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یدهچک
ودردناكفرآیندهاییدرتحقیقهايسوژهازغیرداوطلبانهبه دلیل استفادهپژوهشدرحیواناتکاربرد:زمینه و هدف

هاي ه، مرور جنبههدف از نگارش این مقال. استبرانگیزاز نظر اخالقی بحثانجامد،میآنهامرگبهمعموالًکهزجرآور
.هاي زیستی و پزشکی از دیدگاه تاریخی، نظري، علمی و اسالمی استبرداري از حیوانات در پژوهشاخالقی مربوط به بهره

ایرانی مانند وخارجیعلمی معتبراطالعاتهايدر پایگاهمرتبطهاي انگلیسی و فارسی ها و واژهعبارت:هامواد و روش
PubMed ،Web of Knowledge ،Google Scholar ،Google ،IranMedex،Magiran وSIDجستجو شدند .

در یو پزشکیستیدر علوم زواناتینسبت به کاربرد حتیحساسندهیاز روند افزایحاکیخیتاریبررس:ها و بحثیافته
که ییهاکاربرد روش،حیواناتدر تجربه درد و رنج تیقابلویاثبات وجود آگاهی با از نظر فلسف. استرانیجهان و ا

در واناتیحییاز توانایحاکریاخیشواهد علم. کردهیتوجتوانینمدیگر هاست رانکشتن آاو یرنج ،دردلیممستلزم تح
مانند خشم، وحشت، ترس، (هیپایجانیهيهاوجود سامانهزیو سرکوب آنها در حضور انسان و نجانیتجربه انواع درد و ه

،یتیاستدالل علی،خودآگاه،نیحل مشکل، شناخت وابسته به ابزار، تلقی، کالميهامهارتو ) استرسو یافسردگ
يبرابستري تواندیمهاییو تواناهایژگیونیا. کردن در آنهاستيو بازينگرندهیآ،يرسازیتصور،یپذانعطافيریادگی

هدفمند بوده و به واسطه داشتن واناتیخلقت ح،یاسالمبر اساس معارف نیهمچن. از آنها فراهم آوردیاخالقتیحما
به توانیمرا واناتیانسان با حتعاملنحوه و لذا احکام کلی مربوط به شعور و فطرت، سزاوار مراقبت و احترام هستند 

.دادمیتعمقاتیدر تحقواناتیکاربرد ح
هاي محکم نظري، علمی و اسالمی و یوانی از پایهحهايرعایت حقوق حیوانات و مسایل اخالقی در پژوهش:گیرينتیجه

رسد که پژوهشگران عالوه بر شناخت و رعایت حقوق حیوانات، به روح مقررات، ضروري به نظر می. قانونی برخوردار است
.هاي حیوانی، توجه کافی داشته باشندسوژهزندگیکیفیتبهبود و حیواناتکاربردرساندنحداقلیعنی به

اخالق، حقوق، پژوهش، حیوانات، اسالم:کلیديهاي واژه

، رفسنجان، ایرانعلوم پزشکی رفسنجاندانشگاه هاي عفونینولوژي بیماريومرکز تحفیقات ایم، استادیار) نویسنده مسئول(-1
mzarebidaki@gmail.com: ، پست الکترونیک0391-5225209: ، دورنگار0391- 5234003: تلفن

، رفسنجان، ایراناستاد گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان2-
، رفسنجان، ایرانآموزش و پرورش رفسنجانشناسیدبیر زیست-3
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هاي حیوانیدر پژوهشاخالقیهايمروري بر جنبه576

1391، سال 6، شماره 11دوره گاه علوم پزشکی رفسنجانمجله دانش

مقدمه
درآزمایشگاهیحیواناتازدر طول تاریخ، استفاده

واز ضرورت، ارزشپزشکیعلوم زیستی و هايپژوهش
بهباستانیونانطبدر. برخوردار بوده استاهمیت خاصی

برايحیواناتازجسد انسان،دلیل ممنوعیت تشریح
شداستفاده میانسانفیزیولوژيوناسیکالبدشمطالعه

;Galen)جالینوس ،؛ از جمله]1[ پزشک و ، (129-200
حیواناتی مانند خوك و میمون را فیلسوف مشهور یونانی، 

یا زکربنمحمد.]2[کرد به صورت زنده یا مرده تشریح می
ایرانیمسلمانپزشکانمبتکرترینوترینبزرگازکهرازي

راداروهاازبسیاريآثارحیوانات،روياست، با آزمایش
دستعصبیدستگاهبه ساختمانهاآنتشریحباوشناخت

وزالیوسندریاسرنسانس، آدورهازبعد. ]3[یافت
(Andreas Vesalius; علم که به عنوان پدر،(1514-1564

بااي گستردهآناتومیکمطالعاتشود،تشریح شناخته می
.]5[داد انجامو نیز اجساد انسانی]4[حیوانات ازاستفاده

جدید درهايتوسعه روشرغمعلینیز امروزه
در بسیاري از هنوزسلولی،ومولکولیتحقیقات بیولوژي

برايموجودوسیلهتنهاضرورتاًحیوانیهايپژوهش،موارد
تحقیقاتی مراکزباشند ومیخاصعلمیسؤاالتبهپاسخ
نتایجبهدستیابیرا صرفزیاديهايهر ساله هزینهدنیا

بنا بر . ]6- 8[نمایند میهاي حیوانی بر اساس مدلعلمی
میلیون حیوان در سطح 35ساله حدود آمار موجود، هر

در ایران نیز، . ]9[شوند جهان در تحقیقات استفاده می
مقاله ارائه شده در 3911طبق یک بررسی از مجموع 

ه علوم پزشکی طی هاي علمی داخلی در زمینکنگره
28مقاله، یعنی در 1092، در 1368- 1378هايسال

. هاي حیوانی استفاده شده است، از مدلهاآندرصد از 

هاي حیوانی مورد استفاده در این مقاالت داراي تنوع مدل
اي باالیی بوده و شامل موش بزرگ آزمایشگاهی گونه

، خرگوش، )سوري(، موش کوچک آزمایشگاهی )رات(
گربه، جوجه، قورباغه، ه هندي، هامستر، سگ،خوکچ

ماهی، خرچنگ، اسب، گاو، گوسفند، حلزون، کبوتر و ملخ 
.]6[اند بوده

و نیز در آموزش و(کاربرد حیوانات در پژوهش 
دلیلهاي فراوان آن، بهرغم مزیت، علی)تشخیص پزشکی

داوطلبانهغیراستفادهبهمربوطروانیواخالقیهايجنبه
زجرآورودردناكفرآیندهاییدرتحقیقموردهايسوژهاز

برانگیزبحثموضوعیانجامد،میهاآنمرگبهمعموالًکه
هاي بالینی روي انسان، که در بر خالف کارآزمایی. است

آن گروهی از بیماران براي یک مطالعه بالینی داوطلب 
کنند؛ شرکت اي آگاهانه امضاء مینامهشوند و رضایتمی

هاي تحقیقاتی امري حیوانات آزمایشگاهی در فعالیت
داوطلبانه نیست و بنابراین نیازمند مداخله حامیانی مانند 

وهاي سازمانی مراقبتپژوهشگران، دامپزشکان و کمیته
. ستهاآنحیوانات  و تعامل و همکاري سازنده بین کاربرد

و خطر، مؤثر کننده اجراي بیتواند تضمیناین حمایت می
کیفیترساندنحداکثرمسئوالنه تحقیقات حیوانی و به

].8[باشد هاآزمایشحیندروقبلدرحیواناتزندگی
بر اساس بررسی اولیه مشخص گردید که بر خالف 

هاي انسانی، در منابع روي جمعیتموضوع اخالق پژوهش
هاي اخالقی و نشریات فارسی زبان، توجه ناچیزي به جنبه

ها شده است و ربرد حیوانات در پژوهشمربوط به کا
هدف . رسیدبنابراین کار بیشتر در این باره ضروري به نظر 

هاي اخالقی و از نگارش این مقاله، ارائه مروري بر جنبه
هاي برداري از حیوانات در پژوهشحقوقی مربوط به بهره
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577و همکارانبیدکیمحمد زارع

1391سال ، 6شماره، 11دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

موضوع تاریخیدر ابتدا به پیشینه. زیستی و پزشکی است
شود و سپس به مبانی نظري، یران اشاره میدر جهان و ا

شود و در حیوانات پرداخته میعلمی و اسالمی حقوق
حیواناتبهمربوطمقرراتدراصلیرویکردوپایان، هدف

.گرددآزمایشگاهی طرح می

هامواد و روش
از موتورهـاي  1390براي بررسی متون در فصـل بهـار   

ی و ایرانـی  هـاي اطالعـات علمـی خـارج    جستجوي پایگـاه 
ــد ــابع انگلیســی،   . اســتفاده گردی ــه من ــراي دسترســی ب ب

ــاه ــاپ   پایگ ــا، پ ــکی آمریک ــی پزش ــه مل ــاي کتابخان ــد ه م
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)  و پایگـاهThomson

Reuters Web of KnowledgeSM  ــانی ــه نشــ بــ
(www.isiknowledge.com) هــاي مختلفــی از ترکیــببــا

ــاي واژه rightsو animal ،research،ethics ،ethicalهــــ

اســکوالر منــابع فارســی در پایگــاه گوگــل. بررســی گردیــد
(www.scholar.google.com)  گوگــــــل پیشــــــرفته ،

(http://www.google.com/advanced_search)،هــاي بانــک
ــران   ــامل ایـــ ــی شـــ ــاتی داخلـــ ــدکس اطالعـــ مـــ

(www.iranmedex.com) مگیران ،(www.magiran.com) ،

ــاه ــاي اطو پایگـ ــگاهی  هـ ــاد دانشـ ــی جهـ ــات علمـ العـ
(www.sid.ir)ــا واژه ــاي ، بـ ــات«هـ ــالق«، »حیوانـ ، »اخـ

جســتجو » قــرآن«و » اســالم«، »پــژوهش«، »تحقیقــات«
ــدند ــل     . ش ــی تنزی ــایت قرآن ــایج از س ــل نت ــراي تکمی ب

(http://tanzil.net)بــا مطالعــه و همچنــین . اســتفاده شــد
هـا و  یوهو نیز شدر مقاالت ناد گیري از منابع مورد استبهره

روزتـرین و  هسعی گردید تـا بـ  جستجو، هاي مختلفترفند
.فراهم گرددمطالعه مروري متون براي این ترین مرتبط

بحثها و یافته

پیشینه تاریخی حقوق حیوانات ) الف
پزشکی در طول تاریخ، استفادهعلمپیشرفتموازاتبه

گیري و تقویت دانششکلبهمنجرپژوهشدرحیواناتاز
اما در زمینه مبانی . گردیده استانسانبدنزمینهدرشرب

نظري و اخالقی کاربرد حیوانات آزمایشگاهی قابل ذکر 
کارتزین ریزي فلسفهاست که از قرن هفدهم به بعد، با پی

(Cartesian Theories)توسط رنه دکارت(René Descartes;

گاهی، که از جمله اصول آن اعتقاد به فقدان آ،(1596-1650
عالقه و احساس کامیابی در حیوانات و در نتیجه اخالقی 

انتشار نظریات حیوانات بود، و نیزازبودن هر نوع استفاده
;Charles Robert Darwin)ن چارلز داروی 1809-1882)

وانسانهاي بیولوژیکشباهتوهاگونهمنشأبرمبنی
صورت ها بهآزمایشحیوانات درحیوانات، میزان کاربرد

.]3[چشمگیري افزایش یافت 
خواهان، همهمیالدي به این سو1950دههلیکن از

بهزیراشدند؛هاي حیوانیمدلاستانداردهايباال رفتن
و هاآزمایشکیفیتبهبودبهمنجر،علمازاي شاخهعنوان

نیازهايوبیولوژيشاملعلماین.گردیدمیحیواناترفاه
بهبودها،بیماريدرمانویريحیوانات، پیشگمحیطی
آساندرد، مرگکنترلبیهوشی،آزمایشگاهی،هايتکنیک

جایگزینهايروش،)Euthanasia(اوتانازياصطالحاًیا
و Russell.باشدمیاخالقیاصولوآزمایشگاهیحیوانات

جایگزینیآزمایش،درحیواناتتعدادکاهشهمکاران نیز
اساسیقاعدهسهبه صورتراآنانرنجودردکاهشوهاآن
.]4، 10[نمودند مطرححیوانات آزمایشگاهیباکاردر

کلیبه طوردنیادرحیواناتازحمایتيهاگروهازبسیاري
اندبودهآزمایشگاهدرحیوانازاستفادهگونههرمخالف

هايسازمانومردمیوگروهیهايهمین فعالیت. ]11[
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هاي حیوانیدر پژوهشاخالقیهايمروري بر جنبه578

1391، سال 6، شماره 11دوره گاه علوم پزشکی رفسنجانمجله دانش

ازحمایتجهتقوانینیایجادبهمنجراز حیوانات،حمایت
.]1[گردید پژوهشدرحیوانات

به اواخر ،نگرانی درباره کاربرد حیوانات در تحقیقات
قرن نوزدهم و چهار دهه اول قرن بیستم به ویژه در ایاالت 

رشد در تحقیقات پزشکی در . متحده و اروپا به اوج رسید
ربرد گسترده میالدي با افزایش نگرانی از کا1890دهه 

در ایاالت متحده سیاسی . حیوانات آزمایشگاهی همراه شد
شدن مناقشه پیرامون استفاده از حیوانات در تحقیقات به 

میالدي به صورت تالش براي 1990تا 1890هاي سال
قانونمند کردن تحقیقات حیوانی در منطقه کلمبیا 

هاي عمومی، دانشمنداندر پاسخ به حساسیت. گرددمیبر
به دفاع از اهمیت تحقیقات تجربی آزمایشگاهی و مزایاي 

جوامع . پرداختندآن براي علم پزشکی و رفاه اجتماعی می
هاي حیوانی با توجه علمی و نشریات دانشگاهی به آزمایش

منتقدان در . دادندبه دستاوردهاي سودمند آن اعتبار می
از کردند که این دستاوردها مقابل این فرض را مطرح می

3333.]12[طرق دیگر نیز قابل حصول بوده است 
با نگرانی ،نگرانی درباره کاربرد حیوانات در تحقیقات

یژه از سوي مخالفان به ودر مورد تحقیقات انسانی 
هراس از تحقیقات روي . هاي حیوانی همراه شدآزمایش

پذیر مانند اطفال هاي انسانی آسیبحیوانات و جمعیت
در اواخر هاآنهایی براي حمایت از انمنجر به ظهور سازم

حامیان تحقیقات . قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم گردید
در مورد نیاز به دسترسی نامحدود به حیوانات براي 

ها روي انسانتحقیقات پزشکی براي دوري از آزمایش
. کردند تا جامعه را تحت تأثیر قرار دهندسعی می

ري مانند مطالعه تحقیقات خودخواهانه و استثما
Tuskegee هاي گاز اعصاب و خردل یس، آزمایشسفلروي

در خالل جنگ جهانی دوم روي سربازان آمریکایی و 
هاي پرتودهی روي زنان هایی در مورد آزمایشگزارش

باعث تشدید ،افتاده طی جنگ سردباردار و کودکان عقب
اگرچه فضاي . درباره تحقیقات انسانی شدهابدگمانی

قیقات روي انسان مورد تحسین و انتقاد قرار داشته تح
هاي استفاده از سوژههایی درباره سوءاما گزارش،است

انسانی در تحقیقات به عنوان محرکی براي تصویب قوانین 
، بیانیه هلسینکی(Nuremberg Code)نورنبرگ

(Declaration of Helsinki)و گزارش بلمونت(Belmont

Report) 2008سالتا1964از سال. ]12[گردید
علوميهاپژوهشدرتحوالت سریعبهپاسخدرومیالدي
جامعههاي گوناگوننشستدربیانیه هلسینکیسالمت،
گرفتهقرارتجدید نظرموردبارششبرايجهانیپزشکی

. ]13[است 
اما در رابطه با کاربرد حیوانات در پژوهش، از دهه 

لیت اجتماعی و علمی با آهنگی میالدي توجه، فعا1960
جنبش امروزي براي حمایت از حیوانات . تند افزایش یافت

رهبري شده Peter Singerتوسط فیلسوف استرالیایی 
او در کتاب خود تحت عنوان آزادي حیوان . است

)1975Animal Liberation,(هاي علمی با توجه به یافته
هاي رنج، جنبهتوانایی حیوانات در درك درد وبرمبنی

.]9[اخالقی این موضوع را مورد بحث قرار داده است 
اي در مورد یافتهتا کنون، هنوز چنین تالش سازمان

کاربرد حیوانات در تحقیقات صورت نگرفته است؛ با این 
گرایان و دانشمندانی به صورت انفرادي به وجود، اخالق

اخالق در تجربیات حیوانی در انتشارات گوناگون
اگرچه مقررات فعلی براي برخی حیوانات مورد . اندپرداخته

هاي اولیه را فراهم تواند حفاظتاستفاده در تحقیقات می
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هاي چشمگیري در ها و ناسازگاريآورند؛ اما ناهماهنگی
براي مثال در ایاالت . ]14[ها وجود دارد نامهاین شیوه

از حیوانات مورد استفاده در%90متحده، بیش از 
شوند و مشمول تحقیقات به عنوان حیوان شناخته نمی

شوند نمی(Animal Welfare Act)قانون رفاه حیوانات
هاي صحرایی از جنس طیور پرورشی، موشهاآنزیرا 

یا (Mus)هاي خانگی جنس موس، موش(Rattus)راتوس
حیوانات مزرعه مورد استفاده در تحقیقات کشاورزي 

آمیز گري موفقیتعمدتاً به البیاین استثناها. هستند
در مقابل برخی . شودصنایع آزمایشگاهی نسبت داده می

بر . اندهاي اختصاصی برخوردار شدهحیوانات از حمایت
خالف راهنماهاي مربوط به تحقیقات انسانی و چندین 
مقررات تحقیقات حیوانی در کشورهایی غیر از ایاالت 

ر علیه انواع خاصی از متحده، در این قانون هیچ منعی ب
در نظر گرفتناین قانون تنها به . شودتحقیقات دیده نمی

توانند موجب درد هایی که میي پروتکلبراهایی جایگزین
شوند، اشاره دارد و اگرچه بر حسب مقررات، و استرس 

هاي سازمانی براي نظارت بر تحقیقات تأسیس کمیته
ها فاقد مجموعه تهحیوانی الزامی است اما اعضاي این کمی

شفافی از اصول اخالقی هستند تا بتوانند بر مبناي آن در 
اهمیت سؤال . گیري کنندها تصمیممورد تصویب پروتکل

علمی مورد تحقیق، بر رفاه حیوانات مورد استفاده در 
داري از حفاظت این تا حد معنی. تحقیق ارجحیت دارد

از منافع افراد ، هاآنتحقیقات انسانی متفاوت است که در 
ها، گاهی به زیان سؤال علمی مورد نظر، حفاظت و جمعیت

.]14[شود می
بر خالف تحقیقات انسانی، راهنماهاي مربوط به 

گاه اشکال خاصی از یچهتحقیقات حیوانی تقریباً 

کنند و معموالً از این نکته غفلت ها را منع نمیآزمایش
در تحقیقات، کنند که حیوانات مستقل از سودمندي می

تواند ضامن و اي که میداراي ارزش اخالقی هستند، نکته
باشد و الزم است هاآنو حمایت از مبنایی براي حفاظت 

.]12[که مورد توجه داوران نشریات قرار گیرد
حمایت از حیوانات قانونمیالدي اولین1976سالدر

(Animal Act)بهآنازورسیدانگلستان به تصویبدر
مفصلی هايدستورالعملاروپاییکشورهايبسیاريدربعد
آزمایشگاهیحیواناتباکاراخالقیاصولرعایتبردال

درتنهامحقق،قوانیناساس اینبر. گردیدتدوین
رويتواندمیتحقیقامرباارتباطدروخاصهاي محدوده
مخصوصهاي گواهینامهدارايبایدونمایدآزمایشحیوان

باکاربرنظارتسیستمساختارورونداساس.دباش
استوار استآموزش پژوهشگرانبرآزمایشگاهیحیوانات
جهت منظمهاي دورهوها برنامهباالزمهايآموزش

کهکسانیتماموحیواناتنگهداريکارکنان;وپژوهشگران
شود میاجراهستند،دخیلحیوانات آزمایشگاهیباکاردر
هاي خاصی تحت عناوین ال حاضر کمیتهدر ح. ]4[

ها و مراکز تحقیقاتی جهان ها، سازمانمختلف در دانشگاه
براي نظارت بر تحقیقات حیوانی و شرایط تکثیر، نگهداري، 

.]6[بهداشت و کاربرد حیوانات تشکیل شده است 
مباحثگسترشازپسنیزایرانجمهوري اسالمی در
هجري شمسی، 1370پزشکی در دهه اخالقبهمربوط

قرارتوجهوردم» پزشکیهاي علومپژوهش«اخالق در 
برايداريدامنهوگستردههايگرفت و تا به امروز تالش

در اخالقبامرتبطهايدستورالعملوهانامهتصویب آیین
در. استآمدهعملبهسالمتعلومبامرتبطهايپژوهش
بهتالشنهایتها،دستورالعملوهانامهآییناینتمامی
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1391، سال 6، شماره 11دوره گاه علوم پزشکی رفسنجانمجله دانش

ایرانیفرهنگبامنطبقهايارزشکهاستآمدهعمل
جامعهاخالقیدستاوردهايآخرینکناردراسالمی

سالدر.]13[گیردقرارتوجهمورددانشمندانالمللیبین
تحقیقاتدراخالقملیکمیته«نخستین، 1377

پزشکیآموزشودرمانبهداشت،نظر وزیرزیر،»پزشکی
تدریجبه1378آن در سال ازو پسشدیلتشک

،»پزشکیدر تحقیقاتاخالقايمنطقههايکمیته«
مراکزوعلوم پزشکیهايدانشگاهدرراخودفعالیت

استبودهآنبرهااین کمیتهتالش. کردندآغازتحقیقاتی
اخالقمدرسانوکمبود کارشناساننظیرمشکالتیکه

برطرفرامناسبیو آموزشعلمیمنابعکمبود پزشکی،
پژوهشیاموربرنظارترا برايمسئولمراجعیوکنند

.]15[کنند مشخص
تحقیقاتمشورتیکمیته«گردهماییهجدهمیندر

»بهداشتجهانیسازمانشرقیمدیترانهمنطقهبهداشتی
)Eastern Mediterranean Advisory Committee for

Health Research; EEM/ACHR (هاي ملی اخالق یتهکم
هاي علوم زیستی در تمامی کشورهاي منطقه، در پژوهش

هاي علوم پزشکی را نامه کشوري اخالق در پژوهشآیین
.]16[نددتصویب و به مورد اجرا گذار

تحقیقاتومطالعاتدر اجراي تصمیم فوق، مرکز
پزشکی،آموزشودرمانبهداشت،وزارتپزشکیاخالق

تدوین«عنوان تحتپژوهشیرحطیکانجامازپس
درآزمودنیازحفاظتجهتحقوقیواخالقیموازین
وکتبرويبرمطالعاتیو»پزشکیعلومهايپژوهش
وضررونفعآگاهانه،رضایتدربارهمنتشرهمقاالت

هايبیانیهمرورهمچنینوآزمودنیانتخابينحوه
شرعيهاو ویژگیبلمونتگزارشوهلسینکینورنبرگ،

موازینرعایتبرمااسالمیيجامعهفرهنگومقدس
کدهايتدوینبهاخالقی و نظرخواهی از افراد خبره، موفق

در 1379شد و سرانجام در سال زمینهایندراختصاصی
»پزشکیعلومهايپژوهشدراخالقکشوريکمیته«

کدهاي«تحت عنوان وگرفتقراربررسیوبحثمورد
» پزشکیعلوميهادر پژوهشانسانینیآزمودحفاظت
. ]17[رسید نهاییتصویببند به26شامل 

زمینهدرالمللیبینبیانیهنخستینتاریخی،از نظر
سالدرکهبودنورنبرگ بیانیهها،انسانرويپژوهش
در کهپزشکانیيمحاکمهیاندر جرمیالدي 1947

وندانیانزرويبردوم،جهانیجنگطیهانازيحکومت 
در. شدصادربودند،دادهانجام غیراخالقیهايآزموناسرا
پزشکیيجامعهگردهماییهجدهمیندر1964سال

در"World Medical Association " WMAجهانی 
رکارانددستکهپزشکانیراهنماییبرايهلسینکی،

بهکهگردیدتدوینقوانینیبودند،بالینیهايپژوهش
بیستدر،انجمنهمین. شدمعروفIلسینکیهيبیانیه

يبیانیهدرتوکیودر1975سالدرخوداجالسنهمینو
راIIهلسینکیيبیانیهوآوردعملبهاصالحاتیمذکور

اجرايچگونگیراهنماي1981سالدر. رساندتصویببه
جهانیسازمانمشتركيپروژهدرهلسینکی،يبیانیه

پزشکیعلومالمللیبینهايزمانساشورايوبهداشت
)Council for International Organizations of Medical

Sciences; CIOMS (وبیانیهاجرايدستوروشدتدوین
. گردیداعالمخاصشرایطدرآنمفادکاربردچگونگینیز

هاپژوهشدرانسانیحقوقرعایتاهمیتفوق،هايتالش
].17[نماید میروشنپیشازبیشرا
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هاي علوم پزشکی از مباحث موضوع اخالق در پژوهش
با توجه به . باشدمهم و کاربردي در نظام سالمت کشور می

ي اخالق در پژوهش و بر اساس گانه26کدهاي عمومی 
هاي مالت و مالحظات خاص در پژوهشأنیاز به ت

مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ «اختصاصی علوم پزشکی، 
راهنماهاي اخالق در »شگاه علوم پزشکی تهرانپزشکی دان

پژوهش در مباحث خاص را تدوین و پس از برگزاري 
هاي مرتبط نظران رشتهجلسات مشورتی متعدد با صاحب

وراهنماها را تنظیم نموداین،علوم پزشکی، حقوق و فقه
گذاريیاستي شوراي سپس از طرح و بحث در دبیرخانه

نظرات اعضاي محترم در شوراي و رفع اشکاالت و اعمال
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاريیاستس

.]18[به تصویب رسیدهجري شمسی 1384در سال 
هايدستورالعملارائهراهنماها،اینهدف از تدوین

استپزشکیعلومنوپايحوزه پژوهشیدر ششاخالقی
.ندهستحقوقیواخالقیگوناگونمسائلکه برانگیزنده

، »ژنتیکهايپژوهش«: عبارتند ازپژوهشیحوزهاین شش
«، »حیواناتبرپژوهش«، »خاصهايگروهبرپژوهش«

وعضوپیوندهايپژوهش«، »جنینوگامتبرپژوهش
.]15, 18[» بالینیهاییکارآزمایی«و » بافت
داراي چهار»حیواناتبرپژوهشاخالقیراهنماي«

نیروهاي«، »حیواناتنقلوملحوهاي تهیهروش«بخش 
يهاروش«، »کنندگان حیواناتو مراقبتاجرایی

بوده و در آن »محققینوپژوهشکاربران«، »نگهداري
علمیپژوهشیکانجامدرحیواناتازمراحل استفاده

اخالقی مالحظاتمرحله،هردرومشخصقدم،قدم به
].15[استشده مربوطه ارائه

Khodaparastگانه ششراهنماهاي«مکاران و ه
هاي مختلف نظري و ، را از جنبه»ایرانپژوهشدراخالق

در هاآن. از دیدگاهی کلی مورد بررسی انتقادي قرار دادند
برپژوهشاخالقیراهنماي«مطالعه خود، در رابطه با 

اند؛ از یرادهایی را به طور خاص مطرح نمودها، »حیوانات
هاي بنیادین و نظري و دیدگاهجمله عدم توجه به مباحث

وجود ابهام در توجیه اخالقی پژوهش بر روي حیوانات، 
و این که چگونه قلمرو حقوق »حیواناتحقوق«مفهوم 

براي» هااز بین بردن آن«و حتی » پژوهش«با هاآن
قرارانسانی، در تعارضخاصدستاوردهايبهدستیابی

هنما را بیشتر حاوي همچنین نویسندگان، این را.گیردنمی
وجنبه قانونیتنهانهاند کهدانستههاییدستورالعمل

ومانند حملجزئیات فنیبهحدي،تااجرایی دارد بلکه
پردازد که مناسبحیوانات میهاي نگهداريو روشنقل
در پایان بر لزوم بازنگريهاآن.نیستاخالقیراهنمايیک
اخالق در گانهششراهنماهاي«محتوا و صورت در

. ]15[اند تأکید کرده»پژوهش
مبانی نظري حقوق حیوانات)ب

طوربهوانسانی استدانشیزیستیاخالقگرچه
شود،میانسانی مواجهحیاتحوزهدرمسائلیباخاص
هاییپدیدهاو وزیستمحیطازراانسانزندگیتواننمی
از متفکرانبرخی. ، مجزا کردداردوجودمحیطایندرکه

ها وهماهنگی،تشابهاتگرفتنجديبااخالقیبرجسته
نادیده زیست،محیطوانسانیحیاتمتقابلهايوابستگی

انسان وظایفوطبیعیموجوداتوهانظامحقوقگرفتن
این برآنان. انددادهقراراعتراضموردراهاآنبهنسبت
از اوگسستنهبمنافعشوانسانبهمفرطتوجهکهباورند
در مواجههنوعی انحصارگراییوزیستیوطبیعیزمینه
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طورناموجه بهرویکرداین. استانجامیدهانسانزندگیبا
این سوبهروشنگريعصرازوجدیددوراندرخاص
.]19-20[استگرفتهشکل

کهبر آنند زیستیاخالقمتخصصانازدیگربرخی
هاينظاموزیستمحیطبرايمنافعواثبات حقوق

وحقوقزیراکرد،مدللآسانیبهتوانینمرا زیستی
احساسازمیزانیکهشودیممترتببر موجوداتیمنافع

بهآنانترتیب،اینبه. باشدیافتهرشدهاآندر آگاهییا
هارودخانهیاهاجنگلچونزیستیهايبر نظامخاصطور

یاگیاهانپیراموناخالقیمسائلکنند؛ بلکهنمیتوجه
ایناز]. 20-21[دهند میمدنظر قراردرراحیوانات

زیستی،و تنوعگیاهانبردنبینازمسئله منظر،
کنندهحقوق مصرفوژنتیکشدهدستکاريمحصوالت

درگسترده انسانیهايدخالت. گیردقرارتوجهموردباید
شود تنوع زیستیکاهشموجباستممکنگیاهیحوزه

]20.[
وزیستمحیطشناسان،بومازبسیاريکهآنجااز

نابوديکهنگرندمیپویاارگانیسمیچونطبیعت را
پیدرنیزرادیگرهايبخشتخریبتواندآن میازبخشی
حوزهدرژنتیکهايدستکاريوهاباشد، دخالتداشته
اخالقیراهنماهايمفادرعایتواحتیاطباید باگیاهی
آنگاهنکتهاین. گیردصورتزمینهدر ایندهشمنتشر
هايدستکاريتأثیرکهدهدنشان میراخوداهمیت
بخش. آوریمنظردرسالمت انسانبرراگیاهانژنتیک
در. شودمیتأمینگیاهیاز منابعآدمیتغذیهازايعمده
ونانوتکنولوژيچونپیشرفت علومیبااخیر،هايدهه

کاربرديمنابعانبوهبر تولیدصنعتیمعجواتکیهوژنتیک
رعایتعدمخطر،هاي جدیدفناوريطریقازغذاییو

دلیلاینبه. استیش یافتهافزانیزکنندگانمصرفحقوق
(Transgenic)محصوالت تراریختهتولیدمجوزکهاست

هاآناحتمالی هايزیانیافوایدپیامدها،بهتوجهباباید
.]20- 22[شودصادر

ها،گونهبرخیانقراضمسئله حیوانات،مورددر
یاهاسلولازاستفادهحیوانات،برو آزمایشپژوهش
اهمیتروزبهروزحیواناتسازيو شبیههاآنبدناعضاي

اخالقیمسائلبرخیبرودهندنشان میبیشترراخود
وپوستیاحیوانیاز محصوالتاستفادهچونپیشین
هايگونهبرخیانقراضخطر.شوندمیفزودهاهاآنگوشت
تنوعافتادنخطربهذیل مشکلدرتوانمیراحیوانی
» محیطیزیستاخالق«چارچوب درکهگنجاندزیستی

(Environmental ethics)23[شود میپرداختهبدان[.
مورد»محیطیزیستاخالق«خاص درکه به طورآنچه
بهحیوانات،ازانسانیهايگیرد، استفادهمیقرارتوجه
با. استپزشکیهايدرمانوهاي زیستیپژوهشدرویژه

جانوران،برخیوانسانهاي زیستیشباهتبهتوجه
ازبسیاريپزشکی،وهاي زیستیپژوهشدرامروزه

وشودمیانجاماین جانورانرويبرنخستها،آزمایش
درمایشبراي آزگامبهگامموفقیت،صورتدرسپس،

از برخیهمچنین،. شودمیتجویزنیزانسانمورد
در درمانمستقیمطوربهپستاندارانازايپارههايارگان
].20[د گردمیاستفادهانسانیهايبیماريبرخی

حیوانات،ازگفتهپیشهاياستفادهمهمِاخالقینکته
یاهستندشعوریاآگاهیذهن،واجدآنانآیااست کهآن
یاهمهمورددرراآگاهیايگونهوجوداگر بتوان. یرخ

آنکهنیستتردیديآنگاهکرد،اثباتاز حیواناتبرخی
تجربهرارنجودردیالذتکهدارندراآنحیوانات قابلیت
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خواهدپیشدراساسیمشکلایناین صورت،در. کنند
مورددرراهاییروشکاربردتوانچگونه میکهبود

یارنجودردتحمیلمستلزمشمرد کهموجهاناتحیو
»حیواناتحقوق«به عنوان مسئلهایناز. ستهاآنکشتن

شاملموضوعاتازايگستردهطیفکهشودمییاد
درهاآنازحیوانات، استفادهپوستوگوشتازاستفاده
برخوردهايو شیوهحیوانیسازيشبیهدرمان،وپژوهش

سلسلهدرشانبنديردهبر اساسهاآنلفمختهايگونهبا
وجودموضوع اتفاق نظراینبراکنونهم. استتکاملی

هاي پژوهشیاستفادهدراخالقیمنعیاگرحتیکهدارد
هاآنها باانسانرفتارنباشد،کاردرحیواناتازدرمانییا

نمونه، شیوهبراي. باشدخاصاخالقیقیودبهمقیدباید
مورد استفادهپژوهشدرکهحیواناتیازنگهداريوتغذیه

براي رفاهکهباشدمعیارهاییمطابقبایدگیرند،یمقرار
, 18[است شدهگرفتهنظردرهاآنکمتررنجوبیشتر

20[.
دوحیوانیوگیاهیمسائلحوزهدرکلی،طوربه

دیدگاه. 2مدار یعتطبدیدگاه. 1: داردوجوددیدگاه عمده
چون آلبرتنیفیلسوفاوشناسانبومازبسیاري.مدارانانس

نائسآرنهو);1875Albert Schweitze-1965(شوایتزر 
)2009-1912Arne Dekke Eide Næss; ( دیدگاه بهقائل

برابري وطبیعتوانسانپیوندبرکههستندمدار یعتطب
تأکیدزیستیهايگونهدیگروانسانمحور یستز

وانسانتمایزوجوهبرمدارانانسانسو،ز دیگرا. کنندمی
ازبرخورداريمورددرویژهبهزیستی،هايدیگر گونه

لحاظبهکهکنندمیتأکیدشعوروعقالنیت، آگاهی
نمونه،براي. اندکنندهتعیینوکامالً مرتبطاخالقی

کانتهاي امانوئلدیدگاهبهتوانمی

)1804 -1724Immanuel Kant;(وارن آنمري
)2010-1946Mary Anne Warren; (پارتریجارنستو
)1974-1895Ernest Partridge; (فقطکرد کهشارها

بر آنندودانندمیاخالقیارزشواجدراعاقلموجودات
گرچه زیستیهايگونهبهرساندن یبآسازاجتنابکه

قیاخالحقبرايموجهبنیاديتوانداما نمیاست،ضروري
.]20, 24[باشدهاگونهآن
مبانی علمی حقوق حیوانات ) ج

اگرچه درد و رنج تجربیاتی ذهنی هستند، اما مطالعات 
هاي متعدد، شواهدي عینی از توانایی حیوانات در در رشته

به دلیل . اندتجربه کردن درد و دیسترس را نشان داده
آناتومی و سازوکارهاي فیزیولوژیک،-هاي عصبیشباهت

هاي هماهنگی به درد و بسیاري از حیوانات پاسخ
هاي دیگري دهند و نیز پاسخهاي هیجانی نشان میحالت

شد ها شناخته میکه قبل از آن، منحصراً خاص انسان
]12[ .

از .ها هستندهایی با انسانحیوانات داراي شباهت
هاي ناخوشایند، هاي حساس به محركجمله گیرنده

مشابه با کورتکس مغز انسان و ساختارهاي مغزي 
ها را به مغز متصل مسیرهاي عصبی که این گیرنده

توانند باعث تعدیل پاسخ به درد در میضد دردها. کندمی
ها، شوند و حیوانات نیز در صورتی حیوانات، همانند انسان

هاي ناخوشایند فرصت داده شود از محركهاآنکه به 
یوانات در انواع مختلف قرار دادن ح. دوري خواهند کرد

قادر به تجربه و هاآنشرایط دردناك نشان داده است که 
درك درد حاد و فوري و نیز درد با افزایش تدریجی

(crescendo pain) همچون درد ناشی از التهاب، درد
(neuropathic pain)احشایی و دردهاي نوروپاتیک 
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1391، سال 6، شماره 11دوره گاه علوم پزشکی رفسنجانمجله دانش

ها نسانبه روشی مشابه با احیوانات درد خود را. هستند
هاي غیرطبیعی، و ژستکنند که شامل وضعیتتظاهر می

هاي ترشحی فیزیولوژیک و خصدا دادن، پرخاشگري، پاس
.گرددین و غیره میاندوکر

اما برخی حیوانات ممکن است درد را به صورتی 
. متفاوت بیان کنند که این به دلیل فشارهاي تکاملی است

هایی را توسعه و کارسازبراي مثال، بسیاري از حیوانات 
اند که به منظور تقویت شانس بقاي خود در حضور داده

توانند عالیم درد حاد و مزمن را سرکوب ها، میشکارچی
تواند ها میدر نتیجه، رفتار حیوانات در حضور انسان. کنند

ها داري با رفتارشان در زمان غیبت انسانتفاوت معنی
.]25[داشته باشد 

ها در هایی با انساننین داراي شباهتحیوانات همچ
تکاملی و محیطی در زمینه مورد عوامل خطر ژنتیکی،

منابع . هستند(Psychopathology)شناسی روانیآسیب
تواند شامل تروماي شناختی میروان) دیسترس(زجر 

مثالً در هنگام انجام عملیات تهاجمی یا (فیزیکی 
، )دان درمان پزشکیغذا، آفتاب یا فقمحرومیت از آب، 

مانند محرومیت اجتماعی یا (شناختی اختالالت روان
غفلت، جداسازي، و یا محرومیت از توانایی انجام رفتارهاي 

مانند حبس یا تحریک (هاي محیطی و مواجهه) طبیعی
. ]12[گردد ) تر از حدتر یا بیشکم

تواند حتی دستکاري آرام و جابجا کردن قفس می
ارکرهاي دیسترس در حیواناتی مانند موجب افزایش م

ها، ها، خفاشهاي صحرایی، خرگوشها، موشموش
به ویژه، ترس در طیف . ]26[ها شود ها و سایر گونهمیمون

هاي سامانه. ]12[ها شرح داده شده است وسیعی از گونه
هیجانی پایه مانند پانیک، خشم و ترس همگی از 

. گیرندشمه میهاي عملیاتی زیر قشر مخ سرچسیستم
ايها از نظر اختالالت ضمیمههمچنین در بین گونه
(attachment disorders)، افسردگی، اختالالت اضطرابی و

هایی شباهت،اجتماعی- سایر اختالالت پایدار رفتاري
در اختالالت اضطرابی، بیماري افسردگی و . وجود دارد

هاي زا، پاسخهاي پرخاشگري، ترکیب عوامل استرسحالت
دهد و موجب فیزیولوژیک طبیعی را تحت تأثیر قرار می

براي مثال . شودتغییرات ساختاري و فیزیولوژیک می
هیپوکمپ در نگهداري حافظه و بازیابی آن دخالت دارد 

ها در تواند توضیحی براي برخی شباهتکه می
ساختارهایی مشابه . ها باشدسایکوپاتولوژي بین گونه

در . مهرگان یافت شده استداران و بیهیپوکمپ در مهره
ها، اختالل استرس پس از تروما، با کاهش فعالیت انسان
و زوال هیپوکمپ مرتبط بوده است قدامی قشر مخبخش

که شاید به علت افزایش سطح مزمن و متناوب هورمون 
- استرس یعنی کورتیزول، بعد از سرکوب محور هیپوفیز

واکنش ،ه به صورت عاديکلیه باشد کفوق-هیپوتاالموس
هاي محور ناهنجاري.کندرا کنترل میبه استرس

کلیه در حیواناتی که فوق- هیپوتاالموس- هیپوفیز
محبوس، مقید و یا ایزوله شده بودند و باید تحت عملیات 

گرفتند، شناسایی شده است و کاهش در جراحی قرار می
ر نظمی محوحجم هیپوکمپ در حیوانات مبتال به بی

ده است گردیکلیه، مشاهده فوق-هیپوتاالموس- هیپوفیز
]12[.

،آناتومیکی-هاي عصبیاین شباهتبر اساس
فیزیولوژیکی و غیره، محققان عالیمی از افسردگی در 

ها، پرندگان و ها، خوكها، سگحیواناتی مانند پریمات
درماندگی آموخته شده. ]27[اندجوندگان توصیف کرده
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(Learned helplessness)در که، شکلی از افسردگی
هاي محلی هاي انسانی مانند قربانیان خشونتجمعیت

ها و میمون،هاشود، در جوندگان، سگدیده می
مواجهیزناپذیرگرهاي آزاردهنده ی که با محركیهابوزینه

عالیم اختالل . شده بودند، نیز شرح داده شده است
و هاشامپانزهدر هعمداسترس پس از تروما و افسردگی 

فقدان برخی .]12[سایر حیوانات گزارش شده است 
تواند نیز می)نوروآناتومیکی(عصب شناختی ساختارهاي 

تر اهمیت داشته باشد، زیرا حیوانات با مدارهاي عصبی کم
یافته، احتماالً داراي سازوکارهاي محدودتري براي سازمان

زوکارهایی که در هاي آزارنده هستند؛ سامواجهه با محرك
براي مثال، . باشندتقلیل سطح درد و دیسترس مفید می

در کنترل )فرونتالکورتکس پري(بخش قدامی قشر مخ 
بنابراین برخی حیوانات . کندها به ترس کمک میواکنش

ها تجربه درد و دیسترس شدیدتري نسبت به انسان
ؤثر در تمرکز و پاسخ مهاآنکنند که به دلیل ناتوانی می

هاي سایر پیشرفت. ]12, 25[هاي وارده است به محرك
بسیاري از . توانند جنبه اخالقی داشته باشندعلمی نیز می

هاي هاي کالمی، مهارتمانند مهارتیهایحیوانات توانایی
tool-related)حل مشکل، شناخت وابسته به ابزار 

cognition)، تلقین(empathy) و خودآگاهی(self-

awareness)محققانی مانند دونالد . انداز خود بروز داده
اند دعا نمودها) ,1915Donald Griffin-2003(گریفین 

که در نوعی آن گونهپذیري در ارتباطات، که تطبیق
تواند شود، میها دیده میو طوطی(bonobo)شامپانزه

اطالعاتی درباره تجربه آگاهی حیوانات به دست دهد 
ینه آی که از طریق شناسایی خود در خودآگاه. ]28[

هاي بزرگ، ، بوزینههاشامپانزهشود، در مورد ارزیابی می

. ها گزارش شده استها و دلفینها و برخی والکالغ
مطالعات همچنین نشان داده است که حیواناتی از جمله 

ها شواهدي از داشتن شناخت ها و موشها، دلفینمیمون
. ]29[دهند بروز می(meta-cognition)درباره خود 

ها قادر به خلق مطالعات جدیدتر نشان داده است که کالغ
و استفاده از ابزارهایی هستند که نیازمند توانایی در 

این .]30[تشکیل و بازیابی حافظه شبه اپیزودیک است 
ها حاکی از آن است که این پرندگان همانند یافته

ل علیتی، هاي بزرگ، شواهدي از استدالبوزینه
پذیر، تصویرسازي و هاي یادگیري انعطافاستراتژي

همچنین تحقیقات نشان . گذارندنگري به نمایش میآینده
هاي بزرگ و سایر حیوانات ترجیحات داده است که بوزینه

دهند که مستقیماً هاي مشخصی را بروز میو اولویت
براي . در فرآیند تحقیق استهاآنمربوط به مشارکت 

هایی اولویت(bonobo)آفریقایی شامپانزهه، نوعی از نمون
براي انتخاب و حفاظت از غذاي خودش، انتقال دانش 
فرهنگی به فرزندانش، جستجوي خلوت و تنهایی، تجربه 

هاي جدید، زندگی فارغ از ترس حمله و حفظ تماس مکان
. ]31[درازمدت با افراد خاص را نشان داده است 

اند که توانایی براي هار داشتهبرخی دانشمندان اظ
هاي اخالقی باشد تواند داراي جنبهدرك لذت و خوشی می

توانند لذت را تجربه حیواناتی که می،براي مثال. ]27[
رفتار . داراي ظرفیت براي کیفیت زندگی هستند،کنند

بازي کردن که شاخصی براي لذت است، در پستانداران به 
ر پرندگان نیز توصیف شده صورت گسترده وجود دارد و د

هاي جانوري رفتار حاکی از بازي در سایر رده. ]32[است 
(cephalopods)ها و سرپایان از جمله خزندگان، ماهی

.]33[مشاهده شده است 
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بحثبرايمعموالًحیواناتهايتواناییازاگرچه
برايتجربیهايمدلعنوانبهحیواناتکاربردپیرامون
چارچوبفقداناماشود،میاستفادهانسانیعملکرد
بارهایندرآشفتگینوعیبهمنجرآن،باهمراهاخالقی

برايايزمینهتواندمیهاتواناییاینآیاکهاستشده
این که چگونهوآوردفراهماخالقیحفاظتوحمایت

].12[کرد برداريبهرههاآنازتوانمی
مبانی اسالمی حقوق حیوانات) د

دیدگاه قرآن و احادیث، همه اجزاي هستی از شأن و از
جایگاه خاصی برخوردار بوده و خلقت هیچ موجودي عبث 

هاي حق و مایه به عنوان نشانهراحیوانات. و بیهوده نیست
خواهد که در ها میداند و از انسانعبرت انسان می

حیوانات مختلف مانند چهارپایان، پرندگان، مورچگان و 
.]6[ل تدبر کنند زنبور عس

یابیم که حقوق یدر مهاي اسالمی بر اساس آموزه
مانند هاآناصلی حیوانات شامل تدارك نیازهاي طبیعی 

آب، خوراك و محل مناسب براي زندگی، فراهم کردن 
شرایط زیستی و روانی مناسب، بهداشت مناسب و اجتناب 

یرضروري غاز وارد کردن درد، دیسترس یا صدمه و کشتن 
این نکات باید به دقت به وسیله افرادي که . گرددمیهانآ

.]34[کنند، رعایت گردد کار میحیواناتبا 
بحث حقوق حیوانات در اسالم را بر اساس مطالعه

توان به چهار موضوع می]Moghimi Haji]35ارزشمند 
حیوان در اسالم؛ حقوقحقوقبنايزیر: زیر تفکیک کرد

؛ حقوق حیوان در هاآنداري از نگهوحفظدرحیوان
در زمینه حیوان؛ و حقوقهاآنانسان از برداريبهرهزمینه 

.هاآنبرواردهصدمات
حیوان در اسالمحقوقزیربناي1--د

کند ها توصیه میدر قرآن مجید، خداوند به همه انسان
: تفکر کنندهاآنکه درباره حیوانات و چگونگی خلقت 

یا )17یه، غاش(ونَ إِلَى الْإِبِلِ کیف خُلقَتأَفَلَا ینظُرُ- 
نگرند که چگونه آفریده شده است؟ در شتر نمى

 -وو کمی خَلْقنُونَفمٍ یوقّقَول ۀٍ آیاتابن دثُّ ما یبم
] در زمین[تان و جانورانى که نیز در آفرینش) 4الجاثیه، (

.هاى عبرت استپراکند، براى اهل یقین مایهمى
 -الْأَرو اتاوموو ما خَلَقْنَا الس بِینَضا لَاعمینَها با .َمم
-38دخان،(.هم لَا یعلَمونَهما إِلَّا بِالْحقِّ و لکنَّ أَکثَرَخَلَقْنَا

ست، به هاآنا و آنچه در میان ها و زمین رو آسمان) 39
ایم ولى را جز به حق نیافریدههاآن. ایمبازیچه نیافریده
.دانندبیشتر آنان نمى

. جعونَأَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاکم عبثًا وأَنَّکم إِلَینَا لَا تُرْ- 
اید که شما را بیهوده یا پنداشتهآ) 115المومنون، (

شوید؟شما به نزد ما بازگردانده نمىایم، و آفریده
 -اونمۀٍمابیدفلَاضِالْأَررٍویرُطَائطیهینَاحإِلَّابِج

مثَالُکُمأُماأَمیطْنَافَرَّمتَابِفنالْکمءشَیإِلَىثُمربِّهِم
رهوزمیندرايجنبندههرو. )38انعام،(ونَیحشَرُ
همگیکندمیپروازبالدوبهکههوادرايپرنده
کتابدرما. هستند) بشرنوع(شمامانندهاییطایفه

همهگاهآننکردیم،فروگذارراچیزهیچ) بیانآفرینش،(
.شوندمیمحشورخودپروردگارسويبه

این آیات، آشکار است که اسالم هیچ بر اساس
ها هاي اسالمی انساندر آموزه.دانداي را بیهوده نمیآفریده

اند که با حیوانات برخوردي دلسوزانه و رفتاري توصیه شده
) ص(ضرت محمد حچنان که . با مالیمت داشته باشند

تنها افراد مهربان و دلسوز وارد بهشت : بیان داشته است
. شوند، برادران، حیوانات داراي احساسات لطیف هستندمی
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بیش از حد توانشان هاآنندهید و بر را آزار هاآنبنابراین 
ها زجر خواهند هم مانند انسانهاآنبار نگذارید، زیرا 

.]34[) وسائل الشیعه(کشید 
بر اساس معارف دینی و صراحت قرآن کریم، در سوره 

حیوانات در سوره نحل،49سوره حج و آیه 18نور، آیه 
د و این کننستان او سجده میآبرابر خدا خضوع کرده و بر 

.]36[دهد ترین زیربناي حقوق حیوانات را تشکیل میمهم
در فقه اسالمی، هرچند حیوانات قوه ناطقه و عاقله 
انسانی ندارند ولی از عقل غریزي و احساسات و عواطف 
برخوردار هستند و به همین دلیل براي حیوانات حرمتی 

ي و حقوقی را براي حیوان و تکالیفی را براشده استقائل 
. به همراه داردهاآنصاحبان 

شیخ طوسی در تعلیل وجوب نفقه حیوانات تصریح 
حرمتواحترامازحیوانزیرا. ألن لها حرمۀ: کندمی

.]35[.برخوردار است
الن:گویدمیاجارهکتابدر) ره(حلیعالمههمچنین

ذاتاًوخودخوديبهحیوانزیرا. نفسهفیحرمۀللحیوان
.]35[.استبرخوردارحتراماوحرمتاز

بر اساس متون اسالمی، زیربناي حقوق حیوانات و 
به واسطه برخورداري حیوانات از نوعی هاآنلزوم رعایت 

شواهدي . با خالق هستی استهاآندرك و شعور و ارتباط 
:که در این زمینه وجود دارند عبارتند از

رازق وخالقدرك-1
مادي مانند مرگ و غیرئلمساوبديونیکیدرك-2
بینی خطرات و حوادثپیش
درك جنسیت خود-3
]35[درك معیشت و جستجوي غذاي مناسب -4

عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در در همین رابطه، 
سوره انعام که به محشور شدن حیوانات اشاره 38ذیل آیه 

دارد، حیوانات را داراي آرا و عقاید فردي و اجتماعی و 
داند نوعی فطرت و استعداد براي پذیرفتن دین الهی می

سزاوار حشر و بازگشت به سوي خداوند راهاآنکه این امر 
.]6[سازد می

خوراك وتدارك آب: اهم حقوق حیوانات عبارتند از
مناسب، جایگاه و شرایط زیستی و روانی صحیح، رسیدگی 

هاي یماريبه ویژه با توجه به بهاآنبه بهداشت و درمان 
یري شایسته و عدم کارگبهمشترك بین انسان و حیوان، 

.]6[هاآنسوء استفاده و آزار 
نگهداري از وزمینه حفظدرحیوانحقوق-2-د

هاآن
محل مناسب هتهی، تغذیه، در اسالم پیرامون حفظ

است شده حیوانات تأکید براي نگهداري و رعایت بهداشت 
برخی و در ان و صاحب آن از وظایف مالک حیوو آن را 

و به صورت واجب کفایی از وظایف عموم مردم موارد 
حتی به صراحت متون متعدد فقهی، و دانسته است

رسیدگی و اقامه هوظیف،و دولتو حاکم شرع العمومیمدع
ر ذیل به د. داردرا ات دعوي در جهت بهبود وضع حیوان

:پردازیممیهاآنهایی از فراز

در حقوق اسالمی رسیدگی :ر تغذیهحقوق حیوان د
به حیوان، بر مالک آن واجب بوده و مالک باید به قدر نیاز 

ین امر موجب ا. حیوان، آب و غذا در اختیار او قرار دهد
اثبات یک قانون کلی و جامع شده که در همه موارد صادق 

.]35[است 
حقوق حیوانات در فقه اسالمی به خوبی مورد توجه 

شیخ طوسی در کتاب المبسوط فی فقه . ستقرار گرفته ا
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فصل خاصی را تحت عنوان نفقه چهارپایان آورده ،االمامیه
است و در مقدمه این فصل، رسیدگی و نفقه هر حیوانی را، 

گوشت یا پرنده و غیر پرنده، بر گوشت یا حراماعم از حالل
داند زیرا هرکدام براي خود حرمتی مالک آن الزم می

رت امتناع مالک، بر حاکم شرع است که او را در صو. دارند
.]6[به رعایت نفقه حیوانات و یا فروش حیوان اجبار کند 

رسیدگی :کنددر این باره اضافه می،)ره(شهید ثانی
غذایی به حیوانی که مشرف به مرگ است نیز واجب 

.باشد و اگر در این وظیفه کوتاهی کند گناهکار استمی

صورت امتناع مالک، حاکم شرع الزم به ذکر است در 
و یا رسیدگی به حیوان موظف است مالک را مجبور به 

.حیوان کندو در صورت اضطرار، ذبح شرعیفروش

رسیدگی به حیوان و نجات جان او تا بدان جا در 
اسالم مورد اهتمام است که غصب و تصرف در اموال 

براي نجات جانباشد،، که اصوالً امري حرام میدیگران
و نکته جالب در آن، مقایسه .حیوان تجویز شده است

نجات جان حیوان با نجات جان انسان است؛ یعنی همان 
طور که تصرف در اموال دیگران بدون اجازه مالک، براي 
نجات جان انسان جایز است، درباره حیوان نیز همین امر 

البته این حکم منحصر به مواردي است که راه . صادق است
.اي تهیه علوفه براي حیوان وجود نداشته باشددیگري بر

حفظ و نگهداري حیوان تا بدان جا تأکید شده که اگر در 
شخصی مقداري آب در اختیار دارد و حیوان یا حیوانات او

بدهد، هاآنتشنه هستند، باید آب را به ،)یا دیگري(
.براي وضو آبی باقی نماند و مجبور به تیمم شودهرچند

اي حکومت از جایگاه ویژه،یاسی اسالمدر نظام س
برخوردار است و اسالم براي اجراي درست و فراگیر احکام، 
وظایفی را بر عهده دولت اسالمی قرار داده است و حکومت 

. کندمبادرت میهاآنصالح به اعمال با نظارت مراجع ذي
باشد که باید اي از این وظایف بر عهده حاکم شرع میپاره

زندگی حیوان نظارت کند تا به قدر نیاز او آب بر وضعیت
و علوفه و سایر مواردي که مورد نیاز او است در اختیار 

.حیوان قرار گیرد

شود که امروزه بر اهمیت این نکته از این جا روشن می
از دولت مانند سازمان محیط هایی اساس قوانین، بخش

بر و وزارت جهاد کشاورزي،وزارت بهداشت،زیست
در هاآنضعیت حیوانات در مناطق مختلف و شکار و

نظارت ... ها وداريو مرغهايها، وضعیت دامدارجنگل
کنند و بر اساس ضوابط مشخص با تخلفات برخورد می

کنند تا شرایط مساعد را کرده و متصدیان امر را مجبور می
مکانی و بهداشتی براي حیوانات به وجود ،از نظر غذایی

مستند این وجود دارد فتاواي فقها که در این باره با . آورند
لذا . شودبه خوبی روشن میهاآنتیقوانین و مشروع

حکم حکومتی و بر اساس توان این قوانین را صرفاًنمی
.استیمصالح روز دانست، بلکه از احکام اولیه اسالم

لکیت چاه آب، از شیخ طوسی نقل شده ادر مسئله م
نیاز مازاد که استاه واجب دانستهکه ایشان بر مالک چ

بدون گرفتن مبلغی در ،خویش و مزرعه و حیواناتش را
اختیار دیگران قرار دهد تا به مصرف خود و حیواناتشان 
برسانند، اما براي آبیاري مزرعه و درختان چنین نیست؛ 

نکته تفاوت در حرمتی است که حیوان به سبب این 
در .رخوردار استبآناز نسبت به گیاه، بودن روحيذ

سرپرست بر لزوم رسیدگی به حیوان بیفقهارابطه، همین 
، که در صحرا رها شده و توان حفظ و دفاع از خود را ندارد

لزوم رسیدگی به حیوان و نجات جان او تا .اندتأکید کرده
کید قرار گرفته است که أبدان جا در فقه اسالمی مورد ت
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کند؛ لذا لزوم را ساقط نمیحتی نهی مالک حیوان نیز این
اگر مالک، دیگران را از آب و علوفه دادن به حیوانش نهی 
کرد، بر سایرین که به حیوان دسترسی دارند واجب است 

.به حیوان آب و غذا دهند تا تلف نشود

: نقل شده است) ص(در همین رابطه از پیامبر اکرم 
فصاحه، النهج(.من زرع زرعا فأکل منه طیر کان له صدقۀ

اى از آن بخورد شتى کند و پرندههر که ک) 2997حدیث 
.]34[اى محسوب شودبراى وى صدقه

بر از جمله حقوق حیوان : حقوق حیوان در مکان
. و متعارف است، برخورداري از مکان مناسبمالک آن

است فروعی که در بخش حقوق حیوان در تغذیه، دیهی ب
امتناع مالک و وجوب صورتدر مانند اجبار از طرف حاکم 

خرید نیازمندي حیوان و غیر آن که در ذیل این قانون 
.کندصدق مینیز ، در بحث مکانشدکلی ذکر 

،رعایت اصول بهداشتی پیرامون غذا: بهداشت حیوان
) ع(محل زندگی و بدن حیوان نیز در روایات اهل بیت

در کتب فقهی، تهیه دارویی . مورد تأکید واقع شده است
سالمت حیوان بر آن متوقف است را از موارد وجوب که 

.اندنفقه شمرده

خوابگاه :که فرمودشده است نقل ) ع(از امام صادق
.گوسفند را پاکیزه و خاك را از بدنشان پاك کنید

پیرامون رعایت بهداشت آذوقه حیوان نیز از پیامبر 
خداي متعال به کسی که :روایت شده است) ص(اکرم

پاك کند و سپس )خواهد به اسبش دهدمیکه(جوي را 
به او خورانده و حیوان را سیر کند؛ براي هر دانه جوي که 

.دهداي میتمیز کرده است، حسنه

انسان از برداريبهرهحقوق حیوان در زمینه -3-د
هاآن

، احکامی اتبرداري و استفاده از حیواناسالم در بهره
و تفریط وضع کرده است مطابق با عدالت و به دور از افراط

و با رعایت حق تقدم حیات بشري و قوام نظام اجتماعی، 
. دانداستفاده از حیوان را جایز می

برداري و سوره غافر بر حق بهره80و 79آیات 
:استفاده انسان از حیوانات داللت دارد

ه الَّذي جعلَ لَکم الْأَنْعام لتَرْا ها تَأْکلُونَ کبوا منْها ومنْللـَّ
کم ولَکم فیها منَافع ولتَبلُغُوا علَیها حاجۀً فی صدورِ﴾79﴿

)80(وعلَیها وعلَى الْفُلْک تُحملُونَ
خداوند است که براى شما چارپایانى آفریده است که 

بخوریدهاآنسوار شوید و از برخى از هاآنبر برخى از 
سودهایى هست و نیز براى آنکه هاآنر و براى شما د)79(

به مقصدى که در دل دارید برسید، و بر هاآنسوار بر 
شویدمنتقل مى] به هر جا که خواهید[ها و بر کشتیهاآن

)80(
براي استفاده هاآنهمچنین در سوره نحل به خلقت 

ولی رعایت کامل حقوق حیوان است، اشاره نمودههاناانس
کندیحد و مرز را تجویز نمبرداري بیو بهرهرا الزم شمرده

]35[.
در اجاره زمین و : لزوم رعایت توان و طاقت حیوان

ر نوع را براي استفاده از ههاآنتوان سایر اشیاء می
تواند هرگونه میمستأجر و اجاره داد منفعتی به دیگران 

. باشدهاآنهر چند مضر به برداري کند،بهرهخواهد میکه 
توانیا اجاره حیوان به این صورت صحیح نیست و نمام

اجاره داد و یا نوع ست،مضر به اوی که حیوان را در منفعت
،منفعت را تعیین نکرد و به اختیار مستأجر واگذار کرد

و مضر به حیوان شده بلکه باید منفعت تصریح و مشخص 
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تواند حیوان را در مالک نیز نمیخود بدیهی است.نباشد
.موارد به کار گیرداین 

از دیگر موارد پیرامون رعایت توان حیوان، بارکشی و 
در مورد ) ع(از امام صادقدر این رابطه .سواري با آن است

کسی که با خسته کردن بیش از حد چارپایان بر 
نقل شده،افزود تا زودتر به مقصد برسدسرعتشان می

ج همچنین ح؛ نماز چنین شخصی مورد قبول نیست: است
.]35[باشداو مورد پذیرش نمی

در :هاآناز برداريبهرهبراتسالمت حیوانتقدم 
مقدم از آن برداري انسان سالمت حیوان بر بهرهاسالم،

است و مالک حیوان تا جایی حق استفاده از حیوان را دارد 
. که سالمت حیوان به خطر نیفتد

در همین راستا رعایت حق نوزاد حیوان نیز مورد
تأکید قرار گرفته است و تغذیه او بر استفاده صاحب 

تغذیه نوزادمورد در در فقه شیعه، . باشدحیوان مقدم می
آن گونه که (آنجوع و زنده ماندن قدر سدبه ، تنها حیوان

بلکه نوزاد باید ، معیار نیست)گویندعلماي اهل سنت می
سیر شود و اگر چیزي از شیر حیوان مادر، زیاد آمد 

.تواند استفاده کنداحبش میص
مستحب :استآمده در آداب دوشیدن شیر حیوان 

ناخن را کوتاه کند تا سبب آزار و ،براي دوشیدن شیراست
.]35[اذیت حیوان نگردد

از برداري بهرهبراي مورد نیاز لزوم تهیه وسایل
شهید ثانی در بحث وجوب نفقه حیوان تصریح : حیوان

وارد وجوب نفقه، تهیه همه وسایلی مانند سایر م:کندمی
. باشدواجب می،که براي استفاده از حیوان نیاز است

حفظ حیوان از سرما و هاي حیوان مانند یازنهمچنین باید 
.]35[کرد فراهم راغیر آن

استفادهرابطه با در اسالم : استفاده از گوشت حیوان
دن ، با قرار دابراي تغذیه خوداز گوشت حیواناتانسان

است که محدود کرده یهاي خاصشرایطی، آن را به گونه
مختلف، نقش جانوري هاي این امر در حفظ و بقاي گونه

شده صید تحریم شکار و سفر به قصد ،عالوههب. مهمی دارد
توان از ممنوعیت شکار حیوانات در همین راستا می. است

آن به هنگام انجام تیشهر مکه و ممنوع] حرم[در منطقه 
.]35[یاد کرد،مراسم حج

برواردهو صدمات در جنایاتحیوانحقوق-4-د
هاآن

،با توجه به آیات و احادیث: حیوانمنع کشتن
اند و تنها به صورت ها از کشتن حیوانات منع شدهانسان

را جانورانمشروط و در حد ضرورت حق تصرف در حیات 
بر روي الزم است که تحقیقات ،بنابراین. ]6[د ندار

تلفات ریزي شود که حداقل ه نحوي برنامهحیوانات باید ب
به دور از هاآنحیوانی را به دنبال داشته باشد و مرگ 

.]6[رحمی باشد قساوت و بی
منما: اندفرموده) ص(در همین مورد پیامبر اکرم 

یومسنخاصمهإلّاحقّبغیریقتلغیرهالوطائردابۀ
یاپرندهحیوانهر) 2670حدیث،الفصاحهنهج. (القیمۀ

خویشقاتلباقیامتروز،شودکشتهبه ناحق آنغیر
ازهمچنین روایت شده است که ایشان.کندمخاصمه

مگرفرمودند،نهی) حیوان(روح دارايموجودهرکشتن
.باشدموذيکهآنکه

رعایت : هنگام جنگحتی به کشتن حیوانمنع 
تا بدان جا در معارف هاآنتن حال حیوانات و پرهیز از کش

اسالمی و فقه شیعه مورد تأکید قرار گرفته است که در 
جنگ با کفار، زمانی که هنوز جنگ آغاز نشده، از کشتن 
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در اهمیت مطلب، توجه . دلیل حیوانات نهی شده استبی
ها همانند به این نکته جالب است که در زمان گذشته اسب

ش محوري را بر عهده داشتند نق،جنگ افزار ماشینی امروز
. گردیدموجب تقویت سپاه میهاآنو تعداد بیشتر 

، جز در موارد اضطرار و شودمشاهده میرغم این نکته علی
. کشتن حیوانات منع شده است،در میدان جنگ و کارزار
را از سپاه دشمن به غنیمت ییهاحتی در صورتی که اسب

رس آن را دارند که نشینی تگرفته باشند و در حال عقب
دست دشمن بیفتند، باز در این حال به ها دوباره اسب

شیخ طوسی و عالمه حلی . تجویز نشده استهاآنکشتن 
.]35[اندبه این نکته تصریح کرده

از جمله مواردي که در کتب : صید و شکارحرمت 
فقهی ما به آن اشاره شده و از آن، حکم حرمت کشتن 

شود، حکم به حرمت صید و فاده میدلیل حیوانات استبی
لذا صید حیوانات در غیر نیاز شخصی. شکار حیوانات است

جایز ) فروش آن براي امرار معاشایبراي تهیه غذا و (
نیست و اگر صید و شکار حیوانات نیازمند به سفر باشد، 

آید و نماز صیاد مسافر آن سفر، معصیت به حساب می
و اگر در ماه رمضان باشد باشدکامل بوده و شکسته نمی

لذا فقها سفر براي شکار را از . روزه بر او واجب است
.اندمصادیق بارز سفر معصیت، ذکر فرموده

جواز شکار در صورتی است که حیوان اسالمی،در فقه
. دفاع بکند و امکان فرار داشته باشداز خودبتواند حداقل

قرار دارد و لذا در صورتی که هنوز حیوان در سن نوزادي 
امکان فرار و یا پرواز را نداشته باشد، باید از شکار آن 

.]35[جایز نیستنیز هاآنو استفاده از گوشت پرهیز کرد
حیوانات : ذبح حیوان در برابر حیوان دیگرحرمت 

تشخیص راعالوه بر آنکه رفتار خوب و بد نسبت به خود

تاري که داده و داراي روح و احساس هستند، نسبت به رف
نیز حساسیت و همدردي شودبا سایر حیوانات نیز می

در . کشندرنج میهاآنبا رفتار بد کشتن و و از دارند
برابر ذبح حیوان در ، همین راستا در متون روایی و فقهی

است و حتی برخی آن را حراممکروه، دیگرحیوان
.]35[اند دانسته

اوند خد: در شبحیوانات ذبح و شکار ممنوعیت 
آرامش قرار داده هیشب را براي استراحت و سکون و ما

امر اختصاص به انسان ندارد، بلکه در متون نیاست و ا
هاآنذبح ایفقهی و روایی شیعه، از تعرض به حیوانات و 

تا مگر به هنگام ضرورت و ترس از مردن حیوان، در شب
. ]35[نهی شده است، صبح

کشتن : هنگام ذبحدرپرهیز از رنج دادن حیوان 
با دلیل حیوانات ممنوع است و در صورت نیاز، باید بی

موازینی مانند ؛پرداختهاآنین شرعی به ذبح رعایت مواز
عرضه آب و سرعت عمل، که ضامن مرگ آسان و بدون 

و لزوم برخورد ادراك و شعور حیوان زجر حیوان است و بر 
.]35[ارد داللت دهاآنآمیز با عطوفت

: کردن حیوان قبل از ذبحفلج
در متون فقهی ما به ممنوعیت فلج کردن حیوانات 

ها براي ذبح امروزه در برخی از کشتارگاه.تصریح شده است
متوسل به ،حیواناتی که همچون گاو جثه بزرگی دارند

شوند تا حیوان را هاي الکتریکی میشگردهایی مثل شوك
بح از تحرك تر ذبح کنند و حیوان به هنگام ذراحت

در گذشته نیز به همین منظور از . کمتري برخوردار باشد
کردند که این فلج کردن حیوان قبل از ذبح آن استفاده می

نیز عهیشيعمل در روایات مورد نهی واقع گردیده و فقها
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قائل به حرمت این عمل هاآنبه آن پرداخته و جمعی از 
.]35[اندشده

اسب ، گذشتهيهاجنگدر :اتحیوانمنع پی کردن 
ها به شمار ثر و موجب برتري جنگجو در جنگؤاز وسایل م

آن زمان رسمی در میان دالوران بود که در . رفتمی
به که حیوان براي این،میدان مبارزه و جنگ تن به تن

به عنوان شجاعت نشان دهند که ایدست دشمن نیفتد و 
با خود را اسب ، دست و پاي دیگر به فکر بازگشت نیستند

این عمل در میان . بر زمین افتدتاکردند شمشیر قطع می
پی کردن، قطع دست و (به عنوان عرقَبه جنگجویان عرب 

کردن به دلیل اینکه پیاسالم .موسوم بود) پا و مفاصل
، براي حیوان استزیادي موجب مرگ تدریجی و زجر 

اپسند کرد و آن را مکروه و نیاز این عمل نهمسلمانان را 
ذبح صورت اضطرار و مصلحت، حتی در ه است و دانست

].35[اندحیوان را بر پی کردن آن ترجیح داده

اتآزار و اذیت حیوانمنع 
در مورد عدم ایذا و آزار حیوانات نیز آیات و احادیث 

3در ذیل آیه » تفسیر کاشف«در . بسیاري وارد شده است
گانهپنجیم انواع خداوند با تحر«: سوره انعام آمده است

شر را برانگیخته است تا در حفظ و نگهداري و بمردار، 
و بهداشت دام بکوشد و از تلف شدن، خفه شدن، هیتغذ

کتک خوردن، پرتاب از بلندي و ایجاد جنگ بین حیوانات 
» جلوگیري به عمل آوردهاآنو حمله حیوانات درنده به 

]6[.
قسمتی از بدن مسائلی مانند کراهت جدا کردن سر یا 

حیوان قبل از خروج روح از بدن آن، کشتن حیوانات در 

شب، کراهت قطع نخاع در جواهرالکالم و تحریرالوسیله 
.]6[ذکر گردیده است 

هر نوع کاري که موجب آزار ، روایات مختلفبر اساس 
و اذیت حیوان گشته و اسباب رنج و تعذیب او را فراهم 

و قصاص ]34[اب الهی نبوده و مستوجب عذآورد، جایز 
از کارهایی ،فقهاي شیعه با استناد به این روایات. است

به (، داغ نهادن)جز در موارد خاص(همانند شالق زدن
عقیم کردن،،، فلج کردن، مثله کردن)در صورتژهیو

.اندنهی کرده... وسوزاندن
نقل شده ) ع(از امام صادقدر رابطه با منع شالق زدن 

حیوانات را بر لغزش بزنید اما براي سرباز : دیمافریکه م
که (بینندچیزهایی را میهاآنزدن از راه رفتن نزنید؛ زیرا 

.دینیبیو شما نم) شودو توقفشان میهاآنموجب حیرت 
نسبت به شود که حیوانات از این حدیث مستفاد می

به اموري ،هستندامور غیرمادي از درك و شعور برخوردار 
درك آن را نداشته و از آن قدرت ها دارند که انسانتوجه

توان به روایتی اشاره در تأیید کالم ایشان می. غافل هستند
نمود که تصریح دارد حیوانات صداي عذاب جهنمیان را 

هاآنشنوند و همین امر موجب سکون و توقف یکباره می
. شودمی

دن به از ز) ع(و اهل بیت) ص(در روایات پیامبر اکرم
صورت حیوان نهی شده است و در بیان علت آن اشاره 
شده است که هر چیزي براي خود حرمتی دارد و حرمت 

در برخی دیگر از روایات، حمد و . حیوان در صورت اوست
چنان .اندنهی ذکر کردهاین ثنا گفتن حیوان را از دالیل 

بر صورت : اندودهفرمشده است که نقل ) ص(از پیامبرکه 
حمد هاآنهار پایان و هر چه داراي روح است نزنید؛ زیرا چ

.]35[گویندو ثناي الهی را به تسبیح می
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بخشی از که نکات فوق تنها در پایان الزم به ذکر است
مطالبی است که در معارف اسالمی پیرامون حیوانات وجود 

کند اما همین مقدار، ما را به این نکته رهنمون می. دارد
بسیار جامع و فراگیر بوده و از ن و حقوق اسالمیکه قوانی

مسائل زندگی تا مسائل ریز آن از چشم شارع نیترمهم
در عین حال با بیان مسائل . نمانده استیمقدس مخف

توان پاسخ مسائل نو اساسی میيهاکلی و به دادن مالك
استفاده کرد و پویایی فقه شیعه هاآنو جدید را پیدا و از 

. ]35[چشم دیدرا به 
بههدف و رویکرد اصلی در مقررات مربوط) ه

آزمایشگاهیحیوانات
قانونی نهادهايقوانین وطریقازحیوانیهايپژوهش

کردندیکتهجاياما به. استشدهداراي ضابطهمختلف،
ق یتحقمقرراتازالزم است که هدفتحقیق،اجراينحوه

چیزمقررات دوهدف اصلی این. مورد توجه قرار گیرد
: است

پژوهشدرحیواناتکاربردرساندنحداقلبه) الف
دراستفادهموردحیواناتزندگیکیفیتتقویت) ب
.تحقیق

هاي حیوانی تشکیل روح مقررات از اصول آزمایش
: موسوم است”3Rs“شده است که اصطالحاً به 

و (Reduction)، کاهش (Replacement)جایگزینی«
این مفهوم براي اولین بار .]10[» (Refinement)پاالیش 

و همکارش در Russellمیالدي توسط 1959در سال 
میالدي 1959سال »  اصول روش تجربی انسانی«کتاب 

این مفهوم توسط بسیاري از دانشمندان و . مطرح گردید
هاي حمایتی پذیرفته شده است و در بسیاري از سازمان

قوانین در این زمینه بوده مبنایی براي تدوین،کشورها
. ]10،9[است 

هاي غیرحیوانی در به کاربرد جایگزین:جایگزینی
سازي مدل،(in vitro)تنیهاي برونتحقیق همانند روش
هاي و مدل(in silico)سه بعدي ریاضی و کامپیوتري

تواند تفسیر این قاعده می. اندازه اشاره داردپالستیکی هم
تر از هاي پستتر به وسیله گونهانات عالیبه جایگزینی حیو

این جایگزینی بر این . نظر فیلوژنی نیز بسط داده شود
مرکزي - فرض استوار است که حیواناتی که سیستم عصبی

زجر و دیگر اند، احتماالً درد، تکامل زیادي نیافتههاآن
. کنندتر درك میاحساسات منفی را کم

تعداد حیوانات مورد به این معنی است که : کاهش
استفاده در تحقیق باید به کمترین حدي که براي به دست 

دار آماري و زیستی مورد نیاز است، هاي معنیهآوردن داد
این اصل هم شامل به حداقل رساندن . تقلیل داده شود

ري تعداد حیوانات و هم شامل خودداري از تکرار غیر ضرو
.گرددنتایج منتشر شده قبلی می

براي به حداقل رساندن درد، زجر، به تالش: یشپاال
ناراحتی، ترس، خستگی و سایر تجربیات منفی در هنگام 

پاالیش از طریق کاربرد شرایط . انجام پژوهش اشاره دارد
سازي محیط، دستکاري، مقید کردن درست پرورش، غنی

دردها ها، ضدکنندهو تجویز مناسب داروهایی مانند بیهوش
.]8[ها قابل حصول است بخشو آرام

گیرينتیجه
روند تاریخی حاکی از افزایش حساسیت نسبت به 
موضوع کاربرد حیوانات در علوم زیستی و پزشکی است که 

اعتنایی مطلق به حقوق حیوانات در گذشته نزدیک از بی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

6.
4.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            19 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.6.4.1
https://journal.rums.ac.ir/article-1-1616-fa.html


هاي حیوانیدر پژوهشاخالقیهايمروري بر جنبه594

1391، سال 6، شماره 11دوره گاه علوم پزشکی رفسنجانمجله دانش

آور و تشکیل نهادهاي تا تصویب و اجراي مقررات الزام
. رسددر حال حاضر میقانونی 
اهد علمی اخیر حاکی از توانایی حیوانات در تجربه شو

کردن انواع درد و هیجانات، سرکوب عالیم دردهاي حاد و 
همچنین نشان داده شده . مزمن در حضور انسان است

هاي جبرانی درد، به دلیل نداشتن مکانیسمحیواناتبرخی
هاانسانبهرا نسبتتوانند دیسترس و ترس شدیدتريمی

خشم، مانندپایههیجانیهايوجود سامانه. کنندتجربه
تروما در ازپسوحشت، ترس، افسردگی و استرس

حیواناتازحیوانات توصیف شده است و بسیاري
شناختمشکل،حلهايمهارتکالمی،هايمهارت
استداللازخودآگاهی و شواهديوتلقینابزار،بهوابسته
تصویرسازي، پذیر،انعطافیادگیريهاياستراتژيعلیتی،
ها این ویژگی. انددادهبروزخودازنگري و بازي کردنآینده

مؤیدي بر موضوع کیفیت زندگی در حیوانات ،هاو توانایی
اخالقیحفاظتوحمایتاي را برايتواند زمینهبوده و می

.برداري از حیوانات فراهم آوردو چگونگی بهره
توان اسالم میدر مورد زیربناي حقوق حیوانات در

گفت که بر اساس آیات شریف قرآن و معارف اسالمی، 
بههمه موجودات زنده هدفمند بوده و حیواناتخلقت

انسان شناخته عبرتمایهوحقهاينشانهعنوان
ستان او آحیوانات در برابر خدا خضوع کرده و بر . شوندمی

نوعی کنند و به واسطه داشتن درك و شعور و سجده می
طرت و استعداد، سزاوار حشر و بازگشت به سوي خداوند ف

در فقه پویاي مذهب شیعه با الهام از آیات و . هستند
روایات، احکام زیادي در مورد نحوه تعامل انسان با 

را به هاتوان آنحیوانات به طور عام وجود دارد که می
کاربرد حیوانات در تحقیقات نیز تعمیم داد تا ضامنی بر 

.باشدهاآناصلیحقوقرعایت 
رعایت حقوق حیوانات و مسایل اخالقی در ،بنابراین

هاي محکم نظري، علمی و حیوانی از پایههايپژوهش
تدوین راهنماها و طریقاسالمی برخوردار است و امروزه از

قانونی مختلف،تصویب مقررات و تشکیل نهادهاي
مسئوالنهبراي اجراي.استشدهاالجرامند و الزمضابطه

حیوانی الزم است که عالوه بر شناخت و هايپژوهش
رعایت حقوق حیوانات، جوهره و روح این مقررات یعنی به

زندگیکیفیتو تقویتحیواناتکاربردرساندنحداقل
تر مورد توجه پژوهشگران، مدیران بیشهاي حیوانی،سوژه

.و افراد ذیربط قرار گیرد
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A Review on the Ethical Issues of Animal Research
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Background and Objectives: The use of laboratory animals for biomedical research, due to using unwilling

research subjects in potentially painful or distressful procedures usually leading to death, is a hotly debated

ethical issue. The our purpose was to review of ethical issues of using animals in biomedical research from

historical, theoretical, scintific and Islamic standpoints.

Materials and Methods: To collect appropriate research papers and resources in this regard, the related Persian

and English words and phrases were searched in a valid set of Iranian and world scientific databases such as

PubMed, Web of Knowledge, Google Scholar, IranMedex, Magiran and SID.

Results and Discussion: historitically, there is an increasing sensitivity to using animals in biomedicine in Iran

and the world. Theoretically, if animal would have consciousness and ability to experiencing pain and distress,

then application of some methods resulted to pain, distress and killing will not justifiable. Recent scientific

evidence is suggesting of animal abilities to exprincing and supressing various pains and emotions, as well as the

existence of basic emotional systems (such as anger, fear, panic, depression and stress) and vebal, problem-

solving skills, tool-related cognition, empathy and self-awareness, causal reasoning, flexible learning,

imagination, prospection and Play behavior. These abilities and features may confer a base for ethical protection.

Besides, according to Islamic doctrines, the creation of animals has purposeful and animals deserve care and

respect; hence, many catholic Islamic decrees regarding to the interaction between human and animals may be

generalized to animal using in research.

Conclusion: Animal rights and ethical issues in the animal research are supported by solid theoretical, scientific,

Islamic and legislatorial fundamentals. It seems necessary that researches become aware and comply with the

regulations, as well as to have enough attention to the soul of regulations, i.e. to minimize the animal use and to

promote the quality of life of animal research subjects.
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