 
هرکس که دلی دارد یک مور نیازارد کان مور هم از " ولی از سوی دیگر در جهان بینی اسالمی :"به کف آری و به غفلت.
اخالق در پژوهش با حیوانات آزمایشگاهی را در همه بسیار بحا ومناسب است که ارائه مقررات "دلدار دارد اثری بر دل.

طور مستقیم اشاره ای به استفاده ابزاری و ط و استخراج کنیم هر چند که به زمینه های علوم تجربی از اسالم استنبا

معصومین)ع( و احادیث مرتبط با نوع برخورد با آزمایشی از حیوانات در آیات قرآنی و احادیث نشده ولی با بررسی سیره 

هاجمی و خشن ورعایت آنها به عناوین رفتار تانواع حیوانات که پرهیز از به بند کردن ،گرسنگی و تشنگی دادن،پرهیز از 

مختلف است. ارائه راهکارهای مناسب از سوی علماء دین و متخصصین علوم پزشکی نیاز است تا با بارش افکار از سوی 

مجموعه ای مطابق با حقیقت ، منطق ، عقل و شرع در خصوص اخالق در پژوهش با حیوانات طبیبان روحی و جسمی 

قرار گیرد. این مهم مرتب با استفاده از تجربه هر دو گروه طبیبان روحانی ) علماء دین ( رد استفاده آزمایشگاهی تهیه و مو

شرایط و امکانات مورد نیاز و آموزشهای الزم   علوم پزشکی ( بازبینی و بازنویسی شود.و طبیبان جسمانی ) متخصصین 

حیوانات آزمایشگاهی بطور اخص و در همه بطور اعم و  برای فرهنگ سازی و همگانی کردن نحوه برخورد با حیوانات

 .زوایای زندگی فراهم گردد

 .انگلی،حیوانات آزمایشگاهی-اخالق،پژوهش،بیماری های عفونی :يديکل واژگان
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 مقدمه

نامگذاری کرده و با ترتیب   آوریل را هفته آزاد سازی حیوانات آزمایشگاهی ۲۶تا  ۲۰روز   که مدافعین حقوق حیوانات سالهاست  

مطرح کردن در رسانه ها در حمایت از حیوانات بیگناهی که درالبراتوارها زندانی کنفرانسهای خبری و  -راه پیمائی ها  -دادن اجتماعات 

هستند فعالیت میکنند و براین باورند که وظیفه انسانهای با وجدان است که در دفاع از حقوق حیوانات برنامه هائی ترتیب داده و اعتراض 

مخلوقات بیگناه خداوند .. به گوش دیگران برسانند. انسانهای  رویخود را جهت متوقف ساختن انجام آزمایشات و تحقیقات بی فایده 

به داخل البراتوارها و تماشای زجر وبدبختی و زندگی فالکت بار حیوانات اسیر در قفس های تنگ و تاریک را   اجازه وارد شدن معمولی 

گوسفند ... درهرحال اجازه تماشای طرز زندگی یکنواخت و حاال فرقی ندارد این حیوان میمون باشد.. یا سگ و گربه یا خرگوش و   ندارند..

نمیتوانند درک کنند روز و شبهای  به همین دلیل تعداد بسیاری از انسانها به هرکسی داده نمیشود.  دیوانه کننده آنها داخل قفس ها

ا تفاوتی که حیوان نگون بخت تجربه بدون داشتن یک همدم چه مفهومی میتواندداشته باشد و تنه تنهائی مطلق در قفس حتی طوالنی 

به روی میز سرد فلزی آزمایشگاه  دستهای خشن انسانی او را از قفس بیرون کشیده و برای آغاز زجر و شکنجه   زمانی است که میکند.. 

البراتوارها هستند. تنها در این است زندگی و مرگ بی گناهانی که به اسم پیشرفت علم و دانش بشریت محکوم به زندگی در  انتقال میدهد .

این قربانیان بی گناه   شکنجه و کشته میشوند.  میلیون حیوان ۲۰بیش از   کشور آمریکا سالیانه البراتوراهای معروفترین دانشگاههای

از غذا و  درمعرض تست انواع مواد مخدر، مواد شیمیائی ، تشعشعات یونی، سالح های شمیائی و بیولوژیکی، شوک الکتریکی، محرومیت

دالر  سال گذشته میلیونها ۲۰وحشتناک دیگر جسمی و روانی هستند.  طی   آزمایشات جراحی های بی مورد و  شکنجه روانی و  آب،

محققین موفق به مبتال کردن   هزینه مبتال کردن حیوانات به بیماری ایدز گردید، که تالش این افراد تا به حال کامال بیهوده و بی اثر بوده .

گردیده ولی بیماری ایدز در هیچ کدام بروز نکرد پس بسیار احمقانه است که هنوز براین باورند که  (HIVاچ آی وی )  امپانزه ها بهش

آزمایشها روی حیوانات ممکن است راههای مداوا و درمان این بیماری خطرناک را پیدا کند تا جائی که حتی بعضی از افراد مرتبط با این 

حتی دانشمندانی که از انجام تحقیقات روی شامپانزه ها پشتیبانی میکردند   آن شده اند. به تظاهرات زده و خواهان توقفآزمایشها دست 

 "سرمایه گذاری های کالن جهت انجام تحقیقات بیماری ایدز برروی حیوانات کامال  به بی نتیجه بودن آن اعتراف کرده و معتقدند  "اکثرا

بیماری سرطان از زمان ریاست جمهوری نیکسون آغاز شده و محققین باوچود کشت و کشتار میلیونها حیوان  بی فایده میباشد.جنگ با

 ۲۰۰بیگناه هنوز در این جنگ پیروز نشده اند.بیماری سرطان در حیوانات وجود داشته ولی هیچ شباهتی به بیماری سرطان در انسان ندارد. 

قرار گرفتن در  نوع تغذیه، که بیشتر عامل بروز آن در انسان ژنتیکی، سلولها در انسان مشاهده شده نوع سرطان مبتال کننده اندام، بافت ها و

که حتی برای تبدیل حیوان به انسان کاذب .. محققین ژن های انسان را به بدن  بوده و خالصه نوع زندگی انسان نور وتشعشعات معرض

ان زا قرار میدهند.. درهرحال اثر مواد مختلف سرطان زا برای گونه های مختلف )انسان و حیوان وارد کرده و بعد آنها را در معرض مواد سرط

تحقیقات مربوط به آسیب و صدمات  حیوان( یکجور نمیباشد. یکی دیگر از مواردی که درآن آزمایشات روی میلیونها حیوان بی ثمر مانده 

انات هنوز راه درمان موثری برای صدمات وارد شده نخاعی در انسان یافت نشده نخاعی میباشد. باوجود سالیان دراز انجام تحقیقات روی حیو

در  درصورتیکه راههای مختلف برای درمان صدمات نخاعی در حیوان پیدا شده است که هیچ کدام تاثیری در بدن انسان نمیگذارد.

کوچک زندانی هستند بدون اینکه حتی چیزی به آنها  که شباهت های بسیاری به انسان دارند در قفس های تنگ و میمون ها البراتوارها

گذاشته است بطوریکه تعدادی از  آنها تاثیر بسیار منفی داده شود تا ذهن کنجکاوشان را مشغول کند.این تنهائی و ایزوله کردن روی روان

ت ترین انسانها هستند، زیرا حتی قادر آنها شروع به گاز گرفتن و کندن تکه هائی از بدن خود میکنند.این حیوانات بدبخت تر از بدبخ

تنها راه نجات آنها از این عذاب و   مجازات میشوند؟!که تقدیر و سرنوشت خود نیستند.بخاطر کدام جنایت محاکمه و درک و مداخله در به

قات کلینیکی و بیوپزشکی آزمایشگاهی در تحقی حیواناتشکنجه،مرگ میباشد. دانشمندان انگلیس اخیرا با هدف کاهش تدریجی استفاده از 

در تاسیسات مدرنی را راه اندازی می کنند. این آزمایشگاه های جدید که با هزینه ای بالغ بر نیم میلیون دالر راه اندازی می شود به زودی 

بر روی یافتن جایگزین دانشگاه ناتینگهام انگلیس فعالیت های تحقیقاتی خود را آغاز خواهد کرد. اهداف عمده این مرکز تحقیقاتی پیشرفته 

های مناسب برای استفاده به جای حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات پزشکی استوار است. اساس کار طرح دانشمندان دانشگاه ناتینگهام بر 

مرکز شده استفاده از سلول ها و مولکول ها و ابزارهای بیولوژیکی نظیر خطوط سلولی، شبیه سازی های رایانه ای و تکنیک های آماری مت

است به طوری که نیازی به حیوانات آزمایشگاهی نباشد و در عین حال از ضریب دقت باالیی نیز برخوردار باشد.   بر اساس گزارش مرکز 

د میلیون حیوان در جریان تحقیقات آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند. حدو ۲۲تا  17تحقیقات رفاه حیوانات، تنها در آمریکا بالغ بر 

 میلیون مورد از آنها نیز حیوانات بزرگ نظیر سگ، گوسفند و غیره هستند. 1/1درصد این حیوانات موش هستند و بالغ بر  9۰تا  85

بیماریهای عفونی ازنخست زندگی بشر همزاد او بوده و با وجود تالشهای چند سده گذشته نه تنها موفقیتی در ریشه کنی آنها حاصل نشده 

اند  بلکه اثر بیماریهایی که واکسن و یا دارو نیز داشته اند با مقاومت وحدت بیشتری در جوامع بصورت بیماریهای بازپدیدو نوپدیدبروز یافته

ین بین بیماریهای انگلی در بین بیماریهای عفونی به دلیل این که تابحال برای هیچکدام از آنها داروی مناسب ، واکسن و یا حشره کشی در ا
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ری که قاطعانه بر ضد ناقلین آنها موثر باشد تهیه نشده از بزرگترین معضالت بهداشتی جوامع انسانی باقی مانده اند کما این که از ده بیما

مهم وشش مورد آن بیماریهای انگلی می باشند و این در حالی است که بیماریهای انگلی تک یاخته ای ایمنی استریل نمی دهند و  عفونی

در صورتی که فردی به آنها مبتال شود حتی پس از بهبودی انگل تا آخر عمر در بدن باقی می ماند و اگر سیستم ایمنی بنحوی دچار نقص و 

با مخاطرات بیشتری بروز می کنند .در این مقاله از دیدگاه آیات قرآن ،حدیث و روایات اسالمی علماءو اندیشمندان کاهش شود مجدداً و 

اسالمی ، اخالق در پژوهش بر روی حیوانات آزمایشگاهی جهت بیماریهای عفونی و انگلی مورد کنکاش قرار می گیرد. هدف این مقاله،  

  .انگلی برروی حیوانات آزمایشگاهی است -عفونیاخالق در پژوهش بیماری های بررسی 

 بحث ونتيجه گيري:
 در زمینه اصول اخالق در پژوهش با سوژه های انسانی وحیوانی،بهتر است موارد زیر را دردر رسالت خود مد نظر قرار داد:     

 توسعه آموزشهای عمومی در زمینه اخالق در پژوهش

 در پژوهش آموزشهای تخصصی در زمینه اخالق توسعه

 پزشکی توسعه پژوهشهای مرتبط با اخالق

برنامه ریزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی و هدایت آنها به  سمت هدف مطلوب ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه اخالق 

برای نیازها و فرایندهای در حال  وضعیت موجود، رعایت اصول اخالقی در پژوهشهای انسانی وحیوانی ، برنامه ریزی زیست پزشکی، ارزیابی

شناخت ها حدود سی  یکی از مهمترین مباحث معاصر، مطالعات ژنوم بویژه انجام پروژه ژنوم انسانی است که با تغییر وپویای اخالق پزشکی

از اطالعات ژنوم در گیری ذخیره اطالعات به دست آمده و بهره انسانی، DNA میلیارد جفت باز آلی تشکیل دهنده 3هزار ژن و تقریبا 

گسترده از اطالعات به  برداریهای اخیر بهرهمیالدی رو به توسعه بوده است و طی سال 9۰باشد که از دهه می ورزی ژنیفرایندهای دست

بویژه های علوم های سریع و گسترده در حوزهپیشرفت  دست آمده، مالحظات اخالقی، قانونی و اجتماعی مرتبط را برانگیخته است.

خلق موجودات تغییر یافته و جدید که  هایدانشمندان در انجام دستکاریهای زیستی، ژن و سلول و توانایی مولکول های مبتنی برفناوری

وع آغاز اجرای پروژه های تن ، انجام صدها پروژه مرتبط با ژنوم را در بر داشته است های مختلف زیر، دستاوردهای عمده آنهاامروزه در زمینه

آزمایشگاهی در ساخت  استفاده از حیوانات، فرآورده های بیولوژیک در سطح سلول  تولید، شناسایی عوامل موثر در ایجاد بیماریها زیستی،   

اخیراً توجه شایانی بهره برداری گسترده از گیاهان تراریخت و محصوالت آنها  تولید    مولکولیمدل های خاص برای مطالعه نواقص سلولی و

است    آنهاکاربرروی حیوانات آزمایشگاهی از راه پژوهش تجربی   ه کنترل بیماریهای انگلی معطوف شده است و یکی از  دراین زمینه استب

بنحوی که امروز حتی با پیدایش شیوه های بسیار پیشرفته مولکولی و زیستی باز کار بر دور حیوانات بعنوان مدل مناسب شرایط طبیعی و 

یار،از شیوه ای انکار ناپذیر می باشد. هنوز مقررات مدونی در خصوص اهمیت تحقیق برروی مدلهای حیوانی جهت بهبود زندگی بس   زنده  

و انسان بوجود نیامده است در صورتی که آمیزه های دینی مسلمانان که از قرآن ، احادیت و روایات و ... بدست می آید نشانگر وفق ، مدارا 

 موجودات زنده از جمله حیوانات است هرچند که : ابرو باد ومه خورشید و فلک در کارند     تا تو نانی به کف آری ورعایت حق حیات همه 

نماید که فقها، فالسفه و دانشمندان حوزه علوم اسالمی در تعامل با مبانی دین پویا و مبتنی بر اجتهاد در اسالم، ایجاب می به غفلت نخوری

های زیستی به تبیین موضوع پرداخته و با اتکا به قرآن و سنت پاسخ به سئواالت کلیدی ولکولی، ژنتیک و فناوریمتخصصین حوزه سلولی، م

 در این زمینه را پاسخ گویند، سواالتی مانند: 

 ورزی ژنی از دیدگاه اسالم کجاست؟های زیستی بویژه دستهای فناوریمرزها و محدودیت         

الضرر و الضرار جاری است،از دیدگاه اسالم این مسئله برای حیوان و گیاه چگونه است؟ )حیوان یا گیاه سالم برای در حقوق انسان قاعده   

مداخله در اکوسیستم و  گیرند، شود، مورد دستکاری ژنتیک قرار میاهداف کنجکاوانه که بعضا به نتایج مهم برای سالمت انسان منتهی می

گردد تا حدی که مثال برای کنترل یک عضا مستلزم و تغییر در وضعیت حیاتی برخی موجودات میایجاد شرایط خاص زیست محیطی ب

 گردد. آیا حد مجاز مداخالت از منظر مکتب اسالم تا کجاست؟ای از حشرات منقرض میبیماری، نسل گونه

کارخانه تولید دارو مورد استفاده قرار دهد، به طوری تواند با دستکاری ژنی، بدن یک حیوان )مثل گوسفند( را به مثابه یک امروزه بشر می  

های خاص دارویی گردد. آیا بشر اجازه دارد برای منافع خود، هر نوع دستکاری روی حیوان انجام دهد؟ که شیر حیوان سرشار از فراورده

از سوی دیگر متخصصین علوم پزشکی مسئولیت حفظ نسل اصلی به عهده کیست؟  ارائه راهکارهای مناسب از سوی علماء و روحانیون و 

باید باشد تا با بارش افکار از سوی طبیبان روحی و جسمی مجموعه ای مطابق با حقیقت ، منطق ، عقل و شرع در خصوص اخالق در 

نی و تکمیل شود. پژوهش با حیوانات آزمایشگاهی تهیه و مورد استفاده قرار گیرد . الزم است هر از چندگاه اصول و مقررات تدوین شده بازبی

و مطابق با آمیزه های رافت و رحمت آمیز اسالم نهایت مالطفت و برخورد مهربانانه در بکارگیری حیوانات آزمایشگاهی مورد توجه قرار گیرد 

زبینی و این مهم مرتب با استفاده از تجربه هر دو گروه طبیبان روحانی ) علماء دین ( و طبیبان جسمانی ) متخصصین علوم پزشکی ( با
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بازنویسی شود. شرایط و امکانات مورد نیاز و آموزشهای الزم برای فرهنگ سازی و همگانی کردن نحوه برخورد با حیوانات بطور اعم و 

 .حیوانات آزمایشگاهی بطور اخص فراهم گردد
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