
 

 هاها و چالش: مالحظه یستیدر آموزش و پژوهش علوم ز یااخالق حرفه 
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 چکیده
هزار  2از  شیعلم اخالق از زمان بقراط به مدت ب «،یستیدانش »اخالق ز شیدایاز پ شیپ

در حوزه  یااز اخالق حرفه یامجموعه ریز یستیسال محور طبابت بوده است. اخالق ز
 یبه سو یو منظور آن سوق دادن تفکر بشر پردازدیم یو علوم بهداشت یشناسستیز

به سبب   یستیاست. علوم ز یعلم یهاعرصه یهاشرفتیپ طهیدر ح یاخالق یهاارزش 
علوم متفاوت هستند.   ریخود با سا  یو پژوهش  یآموزش  یندهایر فرامواجهه با موجودات زنده د

ها مد نظر قرار  حوزه نیبه ا یاختصاص یهاها و مالحظهکه نگاه شودیتفاوت سبب م نیهم
استفاده از داروها و  یعلم یهاتجربه  ن یبه عنوان نخست یوانیح یها. استفاده از مدل ردیگ

 یاست. از نظر اخالق گرفته یمورد استفاده قرار م ربازیاز د یها در جوامع بشرواکسن
انجام  واناتیح یحتماً رو دیو با ستین ریپذانسان امکان  یرو هاشیآزما یبرخ یریگاندازه

مطرح   نیگزیجا یهااستفاده از مدل وانات،یحقوق و رفاه ح تیمباحث لزوم رعا ل یشود. به دل
 یمورد توجه جد زیتحقق شعار »رفاه واحد« ن یجانبه در راستارفاه همه تیشده است. رعا

. تاکنون در ردیقرار گ یتریمورد توجه جد دیبا یستی. آموزش اخالق در علوم زردیقرار گ
نشده  فیتعر یستیآموزش علوم ز ژهیودر حوزه آموزش و به یمشخص یاخالق یکشور کدها
به صورت مدون در   زین  یستیمورد توجه در امر آموزش علوم ز ینکات اخالق یاست و حت

تحقق شعار »سالمت  یکه در راستا ییجاشود. از آن ینم دهید یو آموزش یمنابع اخالق
  ره یشبکه و زنج کیعنوان به  ستیزطیدر ارتباط با مح اهی و گ وانیواحد«، سالمت انسان، ح

 یمدون و منسجم یزیربرنامه  زین یستیآموزش اخالق ز یبرا دیبا شود،یمقلمداد  کپارچهی
 انجام داد.
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 مقدمه

علوم زیستی به سبب مواجهه با موجودات زنده در فرایندهای آموزشی و پژوهشی خود با سایر  
های اختصاصی به ها و مالحظهشود که نگاهها متفاوت هستند. همین تفاوت سبب میدانش

های علمی بههای حیوانی به عنوان نخستین تجرها مد نظر قرار گیرد. استفاده از مدل این حوزه
گرفته است. از ها در جوامع انسانی از دیرباز مورد استفاده قرار میاستفاده از داروها و واکسن

یک جرم عفونی در انسان   1زاییها مانند عفونت گیری بسیاری از آزمایشنظر اخالقی اندازه
و  2پذیر نیست و باید حتماً روی حیوانات انجام شود. به دلیل لزوم رعایت مباحث حقوقامکان

مطرح شده است، یعنی دامنه رعایت اخالق  4های جایگزینحیوانات، استفاده از مدل 3رفاه
ز باید در حداقل  جا پیشرفته است که حتی کار روی حیوانات آزمایشگاهی نیای تا به آن حرفه

 تعداد و بسته به ضرورت و وارد آمدن حداقل احساس درد صورت پذیرد.
هزار  2از  شیعلم اخالق از زمان بقراط به مدت ب «،یستیدانش »اخالق ز شیدایاز پ شیپ

حادثه مختلف اما مرتبط با   3به  یستیسال محور طبابت بوده است، اما امروزه منشأ اخالق ز
 یهاشی)از جمله آزما  یپزشکستیآور زنفرت  یهااز پژوهش  یا: مجموعه ددگریباز م  گریکدی

 دهیچیپ راتییو تغ ،یپزشک یهاو درمان هایدر تکنولوژ شرفتی(، پانیزندان یرو هایناز
 یاصول اخالق  تیشد: نخست آن که پزشکان به رعا  شرفتیپ  3رخداد سبب    3  نی. ایاجتماع

مطرح   یاخالق پزشک  یرسم  یهادنبال آن ضرورت آموزش تر شدند و بهدر حرفه خود حساس 
که در بهداشت و سالمت عموم  ییهایریگمیتصم رشد. دوم، جامعه به ضرورت مداخله د

  ی و ارتقا سمیهم به نوبه خود باعث کاهش پترنال نیتر شد. احساس  گذاشت،یمردم اثر م
همچون   یگریدر طبابت شد و سوم مشارکت علوم د  یکرامت انسانو    یحقوق فرد  سم،یبرالیل

و به دنبال آن   یپزشک لم شدن ع یبه اجتماع یحقوق و ... در حوزه پزشک ،یعلوم اجتماع
در  یااز اخالق حرفه یامجموعه ریز یستیمنجر شد. اخالق ز  «یستیدانش »اخالق ز

  ی به سو یاست و منظور آن سوق دادن تفکر بشر یو علوم بهداشت یشناسستیز یهاحوزه
امروز،  دهیچیاست. در جهان پ یعلم یهاعرصه یهاشرفتیپ طهیدرح یاخالق یهاارزش 

 یهایخط مش رایاست، ز یالزام یامر یستیعلوم ز یهادر رشته یستیز خالقآموزش ا
( همواره در  یوانیو ح ی)انسان  مارانیحفظ حقوق ب یبرا یاجتماع یهاو مطالبه یگذارقانون

با گذشته فرق کرده است و امروزه،  یمراقبت بهداشت یهاستمیاست، عملکرد س رییحال تغ
. در بحث اخالق شماردیم  تیاهم  یرا دارا  دیهر موضوع جد  هدر بار  یسازمیتصم  ینیطب بال

 
1 -Infectivity 

2 -Animal rights 

3 -Animal welfare 
4 -Alternative 
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 یتوجه جد ت«وانای»سالمت واحد«، »رفاه واحد«، »حقوق و رفاه ح میبه مفاه دیبا یستیز
است    ست«یزطی»اخالق مح  شود،یم  فیتعر  یستیکه در حوزه اخالق ز  یگریداشت. مفهوم د

مقاله، مرور    ن ی. هدف از اپردازدیم  یانسان  ر یغها با جهان  به برخورد انسان  یعمل  دگاه یکه از د
مورد   دیاست که با «یستیجانبه »اخالق زهمه نییو تب فیدر تعر رگذاریو تأث نیادیبن میمفاه

. ردیقرار گ یها و مراکز آموزش عالدر دانشگاه یو پژوهش یآموزش یهادر حوزه یتوجه جد
نقاط  لیدر آموزش و پژوهش و تحل یستیپژوهش با مرور منابع موجود در حوزه اخالق ز نیا

از واژگان   یمنابع فارس  یوجوجست یآن انجام شده است. برا  یرو  شیپ  یهاضعف و چالش
»آموزش اخالق«، »اخالق  وانات«،ی»سالمت واحد«، »حقوق و رفاه ح «،یستی»اخالق ز

مانند  یفارس اتیاطالعات نشر یوجوجست یهاگاهیو »اخالق در پژوهش« در پا «یاحرفه
(  Magiranکشور )  اتیاطالعات نشر   ( و بانکSID)  یجهاد دانشگاه  یمرکز اطالع علم  گاهیپا

 استفاده شد. یاکتابخانه یوجوجست نیچنو هم

 سالمت واحد

مفهوم سالمت و بیماری در طول قرن اخیر تحول چشمگیری برای بشر داشته است. اگر تا 
شد، توجه به ابعاد روانی و اجتماعی این ها »سالمت« به معنای»نبود بیماری« تلقی میمدت

نیمه دوم قرن گذشته توسط سازمان جهانی بهداشت مورد توجه قرار گرفت. جامعیت مقوله در  
دادن به این نگاه از اواخر قرن گذشته شکل دیگری به خود گرفت و سالمت انسان مستلزم  

های موجود در طبیعت دانسته شد. بر این اساس که مفهوم »سالمت سالمت در سایر جمعیت
نسان، حیوانات و محیط الزمه سالمت انسان و سرزندگی گیرد، سالمت اشکل می 1واحد«

ها ای از دغدغهشود. برای نیل به این شکل از سالمتی، تنوع گسترده محیط زیست تلقی می
های دولتی و غیر دولتی در خصوص سالمت انسان، حیوان، حیات وحش های سازمانو فعالیت

حفظ محیط زیست، پس از رنسانس ویژه شود. با توسعه علوم به و محیط زیست مطرح می
های محیطی، سالمت ی، کاهش آالیندهیمنابع آبی، جلوگیری از آلودگی هوا، امنیت غذا

آموزش و  های آموزشی، محیط کار، تغییر شیوه زندگی، رفتارهای فردی و اجتماعی،محیط
سطح  یرتقامین، حفظ و اأدر ت جامعههای لویتوترین اپرورش و توانمند سازی جامعه ازمهم

ها و دانشمندان کند تا دولتسالمت واحد تالش میسالمت و رسیدن به توسعه پایدار است. 
ها را با یک نگاه در چهارچوب سالمت واحد نگریسته و حرکت متوازن و تمامی این فعالیت

کشورهایی در حوزه سالمت های مختلف منجر به ارتقای سالمت جوامع شود.  هماهنگ حوزه

 
1- One Health 
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زیست   سالمت انسان، حیوان و گیاه را در ارتباط با محیطاند که ق عمل نموده واحد موف
ریزی یکپارچه و منسجمی عنوان یک شبکه و زنجیره یکپارچه قلمداد کرده و برای آن برنامه به

اند. چنین رویکردی باید در حوزه علوم زیستی و بهداشتی کشور مدنظر قرار گیرد و  انجام داده 
گیری از دانش متخصصان و صاحبنظران برای آن  هداشتی کشور با بهره سیاستگذاران ب

 مدت و بلندمدت انجام دهند.مدت، میانریزی کوتاهبرنامه 

 رفاه واحد
های جهانی به رفاه حیوانات، فراتر رفته است، تا جایی که نگاه  در حال حاضر، افق دید سازمان

جانبه است؛ هدف این نگاه همه جانبه، اثرگذاری  هایی به رفاه، نگاهی همه چنین سازمان
زمان انسان و حیوان است. این برنامه،  ی سالمت و رفاه هممثبت بر محیط زیست و توسعه 

. مشکالت 1بخش عمده است:    3ی کاری رفاه واحد، شامل  شود. حوزهنامیده می  1»رفاه واحد«
. 2شود؛ مزارع کشاورزی گذاشته می تولیدات حیوانی، کارگران و اثراتی که بر محیط زیست و

که، ارتقای ها و بررسی این. ارتباط رفاه حیوانات با موقعیت انسان3کاهش خشونت در جهان؛ و  
اصل  5شود. در واقع رفاه واحد، همان ها میرفاه حیوانات، چگونه موجب ارتقای رفاه انسان

ر حیوانات، بلکه به بررسی اثر آن با  کند، اما نه فقط داساسی رفاه حیوانات را نیز دنبال می
 پردازد:ها و محیط زیست نیز می انسان

که ارتقای سالمت همیشه منجر به ارتقای  رفاه و سالمت دو امر در هم تنیده هستند. به طوری
تواند با ارتقای سالمت همراه باشد. در نگاه همه  رفاه خواهد شد، و ارتقای رفاه هم معمواًل می

ی رفاه واحد، دقیقا مشابه اجرای  نین امری صادق خواهد بود، در واقع اجرای برنامه جانبه نیز، چ
ی سالمت واحد نیازمند ایجاد یک چارچوب منظم و منسجم است تا بتواند مفید واقع برنامه 

شود. رفاه واحد، هدف جدایی از سالمت واحد ندارد، بلکه هدف آن، تکمیل و تقویت نقاطی 
های چنین شناسایی محدودهتر پرداخته شده است همالمت واحد به آن کماست که در برنامه س

تر بر رفاه تا سالمت را نیز در نظر  مشترک بین انسان، حیوان و محیط زیست با تمرکز بیش 
 دارد. بنابراین، رفاه واحد سالمت واحد را نیز در بر خواهد گرفت.

مدون برای ایجاد برنامه رفاه واحد در  توان بیان کرد، با ایجاد یک چهارچوبدر نهایت، می
ترین سود را خواهد برد. برقراری رفاه واحد در جامعه، نه تنها حیوانات، بلکه خود انسان، بیش 

های اجتماعی از جمله گذشت، رفتار افراد جامعه اثر خواهد گذاشت و موجب بهبود مهارت
است، موضوع رفاه واحد، موضوعی  شود. الزم به ذکر پذیری و احترام میمهربانی، مسؤولیت

 
1 - One Welfare 



 ها ها و چالش : مالحظه ی ست ی در آموزش و پژوهش علوم ز   ی ا اخالق حرفه 
 

70 

چنین الزم است، طلبد. همتری را میتر و دقیقنو در جوامع امروزی است که که بررسی بیش
هایی را در اولویت اجرا قرار دهند؛ ایجاد آموزش همگانی در رابطه با  ها، چنین برنامه دولت

و به کارگیری افراد خبره  چگونگی برخورد با حیوانات و محیط زیست، ارتقای رفاه اقتصادی 
ترین امور برای گسترش رفاه همه جانبه است.  برای پیشرفت رفاه واحد در سطح جامعه، ابتدایی

در راستای تحقق »رفاه واحد« در کشور همانند مقوله »سالمت واحد« باید سیاستگذاری و 
 ریزی منسجمی انجام داد.برنامه 

 

 حقوق حیوانات
میالدی برای شناسایی جهانی برخی حقوق   1۹۷۸اکتبر    15حیوانات در  اعالمیه جهانی حقوق  

برای حیوانات با تالش یونسکو در پاریس به تصویب رسیده است. این متن با وجود برخی از 
گیری حیات در زمین، به های مشترک شکلهای اختالفی میان ادیان در خصوص ریشهبحث
مندی حیوانات از»حقوق« پرداخته بهره  های مهمی در خصوص مفهوم و برد حقوقیبحث

حقوقی، روابطی که باید در حال حاضر میان   -است. مواد این اعالمیه به وضعیت فلسفی
پردازد. این متن توسط اتحادیه های جانوری برقرار باشد، میهای انسانی و سایر گونه گونه 
توسط   1۹۹۰ی آن در سال  میالدی اصالح و متن نهای  1۹۸۹المللی حقوق حیوانات در سال  بین

 یونسکو منتشر شده است
های های جدید بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، استفاده از مدل امروزه با وجود توسعه روش 

حیوانی برای تحقیقات پزشکی و زیستی اهمیت خود را حفظ کرده است. استفاده از حیواناتی 
گوش، خوکچه هندی، سگ، گربه،  های بزرگ )رات( و کوچک )سوری(، خرمانند انواع موش 

های های مفیدی شده و جان انسانها، موجب کشف داروها و روش قورباغه و... در آزمایش
توان  ها چقدر است؟ آیا میها و آزمایشزیادی را در دنیا نجات داده است. حد مجاز این تصرف

دست زد؟ طرفداران برای رسیدن به مقاصد و اهداف انسانی به هر نوع انتفاعی از حیوانات 
نظریه »رفاه حیوانات« معتقد هستند منافع و حقوق حیوانات باید از دو جهت مورد توجه قرار  

 رنج غیر ضروری نبرند.. 2و  طور انسانی مورد انتفاع قرار گیرند؛به . 1 گیرد:

  طور افراطی این قضیه را مد نظر دارند و هواداران حرکت مدرن حمایت از حقوق حیوانات، به 
ها باشد یا انتفاع  معتقد هستند منافع و حقوق حیوانات نباید قربانی شود، حتی اگر به سود انسان 

 طور انسانی و با نبود رنج غیر ضروری باشد. از حیوانات به
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هر موجودی غیر از انسان حقوقی دارد که عملکرد آن حقوق شبیه عملکرد حقوق انسان است.  
طور شود که بههستند که احترام به آن مانع از آن میحیوانات دارای ارزش ذاتی خاصی 

 ها تربیت شوند یا مورد آزمایش قرار بگیرند. انحصاری برای اهداف انسان

شک تصویب اند، اما بیهایی افراطی در عمل موفقیت چندانی کسب نکردهاگرچه چنین نظریه 
ها و تحقیقات تحت تأثیر مباحثی مانند تفکر  آزمایشگاه قوانین ویژه در زمینه کار با حیوانات در  

های در مورد حیوانات، حقوق حیوانات، آسایش حیوانات، آزادی حیوانات و نیز تحت نفوذ انجمن
قدرتمندی بوده است که در این خصوص فعالیت دارند.  قوانین حمایت از حیوانات انگلستان، 

هایی نظیر جمعیت ضد کشتار حیوانات ها و جمعیتنآلمان، نیویورک، اسپانیا و بلژیک و انجم
هایی به سوی حفظ حقوق حرکت( ICBPزنده و جامعه جهانی حفظ و حمایت پرندگان )

در انگلستان قوانینی به تصویب رسید که بر  میالدی    1۸۷6در سال  روند.  حیوانات به شمار می 
تی و دانشگاهی به صورت اساس آن شرایط نگهداری و کار با حیوانات در مراکز تحقیقا

مند درآمد. بر اساس این قوانین، افرادی که در تحقیقات خود از مدل حیوانی استفاده  ضابطه
هایی از سوی مراجع های مخصوص باشند. چنین گواهینامهکنند، باید دارای گواهینامهمی
 شود. صالح تشکیل شده در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی صادر میذی

های مـختلف آمریکا، کانادا و انگلستان تشکیل شده تا بر کار تحقیقات هایی در دانشگاه کمیته
روی حیوانات نظارت کنند. بر اساس این قوانین، یکی از وظایف اخالقی محققان، 

ها در برابر حیوانات تحت نظارت است. مواردی مانند مکان نگهداری، پذیری آنمسؤولیت
شت محل باید برای آسایش حیوانات از سوی محقق مورد توجه واقع تغذیه، گرما، سرما و بهدا

هایی که شود و باید بر اساس ضوابط مشخص شده با حیوان کار کرده، از انجام دادن روش 
باعث ایجاد درد و ناراحتی در حیوان می گردد به جز در شرایط خاص و استثنایی خودداری 

المللی یکی از شروط پذیرش مقاالت، رعایت ای بینورزد. هم اکنون نیز در بسیاری از سمیناره
ها هستیم که تمایزهای اخالق در هنگام کار با حیوانات آزمایشگاهی است. در واقع ما انسان 

ها بشر را در طبقه  مذهبی و متافیزیکی را وارد حیطه ساختارهای حقوقی کرده، طبق آن 
اهمیت است. لمی، کاذب و بیمخصوص قرار می دهیم در حالی که این تمایز از نظر ع

چون پستانداران به عنوان اختراع  ای همهای زیادی در دنیا مخالف ثبت موجودات زندهگروه
گراها و طرفداران حقوق ها، اخالقها طرفداران محیط زیست، مذهبیهستند که از جمله آن

الت کنند، اخطار ای که دانشمندان در تمامیت حیوانات دخحیوانات هستند و در مورد آینده
اند و معتقد هستند حیات موجودات زنده هر چند آن موجودات مورد تغییرات ژنتیکی قرار داده 

های ها تنها موجوداتی هستند که هنوز تحت محدودیتاکنون انسانبگیرند، قابل ثبت نیست.  
هایی که برای توجیه ثبت محصوالت ناشی شده از تالش  با وجوداند و حق ثبت باقی مانده
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شود، تا کنون هیچ کشوری نتوانسته راه رهایی این مسأله را از گرداب مسائل سیاسی انسان می 
های بسیاری درباره حقوق اسالم مقررات و سفارش   و فلسفی که مرتبط با انسانیت هستند بیابد.

که ایرانیان ین قضیه توجه کرده است. با آنهای مختلفی به احیوانات بیان کرده و از جنبه
اند، متأسفانه  اکثراً مسلمان و شیعه هستند و همواره تحت تأثیر مقررات دین مبین اسالم بوده

اند با استفاده از مقررات اسالم در مورد حقوق حیوانات، در  چنان که باید و شاید نتوانسته  آن
کند و شعار امروز تحت عنوان حقوق حیوانات عرضه میچه را که دنیا  دنیا ابراز وجود کنند. آن

های دنیوی و تر حتی با ضمانت اجراتر و لطیفسال پیش دقیق 14۰۰دهد، اسالم در می
چون سازمان حفاظت محیط هایی هم  اخروی بیان کرده است. در حال حاضر در ایران سازمان

ت و... چندین انجمن و زیست، سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا، و شرکت سهامی شیال
های غیردولتی از جمله انجمن حمایت از حیوانات، انجمن دوستی حیوانات و... به طور سازمان

کنند. متأسفانه قانون مدون و جامعی در خصوص نگهداری، می محدود در این زمینه فعالیت
ن و تصویب های فرهنگی تدویجایی حیوانات در ایران به دلیل حساسیتونقل، و جابهحمل

نشده است که این امر یک ضرورت جدی است و باید با رویکرد حفظ حقوق و رفاه حیوانات  
تر امروزی »رفاه حیوانات« نگارش و توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و در مفهوم مدرن

 شود.

 

 های علوم زیستیاخالق در آموزش

تاکنون جمی انجام داد. ریزی مدون و منسباید برای آموزش اخالق زیستی نیز برنامه

تعریف  علوم زیستی آموزش ویژه بهآموزش و  وزهدر کشور کدهای اخالقی مشخصی در ح
نیز به صورت مدون  علوم زیستینشده است و حتی نکات اخالقی مورد توجه در امر آموزش 

در حوزه اخالق زیستی، آموزش اخالق پزشکی  .شوددیده نمیدر منابع اخالقی و آموزشی 
ای های حرفهارتباط ،فلسفه اخالق پزشکی ،طب و اخالق پزشکی قانون، چونثی هممباح

اخالق در بیماران ، اخالق پزشکی در ختم بارداری، درطب اخالق و آموزش اخالق و پژوهش
مباحث اخالق ، جسم انسان دراخالق پزشکی، سالمندی ،دمانس و اخالق پزشکی، روانی

 اخالق پزشکی در پیوند اعضاء و، اخالق پزشکی درکودکانمباحث ، از تولد پیشپزشکی 
شود. در حوزه دامپزشکی  مطرح میبیوتکنولوژی و اخالق پزشکی  ،  خاتمه حیات انسانی،  هابافت

 مورد توجه است. 1کشی(نیز بحث کاهش درد و آالم حیوانات و مرگ با شفقت )مهرین 

 

 

1-Euthanasia 
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 های علوم زیستیاخالق در پژوهش
مند تاریخچه قانون ازجنگ دوم جهانی دارای جایگاه مهمی نبود. پیشتا  پژوهشاخالق در 

انجام  های نازی دراز اعمال غیر اخالقی فاشیست پس انسانی هایشدن پژوهش بر آزمودنی
میالدی هزاران انسان شامل   1۹3۰-4۰های گردد. بین سال باز میها تحقیقات روی زندانی

ی نظامی و غیر نظامی جنگ جهانی دوم بدون آگاهی و کودکان، بالغان، سالمندان، اسرا
های شدید و یا ها موجب آسیبرضایت مورد آزمایش و پژوهش قرار گرفتند. برخی از مطالعه

میالدی، دادگاهی  1۹4۷مرگ افراد مورد مطالعه شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 
ها به کانی که در حکومت نازیبرای محاکمه جنایتکاران جنگی تشکیل شد. محاکمه پزش

بند  1۰»بیانیه نورنبرگ« در های غیر انسانی روی انسان دست زده بودند، به صدور آزمون
یک سال  شود.ها شناخته میالمللی پژوهش روی انسانکه نخستین مقررات بین دمنتهی ش

مومی سازمان ( اعالمیه جهانی حقوق بشر در مجمع ع132۷آذر    1۹)  1۹4۷بعد در دهم دسامبر  
ترین اصلی دانست توان مهمافراد مورد پژوهش را می  1ملل به تصویب رسید. رضایت داوطلبانه

اشکالی که بر نورنبرگ وارد شد آن بود که   که در بیانیه نورنبرگ مورد تأکید قرار گرفته است.
ت را نداشتند را  هایی مانند کودکان، بیماران روانی و یا افرادی که توانایی دادن رضایآزمودنی

هایی که در بیانیه نورنبرگ وجود داشت، اقتضاء برخی کمبودها و ابهام  مورد توجه قرارنداده بود.
میالدی،  1۹64سال ژوئن  دنبال آن دره بای جایگزین آن شود. کرد ضوابط و مقررات تازهمی

لوم پزشکی های اخالقی تحقیقات عدستورالعمل فنالند پزشکی در هلسینکی جهانی انجمن
نام  2بازبینی شد و هلسینکی ژاپن در توکیو  1۹۷5سال اکتبر این اعالمیه در  را مطرح کرد.

(، 1۹۸۹)سپتامبر  در هنگ کنگ(، 1۹۸3ایتالیا )اکتبر بعدی در ونیز  هایگرفت. بازنگری
 (،2۰۰۰(، ادینبورگ، اسکاتلند )اکتبر  1۹۹6سومرست غربی در جمهوری آفریقای جنوبی )اکتبر  

از این   اساساًرخی کشورها ( انجام شد. ب2۰۰۸( و سئول )2۰۰4(، توکیو )2۰۰2واشنگتن )
تاریخچه  های خویش قرار دادند.اعالمیه استفاده و برخی هم آن را مبنای تدوین دستورالعمل

، اما نخستین  حمایت از آزمودنی در ایران اگرچه موضوع در ایران هم مورد توجه بوده است
  مرکز  136۰سال  در صورت گرفته است. 13۷4می در این زمینه در سال های رسکوشش

، سیس شدأت  ، درمان و آموزش پزشکیمطالعات و تحقیقات اخالق پزشکی در وزارت بهداشت
تعدادی از افراد انتخاب   13۷۷در سال  .  ها بوده استترجمه اعالمیههای آن  فعالیتتر  بیشکه  

طرحی کشوری نیز با عنوان اخالق در . پژوهش شکل گرفتو کمیته کشوری اخالق در 

 
1 -Voluntary consent 
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 2۸خاتمه یافت که حاصل آن به تحریر درآمدن  13۷۸و درسال  آغاز 13۷6پژوهش درسال 
های علوم زیستی باید به هدف اصلی در بعد اخالق در پژوهش مورد کدهای اخالقی است.

نگام کار با حیوانات توجه کرد.  پژوهش و در نظر گرفتن دو مقوله رفاه و حقوق حیوانات در ه
 رضایتاخذ اهمیت ، کدهای نورنبرگ، های معاصر پزشکیخطاهای معروف در پژوهش

آزادی مداوم ، آزار جسمی و روحیهر گونه پرهیز از ، آزمایش هاییافتهمفید بودن آگاهانه، 
ی پایان هامراقبت، های اخالق پزشکیکمیته، های هلسینکیبیانیه، پژوهش برای خروج از

و  و آزمودنی پژوهشگرتعارض منافع بین پزشک و بیمار، ، تخصیص منابع عدالت در، زندگی
مباحث اخالق در پژوهش در بعد  ترینجزء مهمجای بیماران ههای نابپاسخ به درخواست

 انسانی است. 
 4  از  دستورالعمل  این  شد.  تدوین  ۸4  سال  در  آزمایشگاهی  حیوانات با  کار اخالقی  دستورالعمل

 پژوهش کاربران و حیوانات مراقب نیروهای داری،نگه حیوانات، نقل و حمل شامل بخش
 که  بود جامع دستورالعملی به پژوهشگران نیاز بیانگر مطالعاتی وجود این  با بود. شده تشکیل

 اخالقی  اصول  از  پژوهشگران  شناخت  عدم  همچنین،  باشد.  استفاده   قابل  راحتی  به  حال   عین  در
 مطابق و کاربردی صورت به راهنما بازنگری لزوم آزمایشگاهی، حیوانات بر  پژوهش زمینه در

 آزمایشگاهی  فرآیندهای  در  حیوانات  از  استفاده  نتیجه،  در  ساخت.  آشکار  را  پژوهشگران  نیازهای
 نقل  و حمل به مربوط نکات اول، بخش در شد. اضافه حیوانات با کار اخالقی راهنمای به
  غذا  و آب  صدا، دما،  نور، رطوبت، تهویه، قفس، مکان، شامل داری نگه هایروش  و واناتحی

  نوشتار  در که مواردی و است یافته  افزایش بندها تعداد شده انجام بازنگری در شد. بازبینی
  است کسانی عملکرد  زمینه در  هایافته از بخشی شد. تفکیک بود  گرفته  قرار  بند  یک در قبلی

  که  پژوهشگرانی نیز و کنندمی دارینگه  پژوهش مراکز حیوانات هایاتاق در ار حیوان که
 و صحیح عملکرد و هاولیتؤمس شامل که کنندمی آزمایشگاهی یندهایافر وارد را حیوانات
 آزمایشگاهی  یندهایافر  در  حیوانات  کاربرد  زمینه  در  هایافته  از  دیگر  بخشی  .است  آنان  اخالقی

  مسائل  شامل و نداشت وجود آزمایشگاهی حیوانات با کار راهنمای لیقب تدوین در که است
 و صحیح شیوه کلی نکات و است اتانازی و جراحی بیهوشی، بندی،گروه زمینه در اساسی
 ترکاربردی  صورتیبه  شده  بازنگری  راهنمای  کل،  در  کند.می  بیان  را  اقدامات  این  انجام  اخالقی
 در  پژوهشگران  آموزش  به  نوعی  به  که  است  یافته  افزایش  آن  از  استفاده  قابلیت  و شده  تدوین

های اخالقی های علوم زیستی محدود به کمیتهاخالق در پژوهش .شودمی منجر زمینه این
در پزشکی و تا حدودی دامپزشکی است. در خصوص گیاهان و محیط زیست تالشی انجام 



 ، دانشگاه تهران 1398آذر    - مدار دانشگاه اخالق   ی مل   ش ی هما   ن ی دوم 

 

75 

های گیاهان و آزمایش هایی برای آزمایش روینشده است و الزم است دستورالعمل
 محیطی تدوین شود.زیست

 

 گیریبندی و نتیجهجمع
ای را باید در یک هشت ضلعی شامل اخالق عنوان بخشی از اخالق حرفه. اخالق زیستی به1

ای، دانش بومی )فرهنگ وابسته(، اخالق منزله دانش، نقش کاربردی، صبغه حرفهزیستی به
تری قرار ای مورد توجه جدیهای زبانی، و دانش میان رشتهویژگیاسالمی، دانش انسانی، 

 داد.
 های اجتماعی، اخالقی، حقوقی و ... را نیز در نظر بگیرد. . علم و فناوری ناگزیر است چالش2
های اخالقی در پزشکی و تا حدودی های علوم زیستی محدود به کمیته. اخالق در پژوهش3

 ان و محیط زیست تالشی انجام نشده استدامپزشکی است. در خصوص گیاه

علوم زیستی آموزش  ویژه  بهآموزش و    وزهتاکنون در کشور کدهای اخالقی مشخصی در ح.  4
نیز به صورت  علوم زیستیتعریف نشده است و حتی نکات اخالقی مورد توجه در امر آموزش 

در آموزش ق زیستی  باید برای آموزش اخال  .شوددیده نمیمدون در منابع اخالقی و آموزشی  

ریزی مدون و منسجمی برنامه های علوم زیستی )انسان، حیوان، گیاه و محیط زیست(

 انجام داد

های علوم زیستی اهمیت . توجه به دو مقوله حقوق و رفاه حیوانات در آموزش و پژوهش5
 دارد.

ها قدند انسان امروزه بسیاری از مکاتب اخالقی دنیا خصوصاً طرفداران حقوق حیوانات معت. 6
حق ندارند برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود منافع و حقوق حیوانات را نادیده بگیرند و 

ها و تغییرات ژنتیکی تا حدی جایز است که موجب آسیب رساندن به حیوانات و انجام آزمایش
 مخاطرات احتمالی برای محیط زیست نشود. 

 

 گیری نهایینتیجه
آموزش و پژوهش علوم زیستی یک ضرورت است. برای تبیین هر ای در رعایت اخالق حرفه

چه بیشتر این امر باید الزامات »حقوق و رفاه حیوانات«، »سالمت واحد« و »رفاه واحد« مورد 
شود کارگروهی تخصصی در ریزی جدی شود. پیشنهاد می توجه جدی و سیاستگذاری و برنامه 

شرو تشکیل و بحث اخالق زیستی را با همه عنوان دانشگاه مادر و پیدانشگاه تهران به 
های تخصصی مورد بحث و  نظران حوزههای آن با حضور تمامی صاحبها و چالشمالحظه



 ها ها و چالش : مالحظه ی ست ی در آموزش و پژوهش علوم ز   ی ا اخالق حرفه 
 

76 

ریزی آموزشی، پژوهشی و اجرایی قرار دهد. تدوین و تصویب قوانین جامع در خصوص برنامه 
در مراکز پژوهشی   ونقل حیوانات چه در حوزه مناطق شهری و روستایی و چهنگهداری و حمل

 نیز باید در اولویت قرار گیرد. 

 منابع 
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تر به رفاه و حقوق حیوانات همراه، مجموعه  لزوم توجه جدی.  13۹۸.  پ  زادهصوفی ح، عنایتی آ،  اکبرین  
 . 1۹-32ات همراه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ص مقاالت سومین کنگره ملی طب حیوان 
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 . 1۷-41اول، ص 
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 . 26۷-۷۰مقاالت سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ص 
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