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بحث درخصوص اخالق زيستي بخش بزرگي از بحث ديگري است كه با قصد ايجاد 

معناي علم آنطور كه    . فهم و درك مناسب در ارتباط با علوم و فناوري در جريان است            

در فرهنگ لغات آمده اين است كه علم در واقع دانش و شناخت بشر از طبيعت است                 

هـاي    صورت  هاي به    مختلف كه در فرهنگ    هاي او در امور     و فناوري عبارتست از مهارت    

در اين چارچوب، علم و فناوري در واقع در بـستر           . گيرد    گوناگون مورد عنايت قرار مي    

هـاي    شناسـان در چـارچوب فرهنـگ        لـذا انـسان   . گيـرد     فرهنگ يك جامعه شكل مـي     

اگرچه .  كنند هاي آنان در زمينه علم و فناوري توجه و عنايت مي گذشتگان به پيشرفت

اين نوع تعريف از علم و فناوري ممكن است در برخي موارد كـاربرد چنـداني نداشـته              

پزي ذكر شـده      براي مثال ما هرگز در شرايط زندگي روزمره خود دانش شيريني          . باشد

“ ديگر”براي ما علم و فناوري چيزهاي       . دانيم  در كتاب آشپزي را علم و تكنولوژي نمي       

  .است

توانند   كنيم و روشي كه آنان مي        مفاهيم صحبت مي   ما درخصوص رابطه خود با آن     

در چنين شرايطي اسـت كـه در   . دهيم به ما سود يا زيان برسانند را مورد نظر قرار مي      

آوري سيستماتيك اطالعات و فناوري را كاربرد  هاي لغات جديدتر، علم را جمع فرهنگ

ف علوم و فناوري در     براساس اين تعري  . كنند  آن اطالعات در زندگي روزمره تعريف مي      
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تـوانيم    فلـذا امـروز مـي     . كنـد   زندگي روزمره بشريت تأثيرات و جايگاه خود را پيدا مي         

كنيم و در  بگوييم كه با تعريف فوق ما  هر روزه در فضايي آكنده از فناوري زندگي مي      

ور هستيم به صورتي كـه بـدون آن زنـدگي بـر      واقع در دريايي از علم و فناوري غوطه    

هاي زيـستي در      بنابراين بيوتكنولوژي كه علم بكارگيري توانايي     . يرممكن است ايمان غ 

توليد محصوالت جديد است از هر دو تعريف جديـد و قـديم علـم و تكنولـوژي بهـره                    

از يك سو الهام از طبيعت و از سوي ديگر تبـديل آن بـه فنـاوري بـه منظـور                     . برد  مي

اما تفاوت زيادي بين فهم و درك ما از         . ارتقاء زندگي روزمره بشري در آن نهفته است       

جوهر علم مفهـومي واالتـر و بـاالتر از    . علم و فناوري با خود علم و فناوري وجود دارد         

اي پـاك و   علـم بـشر ودعيـه   . آموختن و حفظ كردن برخي مفـاهيم در اختيـار اسـت         

 ها و مـشاهدات     گوهري آسماني است و هرچند كه ما  بخشي از آن را در البالي كتاب              

عـالم، دانـشمند،   . آزمايشگاهي بيابيم، بخش اعظم آن در گنجينه آفرينش نهفته است         

را نبايد تنها پياده نظام توليد علم       !) بروزن، آهنگر و درودگر   (فرهيخته و حتي دانشگر     

دانست كه براي ارضاي نفس خويش يا صرفاً به منظور كسب درآمد و گذران زنـدگي                 

است كه در هر موضوعي درجاتي از تعالي قابل تـصور           به دنبال علم است، البته روشن       

اما منحصر كردن دانشمند    . در ميان دانشمندان نيز درجاتي از تعالي وجود دارد        . است

استنباط عمومي از يك فرد فرهيخته و اهـل   . ورزي استنباطي غلط است     به ابزار دانش  

يابـد كـه در       هـايي دسـت مـي       علم آن است كه او با افزايش معرفت علمي به فـضيلت           

 …صورت نداشتن آن معرفت فضايلي مثل اخالق، محبت، احترام، ايثار، حسن اعتماد             

يك پزشك فرهيخته شخصيتي است كـه فقـط مـدرك پزشـكي را در               . دانست  را نمي 

. اختيار ندارد بلكه درجاتي از ملكات عالي و سجاياي اخالقـي برتـر را بـه همـراه دارد                  

تواند رابطه بـين علـم و عمـل           راي ملكات اخالقي مي   نيات خيرخواهانه يك دانشگر دا    

متأسفانه يكي از مـشكالت بـشريت عـدم    . باشد و اهداف ذاتي و تبعي او را ارتقاء دهد         

كشي از جامعه فرهيختـه بـشريت         درك صحيح از همين مقوله است كه منجر به بهره         
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يل اين هرچند كه راقم اين سطور نقش عظيم و بي بد. توسط عده معدودي شده است   

تفكر بر ارتقاء كيفيت زندگي بشر و توليد انواع محصوالت دانش محـور كـه موجبـات                 

كند اما معتقد است كه گوهر علم فراتر و  شود را كتمان نمي سهولت زندگي روزمره مي

هـاي چنـد      اي براي رسيدن به اهداف شـركت        واالتر از آن است كه آن را تا حد وسيله         

  .مليتي تنزل دهيم

  

  علمجايگاه 

دانند كه  راست است كه بسياري از ستايشگران علم تفاوت علم و دين را در اين مي

عامل راهبرنده ايمان، اطمينان است نه اعتقاد . علم، عقل را به جاي ايمان نشانده است

شود كـه دوقلوهـاي بـه هـم چـسبيده علـم و        و اگر پرسيده شود چه چيزي باعث مي      

انـد   اسخش اين خواهد بود كه اين دو قابل اطمينان       هاي عصر ما شوند، پ      تكنولوژي بت 

دهيد اطمينان داريد كه المـپ        شويد و كليد برق را فشار مي        مثالً وقتي وارد اتاقي مي    

ايمـان عنـصري   . گيـرد   اما اطمينان سطحي هرگز جاي ايمـان را نمـي      . شود  روشن مي 

هـا در     گر ما انسان  اي است كه ا     علم نيز معجزه  . فراحسي و پوشيده در پرده اسرار است      

انسان قرن پـانزدهمي را  . اش نبوديم باوركردنش ممكن نبود      بستر زمان شاهد بالندگي   

هـاي   تصور كنيد كه زمان را با سرعت نور در نور ديده باشد و در قرن بيستم با ماشين       

جنگي مواجه شود او بالدرنگ با ديدن هواپيماهاي دور برد و تيز پرواز خواهـد گفـت                 

اما تمسك تام و تمام بـه علـم شـايد راه فـالح و رسـتگاري                 .  معجزه است  كه اين يك  

هاي علمـي     پرستي تمام نياز بشريت نيست هرچند كه گزينه         به گفته ديگر علم   . نباشد

بـراي مثـال جمعيـت زمـين     . توانسته است بسياري از نيازهاي بشري را برطرف نمايد        

انه افزايش بهداشت، افـزايش  همين امر نش. ظرف مدت يكصد سال سه برابر شده است 

اين همه از مواهب    .  است …كيفيت درمان، بهبود كيفيت زندگي، تأمين منابع غذايي         

انسان اساساً به دنبال پاسخ به يك پرسـش بـزرگ اسـت بـديهي               . علم و فناوري است   
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است كه پاسخ به چنين پرسشي نياز به مشاهده در كيفيت وقايع و مخلوقـات اطـراف        

كند و    هاي كوچك اطرافش توجه مي      ل مشاهده و نظارت انسان به سؤال      در مراح . دارد

هـاي   كنـد بـال   خوار نظر مـي  در كيفيت پرواز مرغ ماهي . رسد  هاي كوچك مي    به پاسخ 

بلند و كشيده او، پاهاي سازگار با جهت حركت و دم تعيين كننده مسير كه همچـون                 

موتـور كـه      ك وسيله پرنده بي   گويد آيا ساخت ي     آنگاه به خود مي   . سكاني كارآمد است  

جويـد ممكـن اسـت؟ سـپس          صرفاً از نيروي باد براي باقي ماندن در آسمان بهره مـي           

هـايش بـه    كنـد، بـراي مـشاهده نتـايج بررسـي      روابط باد و جسم معلق را بررسي مـي   

براي محاسبه آنچـه يافتـه رايانـه را         . سازد  يابد و تونل باد را مي       ابزارهاي دقيق نياز مي   

  . كند كند، تعدد محاسبات او را به سمت ابر رايانه رهنمون مي ميطراحي 

بـشر  . تـر اسـت     تـر و اساسـي      اما انسان به دنبال يافتن پاسخ به پرسشي بس عميق         

خواهد منشأ جهان هستي و خلقت را بشناسد و علم را از اين نظر كه او را در پاسخ  مي

ـ . دهـد   كند مورد توجـه قـرار مـي         به اين سؤال كمك مي     ديهي اسـت كـه در مـسير        ب

هاي خرد علمي، انسان به دستاوردهاي فناوري و محـصوالت مـورد نيـازش نيـز                  يافته

گشت از او پرسيدند چه گم        اند كه مردي زير چراغ روشني را به خوبي مي           گفته. برسد

اي؟ گفت كليدم را، گفتندند كجا؟ گفت درب منزلم، گفتند پـس چـرا اينجـا را                   كرده

تفحص انـسان در اقطـار عـالم علـم     ! اي اينكه به غايت روشن استگردي؟ گفت بر  مي

مقدمات و فرضيات حاكم بر . الزاماً به معني گشتن دقيق در موضع مورد نظرش نيست

اين پرسشگري مقطعي هم در بيشتر مواقع دقيقاً انتخاب نشده است، اما در گذر زمانه     

ته و در شـلوغي كـشف و        و چرخش مفاهيم برخي بر برخي ديگر ارجحيت و تقدم ياف          

اختراع و توليد و تجارت يك سؤال بر سؤالي ديگر مقدم شده و بالمعال پاسـخ بـه آن                   

  . گردد تر حاصل مي نيز سريع

اساساً تنها وجه مميزه انسان     . هاي بشري امري ذاتي است      اما پرسشگري و پژوهش   

 شـروع  خلقـت انـسان از يـك پرسـش    . و ديگر مخلوقات دارا بودن روح پرسشگر است  
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العمل انسان در قبال خالق يـك پرسـش اسـت و پـس از هبـوط       اولين عكس. شود  مي

پرسشي كـه   . انسان بر كره ارض تا به همين لحظه انسان مداوماً در حال پرسش است             

ها و نتيجه آن تنازع نـوع بـشر در طـي              پيامدش تعقل، تدبر، يافتن پاسخ، ارتقاء پاسخ      

همتا توانسته تمامي مشكالت را       ين جوهره و گوهر بي    انسان با استفاده از ا    . قرنها است 

در طول تاريخ حيات خـود در روي زمـين از سـر بگذرانـد و بـر تمـامي موجـودات و                       

بشر براي رسيدن به اين حد از توفيقات براي خود رسومات . مخلوقات ديگر تسلط يابد

رمـز  . رار داد تـرين نهـاد اجتمـاعي قـ         و قوانين را تدوين نمود و جامعه علمي را مقـدم          

ها و در مرزهاي جغرافيـايي   صورت ملل و فرهنگ پيشرفت جوامع مختلف بشري كه به  

ظاهر شده درجه اهميت و عنايت آن جامعه به علم و عالم تدبير شـد و امـروزه ميـوه                    

بندي كشورها به فقير و غنـي، جهـان اول و          توان در تقسيم    هايي را مي    چنين استنباط 

  .رد مشاهده ك…جهان سوم و 

  

  انقالب علمي

در همين يكصد تا يكصد و پنجاه سال اخير است كه تمامي يا بهتر بگوييم بيش از  

در آغاز قرن بيستم انيـشتين بـا   .  درصد دانش بشري در طي آن بوجود آمده است        90

مطالعه بر هندسه سه بعدي اقليدسي و قانون جاذبه و مفاهيم فيزيك نيوتوني دربـاره               

اكتشافات اتمي فيزيكدانان نظيـر     . فرضيات پيش از خود را رد كرد      علم نور بسياري از     

از . رادرفرد، پالنك، بور و هيزنبرگ اسرار طبيعت را براي آينـدگان مكـشوف سـاختند             

هاي علم در قرن بيستم اين است كه دانش پژوهان بـا اسـتعانت از                 مهمترين مشخصه 

ا در كنـار يكـديگر قـرار    هاي تجربي و آزمون و خطا، قطعات پازل علـم بـشري ر       روش

  . اند داده
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نتايج چنين . مقبوليت نتايج در جامعه علمي قرن بيستم فرايند آزمون و خطا است    

هـاي از طريـق مجـالت و نوشـتجات رسـاله گونـه در معـرض قـضاوت ديگـر                       فعاليت

  . شود دانشمندان قرار گرفته و نقد و بررسي مي

تواننـد    هاي علمـي مـي      لي، يا نظريه  هاي ك   كنند عقايد و گزاره     كساني كه تصور مي   

روش . اند صورت نهايي و ابدي و جذمي داشته باشند در واقع از ميدان علم بيرون رفته

بنابراين علم به خـودي     . آزمايش و خطا سنگ زير بناي پيشرفت و توسعه علمي است          

 خود يك ارزش است كه اصالت دارد البته منظور ما هرگز اصالت غيرقابل نقد نيست و       

توانند پاسخگوي اكثـر   هاي علمي مي   گزاره. ايم  در صفحات بعد آنرا بيشتر تشريح كرده      

فرانـسيس بـيكن در آغـاز قـرن        . نيازهاي بشري در عرصه زندگي اجتمـاعي او باشـند         

هـدفي  . هفدهم تأكيد داشت كه هدف علم اصالح سرنوشت انسان بر روي زمين است            

  . ماند پا ميها بر كه دسترسي بدان با گردآوري واقعيت

اي در  هيچ واقعه. گرايي آن است ساالري نسبي گرايي و عقل بنابراين اولين ميوه علم

جهان علم جذمي و متصلب نيست و به عقيده يك دانشمند، وقايع قابل تغيير و نقدند    

براي مثال قانون جاذبه صادق است . بايست تغيير كند و تنها شرايط طرح آن قاعده مي

متر  جيوه است مگـر        فشار در سطح دريا هفتاد و شش سانتي       . ء باشيد مگر آن در خال   

جوشد مگر اينكه به آن نمـك       گراد مي    درجه سانتي  100آب در   . اينكه به ارتقاع برويد   

. پردازي وجود ندارد    ها و خيال    در علم محلي براي عقايد شخصي و سليقه       . اضافه كنيد 

اعتماد كرد، زيرا شناختي است كه به توان  علم امري عيني است، به شناخت علمي مي

ها است شايد بـه       ترين معرفت   معرفت علمي دقيق  . صورتي عيني به اثبات رسيده است     

. ترين آنان است    ترين مردم در مقابل آفريننده هستي عالم        همين دليل است كه خاضع    

ر، خيـ . دانـيم  البته آنچه كه گفته شد به اين معني نيست كه ما هيچ چيز را ثابت نمي             

دهـد بلكـه بـا        بلكه دانشمند و محقق انديشه خود را در حصار اگرها و اماها قرار نمـي              

هرچنـد كـه در زمـين باشـيم، يـا در      . رود آزادي انديشه به دنبال حقيقت فرضيه مـي    
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افزايي اجتماعي را در نظر بگيريم  اما اگر عوامل هم. شود آسمان، دو بعالوه دو چهار مي

. ؤثر بدانيم شايد بتوان نتيجه را پنج يا حتي شش بدسـت آورد            هاي ديگر را م     و انگيزه 

براي مثال در محاسبه ميزان كاري كه از چهار فرد انگيزمند انتظـار داريـد و آن را بـا                 

رسـيد   مورد اول به عدد باالتر از چهار مي كنيد قطعاً در انگيزه مقايسه مي  چهار فرد بي  

آيد و عوامل  لم آمار است كه به كمك مي  در اينجا ع  . گنجد  كه در محاسبه رياضي نمي    

  .سازد پيرامون را در محاسبات جزمي و متصلب رياضي وارد مي

ها بايد تكرارپذير باشند، تعداد مشاهدات بايد مناسـب           در استنتاجات علمي گزارش   

با استفاده از قيـاس مـستند و      . باشد و با قوانين كلي حاكم بر آن موضوع سازگار باشد          

بـراي  . توان بـه پيـشگويي دسـت زد         و مستحضر به سه عنصر فوق مي      مستدل، مدون   

گويي كرد كه احتماالً       توان پيش   مثال اگر ده سال در ماه اول فصل بهار باران باريد مي           

گيري از چنان مقدماتي نياز به دقت         نتيجه. در سال يازدهم در همان زمان باران ببارد       

بديهي است هرگونه خللي در مشاهده يـا        . در مشاهده و تجزيه و تحليل مقدمات دارد       

البته .  گويي وقايع خواهد شد فرايند تجزيه و تحليل مقدمه موجب بروز اشتباه در پيش

پرواضح است كه اكتفا به مـشاهده كـافي نيـست و صـرفاً براسـاس قيـاس و اسـتقرار                

بـراي مثـال در همـين    . هـا رسـيد   توان به نتايج جهان مشمول در تمـامي عرصـه           نمي

وع فوق پرواضح است كه عوامل درگير بسيار فراتر از مشاهدات است و كافي است موض

بنـابراين  . يكي از آن عوامل تغيير كند، آنگاه نتيجه يعني بارش حاصـل نخواهـد شـد               

توان در اين موارد با كمي احتياط اظهارنظر كرد، براي مثال اينكه بگوييم محـتمالً          مي

من . پرستي باشد   بست علم   تواند راه برون رفت از بن       در اين زمان باران خواهد آمد، مي      

پرسـتي بـراي خـود        علم. ساالري فرق دارد    پرستي با علم    خواهم روشن كنم كه علم      مي

مانيفيست دارد، ساز و كار دارد، منبر و كليسا دارد، روحاني و كشيش دارد و سيـستم       

. دهـد   هايي قرار نمـي   ساالري خود را در چنين حصار       در حالي كه علم   . بروكراسي دارد 

هاي مشاهداتي را     هاي مشاهدات خود توجه دارد و اعتبار گزاره         ساالر به محدوديت    علم
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خود را در چارچوب بروكراسـي  . داند كه فناوري در اختيار او قرار داده است  تا آنجا مي  

اش به اندازه كافي مؤثر و دقيـق نيـست     كند، اگر ابزار مشاهده     پرستي محصور نمي    علم

خود را به يك سيستم بروكراتيك حكومتي       . كند  انسته فرضيات ناشناخته را رد نمي     ند

كنـد،   كه از علم براي توجيـه رفتارهـاي سـازماني، حزبـي و تـشكيالتي اسـتفاده مـي                

خواننده محترم بيـاد دارد كـه در قـرن بيـستم بلـوك شـرق و كمونيـسم                . سپارد  نمي

يك در سلسله مراتـب خـود علـم را بـه         توانست با ايجاد يك ساختار نظام مند بروكرات       

استخدام در آورد و آن را از فرايندهاي تجزيه و تحليل خود عبور دهد چنين علمي در 

كنـد بـراي هـر يـك از      گيـرد و سـعي مـي     پرستان قرار مي    خدمت نظام مبتني بر علم    

دانشمند اخالقي خود را در چنـين مواضـعي         . انگارهاي آنان توجيهات علمي پيدا كند     

سرايي سـالطين و پادشـاهان سـؤاالت و           كند به جاي مديحه     دهد و سعي مي     ر نمي قرا

فرضيات خود را طرح و به حل آن از طريق مشاهدات واقعي نه مشاهدات تـضعي و از                  

  . پيش وافي به مقصود شده به اهداف طبيعي يك پرسش علمي دست يابد

  : دده هاي علمي را به شرح ذيل توضيح مي پوپر صورتبندي گزاره

هـاي منطقـي وجـود     بيش از يك شيوه براي تضمين اعتبار يك رشته از استدالل   «

تـوان آن را   ندارد و آن عبارت از اين است كه آن را به شكلي درآوريم كه به آساني مي  

اي جز  در اين صورت اگر بازهم كسي شك بياورد، چاره . …در معرض آزمون قرار داد    

م تا خطايي را در مراحل اثبات بجويـد و يـا ايـن كـه                اين نخواهد بود كه از او بخواهي      

اگر در پايان كار با حكايـت كـردن بـراي مـا از            . مسأله را از نو مورد آزمايش قرار دهد       

هاي شك يا يقين را كه ادراكاتش در ذهن او برانگيخته گـزاره را               تمام آن چه احساس   

بنـدي    رت اسـت از صـورت     آنچه بايد انجام دهد عبـا     . رد كند، ما را راضي نخواهد كرد      

اي ديگر كه گزاره ما را رد كند و نظرياتش را به ما بدهد تـا گـزاره وي را                      كردن گزاره 

اي بـراي مـا       دست نياورد، چاره    اگر او موفقيتي در اين راه به      . مورد آزمايش قرار دهيم   
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 دهـد  ماند جز اين كه از او بخواهيم يك بار ديگر تجربه ما را مورد توجه قرار     باقي نمي 

  .»تنها اين بار با احتياط بيشتر و دوباره انديشي درباره موضوع

بنابراين از آنجا كه پايه استنتاجات علمـي، مـشاهده و دقـت در وقـايع اسـت چـه          

تحقيقات اجتماعي باشد چه تحقيقـات آزمايـشگاهي، وقتـي بـر آن نقـدي وارد شـود          

. هاي جـايگزين باشـد      هبايست آن نقد مستند و مستحصر به مدارك مستقل و يافت            مي

بايست   تر يافت نشده مي     بديهي است تا زماني كه جايگزين متقن يا بهتر بگوييم متقن          

هـاي   پـوپر خطاپـذيري گـزاره   . هاي موجود بسنده كرد هاي هر چند لرزان يافته بر پايه 

  . دهد اي را چنين توضيح مي مشاهده

اي   علم بر روي پايـه    . تنيس“ امر مطلقي ”زيربناي اختياري علم عيني شامل هيچ       «

هايش بر روي مردابي بنـا        ساختار جسورانه نظريه  . از سنگ مستحكم نهاده نشده است     

اي است كـه در مردابـي     ها و پايه    اين زيربنا چون ساختماني از ستون     . نهاده شده است  

اند اما تا حدودي كه بـه زيربنـايي           ها در مرداب فرو رفته      اين پايه . فرو برده شده باشند   

هنگامي كه كوشش براي فرو بردن بيشتر آنها را قطع كنـيم، بـه           . معلوم رسيده باشند  

ايم تنها بـدان جهـت از كـار بـاز      اين علت نيست كه به زمين سخت و محكمي رسيده         

پذيريم زيربنا به قدركافي اسـتحكام دارد تـا سـاختمان را اگـر چـه                  ايستيم كه مي    مي

  .»موقتي هم باشد نگهداري كند

هاي علمي را همـواره       ن ابطال نظرات و فرضيات و حتي قوانين و اثبات شده          بنابراي

اي در  اگر سـياره  . تر ارائه شود    توان انتظار داشت به شرط آنكه دليل و برهاني قاطع           مي

كند آيا بنياد مكانيكي نيوتوني خطاست؟ پاسخ ايـن اسـت كـه     مسير خود حركت نمي 

اش   دليل نيروي جاذبه    اره مورد نظر ما را به     اي در آن اطراف مسير سي       خير شايد سياره  

توان گفـت كـه نظريـه نيوتـوني اشـتباه             اي يافت نشد آيا مي      اگر سياره . دهد  تغيير مي 

بوده؟ بازهم خير، زيرا ممكن است سياره مذبور در ابري از غبار كيهـاني مخفـي شـده     

انيك نيوتون را كنار    توان نظريه مك    ها صادق نبود آيا مي      باالخره اگر تمامي گزاره   . باشد
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گذاشت؟ پاسخ اين است كه خير تا زماني كـه نظريـه جديـدي كـه بـه انـدازه كـافي                    

  .مشاهدات مؤثر در صادق بودن آن پيدا نشده هيچ نظريه ديگري قابل پذيريش نيست

عنوان يك امر قابل نقد و غيرقابل  ما در اين قسمت سعي كرديم تا مفهوم علم را به    

قوانين علمي . نابراين علم مقدس مفهومي غيرقابل پذيرش استب. تقديس روشن كنيم

فرضـيات و نظريـات علمـي بايـد         . قابل تغييرند به شرط اينكه شرايط الزم فراهم آيـد         

  .تحت شديدترين نقدها قرار گيرند تا خلوص و ناب بودن خود را به نمايش بگذارند

  

  اهميت علم اخالق در نزد دانشمندان و نخبگان جامعه

ضح است كه با توجه به نقش رهبري اجتماعي و فرهنگي كه صاحبان دانش و               پروا

كند اين قشر بـيش از هـر          تخصص در سطوح گوناگون جامعه برعهده دارند ايجاب مي        

قشر ديگر از صفات عالي انساني مثل اخالق برخوردار باشند تا علم و دانش و موقعيت                

در صورتي . د فرهنگي قرار گيرداجتماعي حاصل از آن در خدمت مصالح عمومي و رش    

كه فقر اخالق در ميان اين قـشر گـسترش يابـد علـم و تخـصص در خـدمت مطـامع               

تـوان   در برخي موارد مي. شماري به دنبال خواهد داشت     نفساني قرار گرفته، مفاسد بي    

به روشني مالحظه كرد كه علم و مواهب ناشي از آن در نزد گروهـي از دانـشمندان و               

اندوزي و حتي عاملي براي اجحاف و چپـاول اسـت و       اي براي ثروت     وسيله عالمان تنها 

. غالباً آن انسانيت و مصونيتي كه از صاحبان دانش مورد انتظار است در ميـان نيـست                

در چنـين   . به گفته ديگر علم غالباً حالت كاالي تجارتي را بـراي صـاحبان خـود دارد               

خـدمت پيـشرفت و اعـتالي جامعـه و     توان انتظار داشت كـه علـم در         شرايطي آيا مي  

راه نيست اگر بگوييم كه علم بدون اخالق روز           تأمين رفاه عمومي قرار گيرد؟ لذا پر بي       

  .آورد هاي صاحبانش افزوده و ظلمت و انحطاط را به ارمغان مي به روز برخودخواهي

 براي اين كه علم در جامعه جايگاه حقيقي، قداست و حرمت خود را پيدا كند بايد               

خواهنـد از     دست كساني را كه علم را در خدمت نفسانيات و مطامع دنيوي خـود مـي               
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اي كه عالمان، مصداق علماي سوء باشند و تحصيل علم  در جامعه . عالم علم كوتاه كرد   

با انواع توقعات مادي آن هم بيش از حد معمول و اهداف پست و حقير آلـوده گـردد،                   

و عالم حرمـت و رونـق خـود را بازيافتـه و بـازار               توان انتظار داشت كه علم        چگونه مي 

تـوان بـه ضـرورت     از ايـن جـا مـي    . رونقـي نجـات يابـد       دانش و معرفت از ركود و بـي       

اي كـه در سـايه        الخصوص در شـعبه     سازي جريان علم در تمامي شعبات آن علي         سالم

  .تر است پي برد گذاري سرعت تحوالتش گسترده انعطاف و سرمايه

آيـا او منـافع     . ها براي تعيين قانون جاذبه عمـومي كـار كـرد            سالگويند نيوتن     مي

مادي را در نظر داشت؟ البته خير، زيرا هنوز هيچگونه آثار علمي بر اين قانون مترتب                

نيـز انگيـزه خـود را تنهـا دانـستن      . همينطور است در خصوص واستون و كريك    . نبود

البتـه مـا    . اند  آن، عنوان كرده  هاي مادي      ، بدون توجه به جاذبه     DNAساختار مولكول   

قصد نداريم توفيقات مادي حاصل از يك كشف يا اختراع، خلـق يـك اثـر بـديع و يـا                  

قصد ما فقط اين است كه نشان دهيم كه علم       . محصوالت دانش محور را تخطئه كنيم     

تواند در تمامي شعبات خود انسان را به ناكجا آباد رهنمون             اگر مالزم اخالق نباشد مي    

  .شود

براي مثال درخصوص اطباء، بديهي و مبرهن اسـت كـه رعايـت اصـول اخـالق در                  

هاي مختلف مثل حفظ اسرار، ارائه بالـسويه خـدمات پزشـكي، دوري جـستن از                جنبه

گري، رو راست بودن با بيمار، تجويز دارو به مقدار مناسب، داشتن روي خوش و                 مادي

  .حرفه بر اطباء ضروري استداري، عشق و عالقه به فن و  اخالق حسنه، امانت

اهل علم اگر خود را وقف علم نكند الاقل تا اندازه بايد علم را براي علم و حقيقـت                   

نه آنكه در مقابل هر حقيقت علمي اول حساب دخـل و            . را براي خود حقيقت بخواهد    

با اينكه رعايت اصول اخالقي موجب صفاي زندگي و سعادت بشر . خرج را در نظر آورد

هـاي   ن اصول در نظر بسياري از افراد موانعي هستند كه جلوي اميال و هـوس     است، اي 

وقتـي  . سـازد   گيرند و آنها را از زندگي كردن مطابق دلخواه خود محروم مي             آنها را مي  
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نيچه فيلسوف آلماني معتقد است كه اصول اخالق تمايالت غريزي را از مسير طبيعي              

تـوان از     كند چگونه مـي      در نطفه خفه مي    سازد و احساسات و عواطف بشر را        خارج مي 

  .هاي اخالق عالم و دانشمند عنايت كنند ديگران انتظار داشت كه به جنبه

  

   علماي اسالمي به علم نگرش

از جمله تحوالت علمي كه در تاريخ علوم و فلسفه رخ داده است پس از ظهور دين           

اسـالم بـا    . رفتـه اسـت   اسالم و به همراه آن تمدني است كه در بطن اين دين شكل گ             

ساالري مقام علما را هم رديف مقام انبيا و شهدا قرار             گرايي و عالم    تأكيد فراوان به علم   

زيرا كه عالم همراه با فضيلت است و     ) بلكه مقام علما را برتر از مقام شهدا دانست        (داد  

و “ تفكـر ”اسـالم، انـسان را بـه    . علم مالزمه شناخت عالمانه از ذات اقدس الهي اسـت        

تفكر با اين مضمون كه ساعتي تفكر منجر به تحول را برتر            . توصيه كرده است  “ تعقل”

اين روايت از علي ابن ابـي طالـب اسـت كـه هـيچ       . از عبادت جن و انس دانسته است      

قرآن اين كتاب مقدس و آسماني بشر را به تعقل، تدبير و            . فضيلتي برتر از علم نيست    

بر همين اسـاس دانـشمندان نـاب و مايـه           . خواند  گي مي تفكر مدام و به دور از روز مر       

هاي خالص را به جهان بشريت ارائه         هاي دقيق اسالمي آراء نو و انديشه        گرفته از آموزه  

هاي الهي است،  كتاب خدا كه منشأ آموزه . آنان به سه سطح از علم واقف بودند       . كردند

ات و ممارسـت دانـشمند در       هدايت ائمه و پيامبران و علم مستنير كه ناشي از مشاهد          

دانـستند و گـسترش علـم بـر           علم مستنير را ميراث مشترك بشري مي      . اطراف اوست 

اقرار و گسترش علم را فضيلت و كتمان آن را      . شده است   تمامي دانشمندان توصيه مي   

بر نوآوري و خالقيت تأكيد داشته و آن را در چند عنصر از جملـه               . شمردند  خالف مي 

ئه آراء و نظرات، محقـق بـودن، تكميـل فعاليـت پژوهـشي ديگـران،        كشف جديد و ارا   

تصحيح خطاي علمي ديگران، رفع ابهام از آراء و نظريات ديگران، مختصر كردن آراء و 
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هاي ثقيل و باالخره، مرتب كردن آراء غيرمرتب و ارائه اسـتنتاج از آن را جـزء                   انديشه

  . شناختند هاي علمي مي الينفك نوآوري در عرضه

هاي فوق بر آن مؤثر بـوده اسـت عبارتنـد از تحـول در                 دو عنصر اساسي كه مؤلفه    

  .معني و كشف و اختراع به ترتيبي كه نقش بارز در تسهيل زندگي بشري داشته باشد

دانشمند اخالقي از نظر فالسفه اسالمي عـالوه بـر فعاليـت در حـوزه علمـي فـرد                   

در غير اين صورت نوعي انقطاع فـي      . شناس نيز باشد    شناس و ماحول    بايست جامعه   مي

مابين او و جامعه اطرافش ايجاد خواهد شد كه وي را از نيازها و احتياجات مـردم دور             

پـردازد و نفـع    صورت انتزاعي به ترويج علم فاخر مـي      چنين دانشمندي به  . خواهد كرد 

شأن دانشمندان اسالمي توانستند با محور قرار دادن مقام و     . رسد  علمش به كسي نمي   

عنوان محور خلقت و عنايت به توازن طبيعـت بـسياري از مـشكالت اخالقـي         انسان به 

بگذريم كـه از زمـان انتقـال محـور     . ساالرانه را تصحيح كنند هاي علم ناشي از برداشت 

اثر مانده و عمالً خالف آن به         علم از جهان اسالم به جهان غرب تمامي آن مقدمات بي          

  .دگفتمان غالب جهاني تبديل ش

  

  بناي علوم جديد در ميهن خودمان 

هاي تلخ تاريخ معاصر اين مرز و بوم موضـوع بنـا نهـادن مـدارس علـوم                    از داستان 

تكنيك توكيو  تكنيك ايران بيست سال پيش از پلي دارالفنون يا همان پلي   . جديد است 

 هجري قمري در زمان اميركبير 1266و سه سال پيش از دارالفنون اسالمبول در سال 

 دربـاره   1267 شـوال    23شـنبه     روزنامه وقايع اتفاقيه در تـاريخ پـنج       . بنيان نهاده شد  

   :دارالفنون چنين آورده است

پارسال امناي دولت عليه بنا گذاشتند كه در ميان ارگ سلطاني دارلخالفه تهران             «

اي بسازند كه علوم و صنايع در آن تعلـيم و تعلـم شـود و از آن وقـت هـم       تعليم خانه 

  »ول ساختمان هستند وليكن هنوز تمام نشدهمشغ
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  :آمده است  چنين 1268 مورخ سوم ماه صفر 43چند ماه بعد در شماره 

در ميان ارگ دارالخالفه تهران عمارت بزرگ و خوبي ساخته شده است به جهـت    «

حـضرت   اند و منظـور اعلـي   تحصيل و تعليم و تعلم فني و اسم آن را درالفنون گذاشته         

 است كه اطفال اين دولت عليه بعضي علوم را كه در اين دولت متـداول                پادشاهي اين 

منظور اين است كه اغلـب علـوم و صـنايعي كـه در              . نيست فرا گيرند و آموخته شوند     

بعضي دول متداول و معمول است در اين دولت نيز شايع گـردد و گذشـته از آن كـه                    

در علـم طبابـت و   .  گرفـت اطفال مزبور علم مهندسي و حركت قشوني را ياد خواهنـد       

جراحي نيز درس خواهند خواند و در حقيقت اين علـوم نعمـت بزرگـي اسـت جهـت                   

خاص و عام راه انداختن معادن نيز منفعت دولت و رعيت خواهد بـود و از هـر سـبب                    

ها از دول ديگر خير و نفع         قرار گذاشتن و راه انداختن مدرسه دارالفنون و آوردن معلم         

  .»خاص و عام دارد

مان در اقطار عالم كمتر يافت  اما، ايرانيان مردمان عجيب و غريبي هستيم كه نمونه

دست خودمان آن تـالش همـه جانبـه را نيـز عقـيم       شود به ترتيبي كه خودمان به    مي

  .گذاشتيم

دكتر پالك يكي از استادان اطريشي كه براي تدريس در دارالفنون دعوت شده بود      

  .نويسد در خاطرات خود مي

 شمسي وارد تهران شديم، پذيرايي سردي از 1230 مطابق با 1851 نوامبر 24ر د«

كمي بعد با خبر شديم كه در اين ميانـه اوضـاع            . ما كردند، كسي به استقبال ما نيامد      

الخـصوص    هاي دربـاري و علـي       تغيير يافته و چند روز قبل از ورود ما در نتيجه توطئه           

ظام بود، ميـرزا تقـي خـان مغـضوب گرديـده       مادر شاه كه از دشمنان سرسخت امير ن       

  .»است

و بدين ترتيب ستاره اقبال دارالفنون نخستين مؤسسه علمـي و فنـي ايـران چنـد                 

سالي بيشتر دوام نداشت و پس از چنـدي از ميـزان اعتبـارات دولتـي كاسـته شـد و                     



 ��� / ����� � ��� �
 ���� ������
  	�

هـا پـس از       در مقابـل، ژاپنـي    . دارالفنون به يك مدرسه متوسطه معمولي تبـديل شـد         

تكنيـك ديگـر ايجـاد        س اولين دارالفنون آنهم بيست سال پس از ايران دهها پلي          تأسي

هاي پژوهشي و فني جوانان خـود آنچنـان كوشـيدند كـه امـروزه                 كردند و در فعاليت   

  . شود دومين اقتصاد جهان آن هم از راه پيشرفت علم و فن را شامل مي

رهنگـي و فنـي ايـران       وقتي به داليل و عواقب حذف اميركبير از صحنه پردازش ف          

توان در نامه اميركبير بـه        اي از آن را مي      نمايد كه گوشه    رسيم نكات جالبي رخ مي      مي

  :ناصرالدين شاه به شرح ذيل مالحظه كرد

  قربانت شوم”

الساعه كه در ايوان منزل با همشيره همايوني به شكستن لبـه نـان مـشغولم خبـر                

ه به جرم رشـاء و ارتـشاء معـزول كـرده            رسيد كه شاهزاده موفق الدوله حاكم قم را ك        

فرستادم او را تحت    . ايد  بودم به توصيه عمه خود ابقا فرمود و سخن هزل بر زبان رانده            

حضرت بدانند كه اداره امور مملكت بـا توصـيه عمـه و           الحفظ به تهران بياورند تا اعلي     

  .»تقي: زياده جسارت است. شود خاله نمي

مـداران در     رسـيم و آن نقـش قـدرت         ي بـزرگ مـي    ا  از اين مثال كوچك به نتيجـه      

امـروز اميركبيـر بـراي مـا        . دهي جامعه، نيازهاي آن و آمال و آرزوهاي آن است           جهت

نمادي از خيزش به سوي تعالي و پيشرفت است در حـالي كـه ديـروز او را نمـادي از                   

ين استبدادزدگي جوامعي همچون جوامع ما در هم      . شناختند  مخالفت با قبله عالم مي    

مان داشـت كـه امـروزه خـود را دههـا سـال          يكصد سال اخير آنچنان تأثيري بر آينده      

بنابراين شناخت شـأن علـم، ضـوابط و    . شناسيم بينيم و مي تر از جوامع غربي مي      عقب

عوامل پيش برنده آن و عوامل مهاركننده آن از علوم بسيار مهـم اسـت كـه در حـوزه          

بـه نظـر راقـم      . گيرد  و اخالق يك ملت قرار مي     شناسي    شناسي، فرهنگ   تاريخ و جامعه  

اين سطور استبداد و در حصار كردن انديشه مهمترين عامل ايـستايي و فاسـد شـدن                 
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هاي نگرش يك جامعه به علم است ما برخي از اين عوامل و داليل را در سرفصل  بنيان

  .ايم ذيل برشمرده

  

  ماندگي علمي داليل و عوامل عقب

ماندگي علمي يك ملت يا قوم نياز بـه مطالعـات             داليل عقب ترين    پيدا كردن اصلي  

بديهي است كه فقـط     . شناسي، فلسفي و سياسي دارد      كامل تاريخي، اجتماعي، جامعه   

در مثالي كـه در     . شود  پس از كشف عامل بيماري است كه راه مبارزه با آن ممكن مي            

 يك جنبش اجتماعي    عنوان نماد   خان اميركبير را به     صفحات گذشته آورديم ميرزا تقي    

گيري ايشان در ايـن بخـش همـت     يكي از تجليات پي. گذاري كرديم شناسايي و نشان 

دقيقـاً در   . وي در بوجود آوردن دارالفنون در ايران يكصد و پنجـاه سـال پـيش اسـت                

زماني كه در غرب يك حركت انقالبي و تند در جهت نيل به اهداف صـنعتي شـدن از     

در . مت گرفتن مظاهر و منابع كره خاكي آغـاز شـده بـود            راه كشف و اختراع و به خد      

. همين زمان در غرب ديالكتيك عجيبي بر سر موضوعات و كشفيات علمي برقرار است

شناسي دعواي پاستور و ليبگ و برادران بوخنر كه در نهايت به كـشف    در حوزه زيست  

مـي تـأثير    هـاي عل    هاي متعدد حـوزه     آنزيم و تحول عظيم در صنايع، پزشكي و بخش        

دقيقـاً در چنـين شـرايطي در كـشور خودمـان قاجـار        . كنـيم   گذاشت را يادآوري مـي    

چنـد ده   . كند و يك نمونه از برخوردهاي ايشان را برايتان تشريح كـرديم             حكومت مي 

سال پيش از آن، سلسله صفوي كه اندك عنايتي به واسطه عالقـه يكـي از پادشـاهان      

هـاي علمـي بـه     ع كـردن دانـشمندان در حـوزه   اين سلسله به علم وجود داشت با جم    

ساخت شاهكارهاي معماري در اين زمـان  . پردازد تربيت استادان فن كالم و فلسفه مي    

هاي جديد مثل تـوپ و تفنـگ ترغيـب            او صنعتگران را به ساخت سالح     . دهند  رخ مي 

اه هاي تحقيقاتي همچون تعيين و مقـدار ورودي آب زاينـده رود از ر               از پروژه . كند  مي

هـا و بـستن سـيالب بنـد و      محاسبه رياضي و مشاهده مقدار باران و تعقيب سرشـاخه         
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نتيجـه دوران حكومـت چنـان پادشـاهي       . كند  ساختن پل و روگذر و غيره حمايت مي       

 است و نتيجه استبداد قاچار كشته شدن اميركبير كه در پي            …شيخ بهايي، مالصدرا    

آيـد و بـاز       م دولت كودتا بر سركار مي     پس از آنه  . اصالح نظام كشوري و لشكري است     

 در زماني كه جهان با سرعت غيرقابل تصور در مسير گـسترش     بنابراين دقيقاً . استبداد

آمـد اسـتبداد،    پي. بندد هاي اميد را مي  دارد استبداد تمامي روزنه     علمي خود گام برمي   

 و حيـات در     چابلوسي، نان را به نرخ روزخوردن، آنچه را كه حاكم خوش بداند گفـتن             

بنابراين پرواضح اسـت كـه      ). الناس علي دين ملوكهم   . (بستر گفتمان آن ملك و ملك     

  . محل گزش اين ملت از كدام سوراخ است

استبداد را نبايد دست كم گرفت و بايد بر آزادي انديشه در هر زمـان تأكيـد وافـر                   

آگاه بدارد و با    دانشمند اخالقي كسي است كه خود را از احواالت ماحول خويش            . كرد

  .مشكالت و درد مردم خود زندگي كند

! تواند صرفاً يك دانشگر ماهر باشد همچون يك آهنگر مـاهر؟     دانشمند اخالقي نمي  

آنـان  . سازد  بين خدا و دانشمندان عهدي است كه او را متعهد به درك شرايط روز مي              

خـواهيم   ان اجازه ميدر پاي. ورزي هستند طلبي و انديشه خواهي، كمال   موظف به آرمان  

  .كه اين بخش را با سخن نغز موالنا به پايان برسانيم

  

  اي  مابقي خود استخوان و ريشه    اي  اي برادر تو همه انديشه

          ور بود خاري، تو هيمه گلخني        گرگلست انديشه، تو خود گلشني 
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   سفيد18صفحه 
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  پيش درآمد

هــا و  انــسان موجــودي مختــار و آگــاه اســت و اعمــال و رفتــار او براســاس بيــنش

از سـوي ديگـر   . پـذيرد  هاي او شكل گرفته و تحت تأثير اراده خود او انجام مي             گرايش

سطح بينش و گرايش انسان از همه موجودات باالتر و عالي تر است و فرهنگ و تمدن 

 جوامع بشري كه در هـيچ يـك از موجـودات ديگـر              و تعالي فكري و علمي موجود در      

  .ترين شاهد بر اين مدعا است شود، بزرگ يافت نمي

ها حقانيت اين  ادعا را  وجود گرايشهاي عالي و متعالي و احساسات و عواطف انسان    

به عبارت ديگر هر چه ارزشهاي اخالقي، عـاطفي و انـساني در جوامـع               . كند  اثبات مي 

تـر    تـر و موفـق      اشته باشد، جوامع بـشري سـالمتر، شـاداب        بشري حاكميت بيشتري د   

تأكيد همه اديان و مذاهب بر مسائل اخالقي تا آنجا است كه هدف بعثت              . خواهند بود 

هاي متعالي و قواعد اخالقـي شـمرده شـده            پيامبران ، تهذيب نفس و حاكميت ارزش      

 در جوامع بشري همه اين موارد به وضوح اهميت اخالق و رفيع بودن جايگاه آن. است

. واژه اخالق جمع خلق و در لغت به معناي سرشـت و سـجيه اسـت               . دهد  را نشان مي  

معناي اين واژه در فرهنگ عالمان اخالق نزديـك بـه معنـاي لغـوي و برگرفتـه از آن               
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خلق حالتي راسخ براي نفس است كه او را به انجام دادن كارهايي بدون انديشه               . است

  .انگيزاند و تعامل برمي

هـاي    سخاوت و شجاعت در شمار خلق     . بنابراين خلق ممكن است خوب يا بد باشد       

اي افعـال     هر خلقي منـشا صـدور پـاره       . نيك و بخل و ترس در زمره خويهاي بد است         

علـم  . باشد و صدور اين افعال از نفس، بدون تأمل و انديـشه اسـت               مناسب با خود مي   

اي پسنديده و خويهاي ناپسند كـدام    ه  آموزد خلق   اخالق، دانشي است كه به آدمي مي      

هاي ناپسند چيست و روش آراستن نفس به سـجاياي            راه پيراستن نفس از خلق    . است

  .پسنديده كدام است

دانشمندان علم اخالق در طول تاريخ قبل و بعـد از ظهـور اديـان و مـذاهب الهـي            

زندگي روزمره  اند تا اصولي محكم و كاربردي در رابطه با اخالق در              همواره سعي كرده  

بديهي است كه بـروز كمتـرين تنـزل و تزلـزل در اخـالق و امـور                  . بشري ارائه نمايند  

ها و انحطاط و ويراني جامعه  ها، جنايت تواند سبب بروز جنگ اخالقي جوامع بشري مي

از سوي ديگر اگـر بتـوان اصـول         . بشري  و ملحقات آن در ميان ساير موجودات گردد         

توان بناهاي    ين كرد و از آن به خوبي دفاع نمود، به راحتي مي           اخالقي را به خوبي تدو    

عنوان يك مبناي محكم و مورد قبول بـراي           رفيع اصول اخالقي و كماالت انساني را به       

از آنجـا كـه حـوزه اخـالق بـسيار      . گـذاري و از آن تبعيـت كـرد    همه افراد جامعه پايه 

هاي گوناگون را در ظروف زماني  گسترده است دانشمندان اين علم سعي دارند تا گزاره

و مكاني و شقوق و شئونات مختلف حيـات بـشري از جملـه در حـوزه علـم و دانـش،         

 مورد عنايت و خطاب قـرار  …پژوهش و فناوري و حقوق اجتماعي، سياسي، اقتصادي  

از جمله سؤاالت مطروحه در اين حوزه آن است كه كدام روش صـحيح اسـت؟                . دهند

ر علوم مختلف تحقيق صـورت پـذيرد و نتـايج آن بكـار گرفتـه                آيا اخالقي است كه د    

شود؟ تا چه مقدار و به چه اندازه؟ در چه زمان و مكان؟ توسط چه كـساني و بـه چـه          

منظور؟ همه موارد فوق از جمله سـؤاالت كليـدي در حـوزه اخـالق علمـي محـسوب               
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اهيم كـرد تـا     پردازيم و سعي خـو      ها مي   ما در اين نوشتار به بخشي از پرسش       . شود  مي

  . گيري قرار دهيم ها را دريابيم و مورد مداقه و پي بخشي از پاسخ

  

  اي بر اخالق عمومي مقدمه

رغم همه وقت و كوششي كه در مطالعه آن بكار رفته  اخالق موضوعي است كه علي

است، در طول تاريخ و عرض جغرافيا بسته به نوع فرهنـگ، آداب، عـادات، مـذاهب و                  

تقريبـاً همـه افـراد قبـول     .  اختالف عقيده بسياري وجود داشته اسـت       اديان درباره آن  

  .القاعده بايد از ارتكاب بعضي انواع افعال پرهيز كرد دارند كه علي

هاي مقرر عمل كرد نه به شيوه هـاي   در برخي شرايط ترجيح آن است كه به شيوه 

 اما فيلـسوفان    اي يكسان براي تفسير افعال خوب و بد وجود ندارد           هرچند شيوه . ديگر

القولند كه برخي افعال ذاتـاً خيـر و برخـي افعـال ذاتـاً شـر                   در قبال اين مسئله متفق    

در حقيقت فيلسوفان اخالق در انديشه وضـع قواعـدي دايـر بـر اينكـه كـدام             . هستند

انـد، يـا    اند و كدام افعال غالباً يا هميشه نادرست هاي عمل غالباً يا هميشه درست  شيوه

اند بلكه اهتمام آنها بيشتر مصروف پاسـخ    فهرستي از امور خير و شر نبوده       به فكر ارائه  

گوئيم حالتي از امور، خـوب   وقتي كه مي. تر بوده است تر و اساسي دادن به مسائل كلي  

توانيم صفتي كلي بيابيم كه       يا بد است مقصودمان از گفتن اين سخن چيست؟ آيا مي          

از تفاوتهايشان در ديگر وجوه با يكديگر، بدون نظر  مشتركاً به همه افعال درست، صرف  

 ديگـري تعلـق نداشـته     استثناء تعلق داشته باشد و جز به افعال درست به هـيچ فعـل          

توانيم صفتي بيابيم كه مشتركاً به همه چيزهاي خوب بـدون       باشد؟ و همچنين آيا مي    

  علق نباشد؟استثناء تعلق داشته باشد و جز به آنچه خوب است به هيچ امر ديگري مت

طور مساوي بيابيم كه      توانيم دليلي واحد و قابل اطالق بر همه افعال به           و باز آيا مي   

تـوانيم   همواره علت درست بودن هر فعل صحيح را روشن سازد؟ و همچنـين آيـا مـي            

دليلي بيابيم كه بتواند خوب بودن و يا بهتر بودن امور را نـسبت بـه يكـديگر توجيـه                    
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ماالً در هيچ يك از اين موارد چنين دليل واحـدي وجـود نـدارد؟               كند؟ و يا اينكه احت    

بسياري از فالسفه درخصوص اين شقوق آنچنان كه درخصوص مباحثي مثل رياضيات      

امـا ايـن نظريـه      . و علوم طبيعي به صحت اعتقاد دارند، فهـم و درك واحـدي ندارنـد              

 را انتخاب كنيم و هر توانيم از ميان چند فعل متفاوت يكي درست است كه ما غالباً مي

پس وجود . كدام را كه انتخاب كرديم به انجام دادن آن فعل قادر و مختار خواهيم بود       

به صـورتي  . قوه اختيار امكان انتخاب و آزمودن امور مختلف را به بشر اعطا كرده است    

با وجود اين، انجام    . كه گزينش افعال متفاوت نتايج مختلفي را به همراه خواهد داشت          

بنابراين بسياري از افعال    . ادن برخي امور از محدوده اختيار و اراده انسان خارج است          د

گـوييم و وقتـي در مـورد     در حيطه قبض و ضبط اراده ماست و به آن افعال ارادي مي          

  .گوييم كنيم به اين امور افعال ارادي انساني مي انسان صحبت مي

نوع ارادي باشد كه بسياري احتماالً      بايست از     فلذا براي يك انسان، عمده افعال مي      

  . درست يا قطعاً صحيح و برخي نادرست و احتماالً ناصحيح هستند

شود ايـن اسـت كـه آيـا خصيـصه واحـدي را        سؤال ديگري كه در اينجا مطرح مي     

توان يافت كـه متعلـق بـه همـه افعـال ارادي درسـت و صـحيح باشـد؟ و يـا آيـا                            مي

طلقاً متعلق بـه همـه افعـال ارادي نادرسـت و غلـط              توان يافت كه م     اي را مي    خصيصه

  . دنبال يافتن اين خصيصه هستند باشد؟ فيلسوفان به

توان سود و فايده و لذت يك عمل را دليـل بـر خـوب و صـحيح                   براي مثال آيا مي   

بودن و ضرر و آالم و دردهاي ناشي از يك عمل را دليل بـر بـد و نكوهيـده بـودن آن          

  ابط را براساس آن تنظيم كرد؟دانست و آنگاه كليه رو

به اين ترتيب با توجه به نظريه فوق به منظور دستيابي به افعال صـحيح و درسـت      

برخـي  . بايست تمام تبعات اعمال را، اعم از تبعـات دور و نزديـك، در نظـر گرفـت           مي

آورد را  گذارند و مقادير تام لذت يا آالمي كه يك فعل به بار مـي         تر مي   حتي پا را پيش   
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بنـدي   عنوان مثال در ذيل، اعمال براساس نتايج آنها تقسيم          به. دهند  ورد نظر قرار مي   م

  : اند شده

  .صورت مطلق خير باشد و لذت ايجاد كند به) الف

  .مقداري لذت ايجاد كند اما آالمي نداشته باشد) ب

  .خيرات آن عمل با آالم آن برابر باشد) ج

  .آالم آن بيش از خيرات آن باشد) د

  . هيچ لذت و آالمي ايجاد نكند) هـ

بندي ممكن است؟ و اگر ممكن است آيا مطلـق            سؤال اين است كه آيا چنين رتبه      

  است؟ و اگر هست آيا كاربردي دارد؟

هـاي ديگـر      افعال درست ممكن است هميشه از نظر ذاتي يا زمان اجرا و يا مؤلفـه              

خـاب و در زمـان مناسـب    اما هر فعل درستي كه توسط فاعل آن انت   . قابل اجرا نباشند  

انجام شود قطعاً مايه سرور و لذت فاعل و در نهايت افرادي است كه از نتايج آن عمـل    

بنابراين اگر بگوييم شما بايد اين كار را انجام بدهيـد           . شوند  مند مي   و فعل شايسه بهره   

در داديد استنباط ما از خير و لذتي اسـت كـه در آن فعـل           يا بايد اين كار را انجام مي      

براي مثـال فعـل قتـل نفـس در ظـرف           . ظرف زماني گذشته يا آينده قابل تصور است       

زماني و مكاني خاص غلط است و همواره باعـث بـروز ناخـشنودي فاعـل و اطرافيـان                   

اين در حالي است كه در ميدان مبـارزه و بـراي حفـظ يـك ارزش واال مثـل               . شود  مي

قتل نفس متجاوز نه تنها يك فعـل     جلوگيري از اشغال سرزمين و وطن توسط بيگانه،         

نفـسه    في“ كشتن” شود بلكه در آن ظرف زماني و مكاني بخصوص            غلط محسوب نمي  

حـال  . گـردد   فعلي خير بوده و باعث جلوگيري از بروز شرور متعدد ناشي از اشغال مي             

اگر فردي بر مبناي اين نظريه كه قتل نفس في نفـسه و در تمـامي شـرايط زمـاني و                  

شايند و نامطلوب است از مبارزه و حضور در كارزار مقابله با دشمن اشغالگر مكاني ناخو

امتناع كند و اين انتخاب را خير مطلق بداند، بديهي است كه خود در امر بروز و ظهور      
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تواند عامل شرور متعدد در ظـرف زمـاني فعـل يـا               امر شر ديگري كه به نوبه خود مي       

بايست افعال خير را بـر        ا توجه به اين نكات مي     فلذا ب . آينده باشد مشاركت كرده است    

  . مبناي كميت و كيفيت خير بودنشان انتخاب كرد

همچنين نظريه ديگري در مورد لذات يك عمل وجود دارد كه مبناي اصلي آن نه               

براي مثال اگر مخير باشيم بين آفريـدن جهـاني          . كميت لذت بلكه كيفيت لذت است     

ترين لذات جسماني و يا برخورداري از  ورداري از پستكه ساكنان آن فقط قادر به برخ   

لذات روحاني و ذوقي باشند ممكن است بگوييم كه وظيفـه مـا آشـكارا آن اسـت كـه       

حتي اگر قدر مطلق لذاتي كه ساكنان جهـان         . جهان دوم را بيافرينيم نه جهان اول را       

  . كنند  ميكنند كمتر از لذاتي باشد كه ساكنان جهان اول تجربه دوم تجربه مي

تـر نيـست؟ آيـا        اما آيا ايجاد جهاني كه همه لذات را در تعادل داشته باشد مناسب            

ايجاد شرايطي كه موجبات سرور همراه با معنويت و عدالت باشد بهتر نيـست؟ پاسـخ                

بنابراين اخـالق   . به اين سؤاالت قطعاً در ظرف زماني و مكاني خاص مثبت خواهد بود            

گيـري از لـذات       نه شده و حكم بر ايجـاد تعـادل در بهـره           در چنين شرايطي وارد صح    

) بهجـت و سـعادت    (بوعلي سينا در ابتداي نمـط هـشتم         . دهد  جسماني و روحاني مي   

  :گويد مي

تر همان لـذات      چه بسا به ذهن مردم عادي برسد كه خوشيها و لذات برتر و قوي             «

بـه چنـين   . دحسي است و غير آنها لذات ناچيزي است كه جز خيـال، حقيقتـي نـدار               

تـرين چيـزي كـه شـما از آن سـخن              شود مگر نه اين است كه لذيـذ         افرادي گفته مي  

ها و چيزهايي همانند آن است؟ با ايـن كـه شـما               هاي جنسي، خوردني    گوييد لذت   مي

ارزش ماننـد   دانيد كسي كه بتواند بر ديگري غلبه كند، هر چند در يك مسئله بـي                مي

راكي يا تمتع جنسي بر او عرضه شـود و او در برابـر             مسابقه شطرنج و نرد، چه بسا خو      

نظـر كنـد و هرگـاه بـر      آورد از آن صـرف   لذتي كه از يك پيروزي وهمـي بدسـت مـي          

جا پيش آيد آن را بر لذتهاي حيواني  هاي بزرگوار و بخشنده لذت يك بخشش به انسان
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سوي انعـام و  دارند و ديگران را بر خود ترجيح داده و به  كه مورد طمع است مقدم مي 

شتابند و همچنين فرد با روح بـزرگ، گرسـنگي و تـشنگي را در برابـر      بخشش آن مي 

شمارد و ترس مرگ و گرداب هالكت در هنگام مبارزه پـيش او               حفظ آبرو كوچك مي   

حقير است و چه بسا به اميد ستايش اگر چه بعد از مرگ، به لشكري حمله بـرد و بـا                     

پس روشن . رسد  اين ستايش بعد از مرگ هم به او مي       استقبال به خطر بتازد، گويا كه     

است كه صرف لذات نخواهد توانست توجيه اخالقي امور واقعه، حول يك انـسان قـرار          

  .»گيرد

  

  جايگاه علم اخالق در تاريخ انديشه 

بندي كلي تمام علـوم بـشري بـه دو دسـته حكمـت نظـري و                 براساس يك تقسيم  

مت يعني علم به حقايق اشـياء كـه خـود دو            خود حك . شوند  حكمت عملي تقسيم مي   

) حكمت نظري(نوعند اشيايي كه وجودشان از حوزه قدرت و اختيار آدمي بيرون است 

بنـابراين  ). حكمت عملي (و اشيايي كه وجودشان وابسته به اراده و اختيار انسان است            

نكـه  حكمت عملي در برگيرنده دانشهايي است كه درباره افعـال اختيـاري انـسان و اي               

حكمت عملي به سـه     . گويد  كدام عمل شايسته تحقق و كدام سزاوارتر است سخن مي         

اي  شود، بنابراين اخـالق شـاخه   شاخه علم اخالق، علم تدبير و علم سياست تقسيم مي    

  . از حكمت عملي است

  : دهيم در اين بخش برخي مكاتب اخالقي را مورد بحث و بررسي قرار مي

  

  يفلسفه اخالق در قرون وسط

تقريباً همه فالسفه قرون وسطي خير را وصف عمل و هـم وصـف حـسن و خـوبي               

سلسله مراتـب انـواع     )  ميالدي 540-605(براي مثال پاپ گريگوري اول      . دانستند  مي
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ترين مرتبه، ضعف و      او معتقد بود كه جهل و غفلت در پايين        : گناه را اينگونه نشان داد    

بنابراين انـسان همـواره     . درجه گناه است  سستي در ميانه و عصيان عمدي در بدترين         

توانـد   انـسان مـي  . در يكي از مراتب اخالق در حال سير است و مسير انتخاب باز است       

بين خير و شر را انتخاب كند و كارها را براساس درجات خير بودنشان و يا درجات شر 

  .بودنشان بپذيرد

خداونـد كمـال    ”فـت   گ  مـي )  ميالدي 480-524(بونتيوس از فالسفه مقدم يوناني      

دانست   بنابراين صفات خداوند را اكمل صفات مي      . “حقيقي و خير مطلق و واقعي است      

هاي   بنابراين هركس به آموزه   . و معتقد به تبعيت بي چون و چرا از آموزهاي ديني بود           

  .تر است تر و به خير نزديك الهي نزديكتر باشد اخالقي

 خير اعال سعي و كوشش اخالقي است معتقد بود كه)  ميالدي1079-1142(آبالر 

لـذا او بـر نقـش انـسان در تـدوين            . و فضايل بشري راهي براي بروز خير اعلـي اسـت          

  . گذاشت هاي خير تام صحه مي ها و موئلفه آموزه

در دوره متاخر قرون وسطي مشخصه بارز فلسفه، تركيـب سـنت اخالقـي، كتـاب                

اخالق در اين دوره ريشه در تفسير       خير و   . مقدس و اخالق فلسفي يونان باستان است      

فلسفي خير داشت كه برحسب آن خوبي وصفي برتـر امـا برآمـده از اوصـاف طبيعـي                 

براي مثال اينكه هر شيء به مقداري از فعاليت . اشياء بوده و برحسب انواع متفاوت بود

عنوان جوهر هستي از نوع خود دارا است خوب و خير است و چـون            و يا هستي، كه به    

اي از فعاليت دارد پس هر موجودي تـا حـدي خيـر و خـوب                  چه وجود دارد درجه   هر  

حتي پس از مطالعه و دقت در نقش موجوداتي كه در نظر اوليه هيچ نفعي براي         . است

پس هر موجوي به ذات شـر  . يابيم كه آنان خود عامل خيرند    زندگي بشر ندارند، درمي   

در تلفيق نظريـات  .  و از آن منتفع شد     نيست و لذا بايد به وجوهات خير آن توجه كرد         

رسيم كه جهان هستي بر مبناي خير ناشي از اخالق مطلق             اين دوران به اين نكته مي     

 آفـرينش مـستولي      بنابراين به ذاته هيچ امر غيراخالقـي بـر اركـان          . آفريده شده است  
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نمايد به دليـل قـدرت انتخـاب و مداخلـه بـشريت               نيست و آنچه غيراخالقي روي مي     

  .ينگونه شده استا

  

  هاي اخالقي در فلسفه يونان باستان گزاره

. سقراط اولين كسي بود كه تعاريف كلي را در ارتباط با فضائل اخالقي مطرح كـرد            

او معتقد بود كه هر كسي پيش از آنكه جوياي منـافع خـود باشـد جويـاي فـضيلت و         

. ثـال آن بـود  لذا او درصدد تعريف مفهوم نيكـي، حكمـت، فـضيلت و ام          . حكمت است 

بنابراين اعتقاد داشت كه هر . سقراط رابطه دقيق بين معرفت و فضيلت را قبول داشت       

كند و كـسي   داند حق و درست چيست به آن عمل مي  كه شناخت بيشتري دارد و مي     

عنـوان شـر بـودنش انتخـاب          شود و شـر را بـه        دانسته و از روي علم مرتكب بدي نمي       

سـقراط  . زاي غيرعقالنـي نفـس تـوجهي نداشـت        هـر چنـد كـه وي بـه اجـ          . كند  نمي

گيـري و مقايـسه آن را در    خواست چرائي و چگونگي يك امر خوب و نحـوه انـدازه           مي

بنابراين در فلسفه سقراط براي اينكه بدي رخ دهد اول بايد بـه قـدر              . اختيار قرار دهد  

فعـل بـد و   كافي ادله توجيه كننده براي آن فعل بد تافته و يافته شود و انسان هرگـز        

  . دهد ناشايست را دانسته و از روي عمد انجام نمي

او . افالطون اما مبناي ايده اخالق را بـر جـستجوي سـعادت و نيكبختـي گذاشـت                

يابي به بـاالترين خيـر يعنـي توسـعه،            معتقد بود كه تالش انسان بايد در جهت دست        

  . پيشرفت، خوشي و آسايش زندگي باشد

او همچنين معتقد بود كه ممكن      . دانست   را يكي مي   افالطون نيز معرفت و فضيلت    

نيست به هيچ خير جزئي و محدودي معرفت پيدا كنـيم مگـر در پرتـو يـك معرفـت                    

بنابراين از نظر افالطون نيز نيكبختـي و سـعادت بـا            . پيشين درباره خود خير و خوبي     

 او. آيد كه خود به معناي شبيه شدن انـسان بـه خـدا اسـت                كسب فضيلت بدست مي   

توانيم بايد شبيه به خدا شـويم و آن عبـارت اسـت از عـادل          تا جايي كه مي   ”گويد    مي
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خواهد محبوب خدا باشد بايد تـا          هر كه مي   …شدن و رستگار شدن به كمك حكمت        

بنابراين انسان معتـدل و    . آنجا كه ممكن است شبيه او شود و چنان باشد كه او هست            

  . “خويشتندار محبوب خداوند است

داند و معتقـد اسـت كـه          ن يكي بودن لذت و درد با خير و شر را مردود مي            افالطو

لذت را تا آنجا بايد پذيرفت كه با سالمت و هماهنگي و انتظـام نفـس و بـدن سـازگار        

  . دار حقيقتاً نيكبخت و سعادتمند است بنابراين انسان معتدل و خويشتن. است

در . ق غالب انگار را تـدوين نمـود       ارسطو اما نظر افالطون و سقراط را تلفيق و اخال         

او معتقد بود كـه هـر       . شود  اعتقاد او عملي خير است كه انسان را به خير رهنمون مي           

چه به خير و خوبي و غايت مطلوب منتهي شود درست و حق است و هـر عملـي كـه                     

  . خالف نيل به خير حقيقي است باطل و نادرست است

   :گويد  او مي

ت كه هر فن و هر پژوهشي و همچنـين هـر فعـل و هـر              عقيده عمومي بر اين اس    ”

اند   به حق گفته…گونه انتخاب معطوف به خيري است و به سوي خيري گرايش دارد 

  .“كه خير آن است كه همه چيز به سوي آن گرايش دارد

بنابراين ارسطو به نهاد زيباشناس بشري كه ناشي از فطرت الهي اوست معتقد بود              

  . دانست ا به خوبي ذاتي ميو سير تحوالت بشري ر

شـود و     غايت انسان سعادت است و سعادت توسط فضيلت حاصل مي         ”: گويد  او مي 

فضيلت انسان اين است كه وظيفه خود، يعني فعاليت نفس را به موافقت بـا عقـل بـه           

  . “بهترين وجه انجام دهد

 را  گراي فطرت انديش خواند كه مركـب فطـرت          توان عقل   از اين روي ارسطو را مي     

پس علم اخالق از نظر ارسطو عبارت است از اينكه بدانيم براي            . گزيند  براي عقل برمي  

اينكه فعاليت نفس به موافقت عقل انجام گيرد احوال و موارد مختلف عمل انسان چـه   
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يعني فرد در چه وقت و چه مورد و چگونه و نسبت به چه كسي و براي چه     . بايد باشد 

  . بايد عمل كند

جنبـه  . گويد روح و نفس انـسان دو جنبـه دارد، عقالنـي و غيرعقالنـي               ارسطو مي 

هر دوي اين قواي غيرعقالني ). شهواني(غيرعقالني هم دو جنبه دارد، نباتي و حيواني        

لذا نفس حيواني و جنبـه غيرمتعقـل       . كنند  شنوند و از آن پيروي مي       حرف عقل را مي   

غضب اگر در اختيار جنبه عقالني   قوه شهوت و    . تحت تأثير نفس ناطقه و متعقل است      

  . شود قرار گيرد تبديل به فضيلت مي

فـضيلت  . فـضيلت عقالنـي و فـضيلت نفـساني        : بنابراين فضيلت به دو قـسم اسـت       

تقـسيم  ) عقل عملـي و عقـل نظـري   (عقالني خود به دو دسته حكمت نظري و عملي   

  .شود، فضيلت اخالقي همان اعتدال و سخاوت است مي

. ضيلت اخالقي آن است كه در هر كاري حدوسط را انتخـاب كنـيم    از نظر ارسطو ف   

احـساسي،    براي مثال شجاعت حدوسط تهور و تـرس، عفـت حدوسـط هرزگـي و بـي                

فـضائل  . تفـاوتي اسـت     سخاوت حدوسط تبذير و بخل و حلم حدوسط تندخوئي و بـي           

و خواست فضائل عقالني عبارت از فهم . عقالني از فضائل نفساني يا اخالقي باالتر است 

به عبارت ديگر هوشمندي و خردمندي . شناسي است و ذوق سليم و قوه تخيل و موقع   

بـاالترين لـذت بـراي      . كه شخص بداند در هر مقطع چه بايد كرد، عين اخـالق اسـت             

تفكر از ديدگاه او غايت مطلـوب و كمـال سـعادت و             . ارسطو تبعيت از قول عقل است     

  . تعقل در ذات خداوند فكر مطلق است

بنابراين با توجه به تقسيم معارف بشري به دو شاخه حكمت نظـري و عملـي و بـا          

توجه به آراء فالسفه متقدم يونان، عقل كه در رأس قواي دروني آدمي است، به عقـل                 

عقل نظري شناخت امور دانستي را كه ارتبـاط         . نظري و عقل عملي تقسيم شده است      

 عقل عملي شناخت امور بايسته و نبايـسته  مستقيمي با اعمال ندارند را برعهده دارد و    

  .شود را برعهده دارد را كه مستقيماً به حوزه عمل انسان مربوط مي
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  مكتب فلسفي اپيكوري

زيرا ايشان معتقدند كه انسان با . سعادت در اين مكتب حصول لذات جسماني است

ا هر چه لذيـذ  لذات را نبايد زيبا يا زشت دانست زير       . كند  علم و عقل لذت را دنبال مي      

ايـشان  . كنـد   است با فضيلت و زيبا است و عقـل و علـم و حكمـت بـه آن حكـم مـي                     

همچنين معتقدند كه براي رسيدن به لذات بزرگ اگر الزم باشد بايـد آالم كوچـك را                 

كور هم مثل ديگر فالسفه در حوزه اخالق بدنبال ارائه يك نسخه واحد  اپي. تحمل كرد

ثانياً لذت همان نبـود     . لذت روحي برتر از لذت جسماني است      گويد اوالً     او هم مي  . بود

ثالثاً فقط اميال ضروري نياز بـه  . ايم درد است و اگر درد از بين برود در واقع لذت برده    

داند و معتقد است كه انـسان   كور هم لذت را مترادف با شهوت نمي        لذا اپي .  دارد  ارضاء

استوار كردن زندگي بر مبناي شهوات پي در        بايد لذات را خردمندانه انتخاب كند و از         

تـوان بـر لـذات غيراخالقـي تـرجيح داد و             بنابراين لذات اخالقي را مي    . پي پرهيز كند  

دانـد و از لـذات    كور نيز عقـل را مركـب اخـالق مـي       پس اپي . انسان عاقل چنين است   

  . كند مبتني بر شهوات تهي از عقل پرهيز مي

  

  مكتب فلسفي رواقيان 

آنان معتقد بودند كه انـسان بايـد بـر وفـق            . ار اين حوزه فلسفي زنون است     بنيانگذ

طبيعت زندگي كند كه عبارت است از متابعت از نظم معين و مقرر الهي عالم كه تنها                 

شـخص عاقـل    . شود نه با لذات و يا تحـصيل همـه خيـرات             با پرورش عقل حاصل مي    

ن اين مكتب به پنج اصل معتقد  پيروا. دار است   همواره حكيم، عادل، شجاع و خويشتن     

وحدت وجود جسماني، خير بودن همه امـور، مطيـع بـودن همـه موجـودات از       : بودند

قوانين طبيعت، محدود بودن اختيار انسان به اراده و درون او و وابـستگي فـضايل بـه                  

بنابراين رواقيان نيز به نحوي با نظريات ارسطو موافق هستند و عقل را عامـل          . يكديگر
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دانند و انسان پايبند به اخـالق انـساني را فـردي عاقـل و             ل و تشخيص خير مي    تحصي

  .شمارند اخالقي مي

  

  اخالق در نزد فيلسوفان معاصر

كانت فيلسوف معروف آلماني است از نظر او فعل اخالقي يعني فعلي كه انسان آن               

توسـط  بنابراين يك فعـل اخالقـي       . عنوان يك تكليف از وجدان خود گرفته است         را به 

او جمله معرفي دارد كه بر سـنگ قبـرش          . شود و چون و چرا ندارد       وجدان توصيه مي  

دارد و هـر   گويد كه دو چيز است كه انسان را همواره به اعجاب وا مـي       او مي . اند  نوشته

اي كه باالي سرما  يكي آسمان پرستاره. افزايد كند بر اعجابش مي چه آنها را مطالعه مي

بعقيده او وجدان وجودي اسـت      . وجدان، كه در ضمير ما قرار دارد      قرار دارد و ديگري     

كه توسط خدا به ما اهدا شده است و هر انساني به حسب خلقت و فطـرت پرسـتنده،                   

كانت در برخي گذرگاهها مجبـور بـه در مقابـل    . خداجو، خدادوست و خداپرست است 

 ناشايـستي انجـام داد   او معتقد است اگر انسان كـار      . شود  قرار دادن عقل با وجدان مي     

صرفاً از عقل خود كمك گرفته و به نداي وجدانش پاسخ نداده است و حتي اگر انسان          

از عقل براي انجام عملي خالف اخالق پيروي كند باالخره وجـدانش را آزرده خواهـد                 

هاي اهل صالح، اهل تقوي و اهل اخالق نداي وجدان را شـنيده و                برعكس انسان . كرد

كانت برخالف . هر لحظه با خود خلوت كنند و پاسخگوي اعمالشان باشندتوانند در  مي

يعنـي  . گويد وجدان مقـدم بـر عقـل اسـت           داند و مي    ارسطو عقل را مطلق العنان نمي     

رسند اما بـه   اموري هستند كه هر چند به واسطه عقل قابل قبول و اخالقي به نظر مي      

اي مـستقيم بـين كمـال اخـالق و            هكانت رابطـ  . واسطه اخالق اصالً قابل اجرا نيستند     

گويد ممكن است امري وجداني باشد كه الزاماً به سعادت به  او مي . شناسد  سعادت نمي 

معني خوشي روحي و جسمي، دنيوي و اخروي نيانجامد، بنابراين امـور وجـداني كـه                

دانـد و حتـي برخـي مواقـع آن را      شود را مالزم سعادت نمي كمال اخالق محسوب مي  
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در واقع كانت پيامـد ظـاهري را مـالك    . داند  شقاوت به معني درد و رنج مي منتهي به 

داند مثل رنج ناشي از انجام عمل اخالقي منبعث از دسـتور وجـدان در حـالي كـه             مي

داند كه اين رنج در اثر عمل اخالق حادث شده و اگر خود               انسان در اعماق وجدان مي    

شهيد مطهـري در اينجـا مثـالي    . پذيرد ميرا قانع كرده باشد آن رنج را با طيب خاطر      

علـي فـردي اسـت      . كنـد   دارد و موفقيت علي ابن ابي طالب را با معاويه مقايـسه مـي             

در . راستگو و پايبند به اصول اخالقي، معاويه در مقابل به هـيچ اصـلي پايبنـد نيـست               

دادن شود اما آيا درست است كه بگوييم گوش فرا            مبارزه اين دو نيرو دومي پيروز مي      

انـسان در اعمـاق وجـودش    . به نداي وجدان و انجام عمل اخالقي باعث شكـست شـد       

. داند كه كار كداميك اخالقي بـوده و كـداميك خـالف اخـالق عمـل كـرده اسـت          مي

ابن خلدون و ابن سينا هر      . دانند  فالسفه اسالمي كمال و سعادت را مالزمه يكديگر مي        

اي را براي اثبات نظريه  ان هستند و ادله سادهدو معتقد به سعادت از راه پيروي از وجد

گويند همانطور كه وقتـي انـسان از وجـدان خـود پيـروي        آنان مي . كنند  خود ارائه مي  

شود، همانگونه وقتي از وجدان پيروي كرد نـوعي احـساس             كند دچار ناراحتي مي     نمي

 تلـخ و  دهد، حتي اگر نتيجه آن در برخـورد اوليـه         رضايت و سرخوشي به او دست مي      

عالوه بر اين اگر انسان به درك و فهم واال رسيد شايد بـراي رسـيدن بـه                  . ناگوار باشد 

فالح و سعادت مجبور شود كه نداي مطلق وجدان با ديد اغماض حكمت نظري بنگرد         

ايـن تمثيـل از سـعدي       . انگيز  آميز به از راست فتنه      مثل اين مسئله كه  دروغ مصلحت      

بـاالخره آيـا   . لش برانگيزي در حوزه فلسفه اخالق اسـت      است و حاوي نكات بلند و چا      

حقيقت خود به تنهايي اصالت دارد؟ حقيقت را بايد به زيور علم آراسته كرد، آيا گفتن 

حقيقت در تمامي شرايط ضروري است يا اينكه در جـايي كـه الزم بـود انـسان بايـد                    

لـذا اگـر   . انسان نمايدگويي را قرباني امري خطيرتر و واالتر مثل جان     حقيقت و راست  

مراتب يك حكم اخالقي را ايمان، وجدان و عمـل بـدانيم مالزمـت احكـام منبعـث از                   

بايست مالزم بـا   را مي“ شرع”ايمان كه راه و روش اديان در پيروي از اصول دين است           
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مرتبه بعدي يعني عقل بدانيم و بالمعال عمل منبعـث از چنـين فراينـدي را اخالقـي                  

  .تصور كنيم

  :حضرت علي روايت است كه از 

باشـد و كـسي كـه     كسي كه ضرر شر و بدي را نشناسد قادر به پرهيز از آن نمـي       «

  .»صفت خوبي را نشناسد قادر به عمل آن نيست

گويند  معتقدين به مالزمت احكام عقلي و شرعي ضمن استناد به آيات و روايات مي

سـت فقـط اشـكال در       هرچه عقل بگويد شرعي است و هر چه شرع حكم كند عقـل ا             

اينجاست كه ممكن است عقل هميشه به اندازه كافي دليل و مدرك بـراي ارائـه يـك             

حكم شرعي صحيح نداشته باشد چون استنتاجات عقلي همانگونه كه گفته شد نتيجه             

  .آوري اطالعات يا انجام مشاهدات است جمع

درت تمايالت نفـساني  ق. تواند پشتوانه اخالق قرار گيرد اما آيا وجدان به تنهايي مي   

انسان تا حدي است كه وجدان به تنهايي قـادر بـه اسـتقامت در برابـر ايـن تمـايالت                  

دهد كـه انـسان بـه راحتـي وجـدان خـود را              شمار نشان مي    هاي تلخ بي    تجربه. نيست

برد و يـا بـا        كند و در همهمه غرايز و شهوات، نداي آن را به كلي از بين مي                مجاب مي 

بنـابراين  . بخـشد    را كنترل كـرده و نظـارت وجـدان را تنـزل مـي              توجيحات عقلي آن  

رسد كه نيروي وجدان را به نيرويي برتر و فراتـر مجهـز كـرد تـا از      ضروري به نظر مي 

به نظر برخي فالسفه اهل دين ايـن نيـرو بجـز            . گزند تخدير و تضعيف و زوال باز ماند       

 همچـون ارسـطو و سـقراط و    فالسفه متقدم. ايمان به مبدأ و معاد چيز ديگري نيست  

اند كه  گير بوده پس از ايشان برخي ديگر تا همين اواخر فالسفه ماترياليست همواره پي

، “ منطـق ”،  “ عقل”اخالق را از زيربناي ايمن آن دور سازند و آن را بر مباني همچون               

 اما همه موارد پيش گفته در اعـالي درجـات        . استوار سازند “ انسان دوستي ”و  “ قانون”

لذا به .  پا زده به اخالق باز دارد خود نتوانست انسان را از ارتكاب به اعمال زشت و پشت

داننـد، فـضايل و       مـي   عقيده عده ديگري از فالسفه كه دين را مبنـاي قـوانين اخـالق             
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شود كه بر ايمـان بـه خـدا           كماالت اخالقي زماني از پشتوانه قابل اعتماد برخوردار مي        

هـاي    ي انسان ايمان داشته باشد به اين كه عالم و همـه آفريـده             يعن. تكيه داشته باشد  

موجود در آن جزئي از كلي است كه توسط آفريدگار خلق شده كه هيچ چيز از علم و                  

كند و بـه هـر كـس           همگي رسيدگي مي    خدايي كه به حساب   . احاطه او بيرون نيست   

خـالق بـر چنـين    دهـد، وقتـي ا   متناسب با اعمالش در جهان ابدي پاداش و كيفر مـي   

اي جـز كـسب رضـاي خداونـد در كارهـا نخواهـد                اي استوار باشد انسان انگيزه      عقيده

عنوان تقوي كه از وجدان       در دل چنين انساني باز دارنده ديگري وجود دارد به         . داشت

از . تقوا بـه نيـروي ايمـان بـه خـدا مـسلح اسـت       . مبتني بر عقل فراتر و مجهزتر است  

ايمـان درختـي   . ايمان به خدا، روز جزا و دستورات الهي اسـت  هاي اصلي تقوي      موالفه

دهد كه ملكات اخـالق       هايي مي   هايش ميوه   است كه در روح انسان ريشه دارد و شاخه        

بـشر هـر   . نـشاند   را به بار مي…مثل ايثار، گذشت، مهرباني، تعهد، تعقل، نوع دوستي        

فكري كمتـر در او گـسترش       تر كند تمايالت مخالف و انحرافات         چه ايمان را مستحكم   

  .يابد مي

اخـالق فاضـله    . بنابراين بين ايمان و اخالق در انـسان رابطـه متقابـل وجـود دارد              

  . گردد وسيله اخالق صيانت مي شود، و ايمان به وسيله ايمان ضمانت مي به

در فلسفه اخالق اسالمي، معيـار فـضيلت، فعـل و صـفتي را گوينـد كـه بـا خـود                      

از اين روي اگـر عمـل بـه     . ه مراتب قرب باالتر به صفات الهي ببرد       مستقيماً انسان را ب   

ظاهر شايسته و اخالقي به نظر برسد اما در نهايت انسان را بـه كمـال نهـايي نزديـك                    

بنابراين انسان اخالقي از نازلترين مراتـب       . نكند از نظر اسالم فاقد ارزش اخالقي است       

تـرين آن كـه تـسليم محـض و            عـالي ايمان كه همانا پذيرش وجود خداوندي است تا         

اي  كند فلذا رابطـه   هاي ربوبي است سير مي      قيد و شرط در مقابل دستورات و برنامه         بي

فرد هر چه نزديكتر بـه خـدا باشـد ايمـان او بيـشتر و               . گردد   معلولي فراهم مي   –علي  

صـورت همـه جانبـه        بايست به   بديهي است كه رشد فضايل اخالق مي      . تر است   اخالقي
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رشد ناموزون و يك بعدي اغلب سبب بروز اختالل، انحراف و عدم تعادل             . ق بيافتد اتفا

براي مثال بديهي است كه افزايش علم يكي از صـفات خـداگونگي بـشر               . گردد  نيز مي 

است از اين جهت كه انسان با افـزايش علـم قاعـدتاً بـه خداونـد و آفريـدگار هـستي                       

 زيور ابعاد ديگر وجودي آراسته نكنيم بسا        شود اما اگر همين فضيلت را به        نزديكتر مي 

بنابراين . كه موجبات رشد خودخواهي و تقويت خودبيني و خودپسندي را فراهم آورد           

كند بلكه معـدل   ميزان تكامل و شايستگي انسان را وجود يك صفت خاص تعيين نمي      

 براي مثال به اين قضيه توجه. كل صفات است كه نشانگر صالحيت و شايستگي اوست

عاطفه انساني كه سرچشمه بسياري از فضايل از جملـه ديگـر خـواهي اسـت و                 . كنيد

، انس و     افزايد و باعث ايجاد پيوند قلبي       گرايش انسان را به مهر و محبت به همنوع مي         

شود در مقابل خودخواهي كه از رذائـل بـشري اسـت              الفت و محبت بين ابناء بشر مي      

هـايي از فـضيلت بـشري همچـون ايثـار و              ميـوه در سايه عواطف پـاك،      . گيرد  قرار مي 

فداكاري، عفو و گذشت، بذل و بخشش، تعاون و همكاري، دلسوزي و غمگساري به بار   

تمامي اين خصوصيات در انسان اخالقي بارزتر است و هر چه كه بر مراتـب         . نشيند  مي

در . شود  تر مي   تر شود مراتب عواطف، عمق آن و انگيزه اعمال آن گسترده            ايمان افزوده 

مقابل هر چه كه بر زدائل اخالقي فرد افزون شود، او از عواطف نشات گرفته از ايمـان                  

  .تر خواهند بود هاي درخت ايمانش كم فروغ شود و بديهي است كه ميوه دورتر مي

  

  گيري بندي و نتيجه جمع

ما در اين بخش به اختصار نظريات فلسفه اخالق را عنوان كرديم و سعي كرديم تا                

ر چند صفحه هزاران برگ مطلب گفته و نوشته شده در طول تاريخ مدون بـشري را                 د

اين ادعا البته بسيار خوش بينانه است و مطمئن هـستيم        . بندي نماييم   خالصه و جمع  

ايم اما در كوتاه سخن مراتبي را براي يافتن احكام  كه به خوبي موفق به انجام آن نشده

رسد كه ايمان اولين مرتبـه        در آغاز به نظر مي    . يماخالق در زندگي بشري احصاء نمود     
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ايمان به خدا، خلقت، روز جزا و حساب و كتاب اعمال           . ايجاد يك فرايند اخالقي باشد    

تر بـه منبـع و    تر و نزديك منبعث از چنين پيش فرضي كه مبني بر ايمان است خالص    

كـه بـه ماننـد      در مرحله دوم وجدان اسـت       . منشاء حيات يعني ذات باري تعالي است      

وجدان در مسير ميانـه ايمـان و عقـل          . پردازد  حسگري دقيق به ارزيابي تصميمات مي     

. كنـد  طرف مرتباً به صدور احكام اخالقي اقـدام مـي          عنوان يك قاضي بي     قرار دارد و به   

اگر عقل بدون ايمان وجدان را مجاب كند انسان ممكن است دست به اعمالي بزند كه            

و اگـر   ) مثل ظهور ديكتاتورهايي همچون هيتلـر     ( را بسيار داريم     در تاريخ مثالهاي آن   

رسيم كه ناشي از كمبود  هايي از عمل مي ايمان به تنهايي وجدان را قانع كند به گزينه

  .هايي بدتر از مورد اول از آن خبر داريم فكري است و در طول تاريخ مثال

ترين وديعه الهـي در نـزد        عقل فاخرترين و شايسته   . در مرحله سوم عقل قرار دارد     

تـرين سـالح    ترين و عقل مبتني بر ايمان پرقـوام  ايمان مبتني بر عقل راسخ  . بشر است 

مالزمـت عقـل و ايمـان بـر     . انسان در عرصـه كـاوش و كـشف احكـام اخالقـي اسـت        

با .  دهد افزايد و آن را در اتخاذ تصميمات اخالقي ياري مي حساسيت حسگر وجدان مي

سـازي از سـه فراينـد ايمـان،         اخالقي كسي است كه در هر تـصميم        اين نتيجه، انسان  

ما در اين نوشتار شايد نتوانيم مرز مشخصي في مـابين سـه             . وجدان و عقل عبور كند    

صورت   هاي عملياتي اين سه عنصر را به        عنصر فوق ترسيم كنيم شايد بهتر است حوزه       

طه همپوشاني را تعـادل يـا       سه دايره كه داراي همپوشاني هستند در نظر بگيريم و نق          

انسان متعادل، انساني است كه مركز ثقل تـصميمات خـود را در نقطـه          . اخالق بناميم 

دهد و آن حـوزه اخـالق و فـضاي اخالقـي              مركزي محل همپوشاني سه دايره قرار مي      

تمام سعي بشر آن    . گر است   قرار گرفتن در فضاي تعادل هنر انديشمندان اخالق       . است

بديهي اسـت كـه يـك       . عادل را بيابد و پاي از مرزهاي آن خارج نكند         است كه نقطه ت   

  .مند گردد دانشمند سزاوارتر است تا در نقطه تعادل قرار گيرد و از ملكات آن بهره
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  انداز اخالق حيطه و چشم

اي از علـم فلـسفه اسـت كـه چگونـه        همانگونه كه در فصل پيش آمد اخالق شعبه       

گيري كردن و اينكه از نظـر اخالقـي كـدام تـصميم صـحيح اسـت را تعريـف                        تصميم

هاي اخالقي براي تـشخيص امـور    گيري ها هر روزه در معرض تصميم     ما انسان . كند  مي

براي مثال اين تصميم كه آيا بايد بـا فالنـي           . مان هستيم   هصحيح و غلط زندگي روزمر    

صحبت كنم؟ يا اينكه اگر او را ديدم به وي كم محلي كنم؟ يا اينكه آيا در خيابان يـا                     

 درصد سرعت بيش از حد تعيين شده رانندگي كـرد؟ و آيـا              20-10توان با     اتوبان مي 

 از نظر اخالقي صحيح باشـد       توان مطمئن بود كه اين عمل       خطر بودن، مي    رغم بي   علي

يا خير؟ ما ممكن است در مورد اين مسائل خوب فكر كنيم يا كمي فكـر كنـيم و يـا                     

گويد كه چگونه درخصوص مسائل روزمـره         علم اخالق به ما مي    . اينكه اصالً فكر نكنيم   

زندگيمان با توجه به مسائل اخالقي حول آن فكر كنيم و تصميم بگيريم و چگونـه در      

هاي اخالقـي باشـد       ص عمل كنيم؟ اعمال و تصميماتي كه منتج از تصميم         زمان مشخ 

  .اي برخوردار خواهد بود قطعاً از مشخصات ويژه

علم اخالق نيز هماهنگ با ديگر علوم مثل رياضـي، فيزيـك و حتـي علـم شـيمي                   

هرچند كه مفاهيم اخالقـي     . هاي استنباط علمي است     داراي تعاريف مخصوص و روش    
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توان با مشخص كـردن ابعـاد آن          هاي رياضي ثابت كرد، اما مي       ل فرمول توان مث   را نمي 

مطابق با آنچه در فصل دوم ايـن كتـاب آمـد بـه           . اي منطقي برايش متصور شد      حيطه

تواند اعتماد ما نسبت به يك جريان اخالقـي را بـه              عقيده برخي فالسفه سه دليل مي     

قي منجر بـه يـك نتيجـه        اول آنكه آن بحث اخال    . حقيقت، دقت و صحت نزديك كند     

هـا در قالـب و     دوم آنكـه بحـث    . مشخص و با داليل قابل قبول و قابـل پـذيرش شـود            

گيري شده باشند و سوم اينكه توافق نسبي درخصوص           چارچوب منطقي و اخالقي پي    

صحت نتايج كه منتج و برايند گفتمان مثبت است در ميان اهل خبـره آن موضـوع و                  

 از سوي ديگر برخـي ممكـن اسـت تـصور كننـد كـه                .قضيه خاص وجود داشته باشد    

امـا برخـي    . به تنهايي براي رسيدن و پذيرش يك بحث اخالقي كـافي باشـد            “ داليل”

ديگر از فالسفه معتقدند، از آنجا كه دليل جهان شمول براي معيارهاي اخالقي وجـود           

 و كاربردي   تواند اثرگذار   نمي“ داليل”ندارد بنابراين منوط كردن هنجارهاي اخالقي به        

توانند كاربرد داشـته باشـند        اقامه شده نمي  “ داليل”گويند كه     بنابراين آنان نمي  . باشد

فلذا برخي دانشمندان به اين نكته      . به تنهايي كافي نيستند   “ داليل”بلكه معتقدند كه    

لـذا  . تر است تا اينكه داليل درستي را اقامه نماينـد           كنند كه چه چيز درست      توجه مي 

هـاي    داليل كافي براي برخي امورات اخالقـي خـود دليـل اصـلي برداشـت     عدم وجود 

هـاي اخالقـي    صورت سنتي چارچوب هر چند كه به. هاي اخالقي است متفاوت از بحث 

مستقل همواره دغدغه فيلـسوفان     “ داليل”گيرند، اما اقامه      معموالً از مذاهب ريشه مي    

شد كه آيـا دروغ       ها سؤال مي    انسانبراي مثال اگر در گذشته از       . علم اخالق بوده است   

هاي مثبت به اين سؤال خيلي        گفتن امري غيراخالقي است يا نه؟ مطمئناً تعداد پاسخ        

  نه بـه ايـن خـاطر كـه اساسـاً     . بيشتر از آن بود كه اگر امروز اين سؤال را مطرح كنيم         

دروغ گفتن امري ناشايست نيست بلكه به اين جهت كه در ظرف زمـاني حاضـر و بـا                   

توجه به سرعت تحوالت، بشر به اين نتيجه رسيده كه گفـتن همـه واقعيـت ضـروري                  

نيست و شايد موجبات بروز فسادهايي شود كه ارزش آن بسيار كمتر از حفـظ حـريم                 
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همين طور است درخصوص علـم زيـست فنـاوري و مـسائل اخالقـي      . راستگويي است 

  . مترتب بر آن

فناوري و    ا درخصوص حيطه علم زيست    در حالي كه بسياري از رهبران مذهبي دني       

العمل دانشمندان در     الواقع عكس   هايي را قائل هستند اما في       هاي آن محدوديت    فعاليت

زيـرا بـسياري از مـسائلي كـه     . تفاوتي اسـت  هاي بسيار از روي بي     قبال اين محدوديت  

شـود از سـر       سازان يك جامعه مطرح مـي       توسط سياستمداران، خبرنگاران و يا تصميم     

هاي دست يازدين بشر به علم زيست فناوري و           اطالعي و يا نداشتن داليل و ضروت        بي

هـاي اخالقـي در ميـان مـردم           از ديگر عوامل عدم همساني استنباط     . مزاياي آن است  

حتـي در جـوامعي مثـل       . ها، سنن و اعتقادات متفاوت اسـت        جهان وجود اديان، آيين   

راي فرهنـگ نزديـك و ديـن مـسيحيت را           اي از كشورهاي دا     جامعه اروپا كه مجموعه   

دهد كه نگرش هاي اعتقادي اين جماعت آنچنان         دهند، مطالعات نشان مي     تشكيل مي 

هاي مترتب بر  متفاوت است كه ايجاد گفتمان واحد درخصوص مسائل اخالقي و ارزش    

ها و سـنن بـه تنهـايي          بنابراين تكيه بر مذاهب يا تكيه بر فرهنگ       . آن غيرممكن است  

منطقي را براي توجه به اخالق، آن هم در حيطه زيست فناوري، در      “ داليل”واند  ت  نمي

  . دسترس كاربران قرار دهد

  

  آيا در مسائل اخالقي كافي است كه تنها به نتايج بيانديشيم؟

ترين راه براي فهميدن اينكه آيا يك موضوع اخالقي است يـا              روشن است كه ساده   

براي مثال اين تصميم كه آيا زنـداني  . ه خواهد بودنه اين است كه نتيجه آن رخداد چ  

كردن فرد به خاطر دزدي كار بهتري است، يا جريمه كردن او بايد به نتيجـه زنـداني                  

درخصوص يك تصميم اخالقي وجود     “ توافق”بنابراين حتي اگر    . كردن فرد توجه كرد   

  .استتر  اما مسئله از اين هم عميق. آن توجه كرد“ نتايج”دارد بايد به 

  :براي مثال به مسئله ذيل توجه كنيد
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سؤال اينجاست كه آيا در هر شرايطي بايد واقعيت را گفـت حتـي اگـر نتيجـه آن                   

حرف درست، تلخ و ناخوشايند باشد؟ اگر از ديدگاه اخالقي به اين موضوع توجه شـود       

تـوان نتيجـه را در معـادالت     امـا آيـا مـي   . گويي امري حتمـي و ضـروري اسـت       راست

گيري وارد كرد؟ متأسفانه هنوز در بين دانشمندان علم اخـالق             سازي و تصميم    متصمي

تـوان براسـاس نتـايج،        بنابراين همواره نمـي   . توافق جدي در اين خصوص وجود ندارد      

در علم فلسفه آن دسته از فيلسوفان كـه  . گيري كرد درخصوص يك امر اخالقي نتيجه 

از . خواننـد    مـي  Consequentialist يـا    گـرا   دهنـد را نتيجـه      به نتيجه كـار اهميـت مـي       

اي را بـا    هستند كه هر پديده  Utilitarianismگرايان يا     گرايان، منفعت   ترين نتيجه   اصلي

در قرن پنجم در چين آقاي مـو  . دهند مورد توجه قرار مي “ فرجام خوش آن  ”توجه به   

ثمـرات آن   تزو يكي از فالسفه معروف آن سرزمين معتقد بود كه ارزيابي هر عمل بـه                

ثمـر و   بنابراين به عقيده وي هر عمل پرثمري عمل خوب و هر عمل بـي           . بستگي دارد 

  . محتوايي است نتيجه نامطلوب، عبث و بي بي

اند پاسخ مشخـصي بـه سـؤاالت يكـسان            گرايان نتوانسته   اما در طول تاريخ منفعت    

يط خاص چه بدهند، زيرا مسئله مهمي كه در امر منفعت وجود دارد آنست كه در شرا         

  . پاسخي براي هر مصداق در نظر گرفته شود

گـرا بپرسـند كـه آيـا دروغ           براي مثال به اين قضيه توجه كنيد، اگر از يك منفعت          

گفتن جايز است يا خير او پاسخ واحدي ندارد زيرا در شرايط مختلف و بسته به نتيجه 

. تي خواهـد بـود    هاي متفاو   گويي سبب منفعت    گويي يا راست    موضوع مورد بحث، دروغ   

مثالً اگر يكي از نزديكان دوست شما دار دنيا را وداع گفته و اتفاقاً ثروت زيادي بـراي                  

دوست شما به جا گذاشته باشد آيا بايد موضوع مرگ را به او اطالع داد؟ پاسخ به ايـن     

هـاي    بنابراين نگرش . گرا در شرايط متفاوت مختلف خواهد بود        سؤال براي يك منفعت   

توانـد    لـذا نفـع شخـصي مـي       . شود  صوص منفعت نيز در اين امر وارد مي       شخصي درخ 

گرا در ارجحيت قرار گيرد يا بسته به موقعيت  نسبت به نفع اجتماعي براي يك منفعت
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هرچنـد كـه    . گرايان در قبال سؤال فوق پاسخ واحدي ندارند         لذا منفعت . برعكس باشد 

ي كسب كند زيرا كه اهل اخالق       اين نگرش توانسته است در برخي ابعاد توفيقات مهم        

گويند كه چه بكنيم كـه        گرايان هميشه مي    گويند چه نبايد كرد اما منفعت       هميشه مي 

هاي مـشترك     تواند مشكالت بشريت را در حوزه       اما اين نگرش نمي   . تر باشيم   خوشحال

  .هاي مناسب را ارائه نمايد فكري مورد خطاب قرار داده و پاسخ

ي خوشبختي بـشريت يـا شـادماني آحـاد بـشر چيـست؟ آيـا               گير  اصالً واحد اندازه  

. توان به نفع دو واحد، يك واحد را قرباني كرد؟ زيرا كه عدد دو بيشتر از يك است                   مي

توان دو كليه يك فرد را به دو نفر پيوند زد تا آن دو زنـده بماننـد و                   براي مثال آيا مي   

اسبه كرد؟ مثالً چنـد واحـد     هاي مختلف را مح     توان شادي   اين يكي بميرد؟ چگونه مي    

  شادي جنسي برابر است با چند واحد شادي و خوشحالي ناشي از بخشش و انفاق؟

در . گرايي توجه ذاتي به اخـالق اسـت         اما جايگزين مستقيم در مقابل تفكر منفعت      

شود و نتايج حاصـل از آن در          عنوان يك خصلت ذاتي توجه مي       تفكر ذاتي به اخالق به    

گـويي جـايز نيـست حتـي اگـر نتيجـه           در اين طرز تفكر هـيچ دروغ      . مرتبه دوم است  

  .ها باشد ها و خانمانسوزي كوچكترين دروغ بزرگترين كشتارها، جنگ

بـراي مثـال آنـان      . كنند كه براي هر موضوعي پاسخي دارند        گرايان ادعا مي    منفعت

ي بـرا . پذيرنـد   چون و چرا مـي      را بي ) مصاديق(قواعدي جهان شمول و موضوع شمول       

آنگاه در مورد مثال كليه، بيشتر ما بايد هميـشه در ايـن حـراس               . مثال حقيقت را بگو   

هايمان ممكن است موجب آزار و اذيتمان در  باشيم كه گفتن حقيقت در رابطه با كليه       

جايگزين وضعيت نسبي نظريه فوق آن اسـت      . شود  گرايي    هاي معتقد به منفعت     جامعه

. نتايج آن خوب و برخـي ديگـر نـامطلوب هـستند        كه برخي تصميمات بدون توجه به       

گيري درخصوص مجازات اعدام اگر صرفاً به نتيجه كار توجه كنـيم              براي مثال تصميم  

آن است كه جان انسان ديگري كه مرتكب قتل شده نيز در روند مجازات اعدام گرفته                

در . ردشود و اين با منطق دو كار بد هميشه از يك كار بد بـدتر اسـت مطابقـت دا                   مي
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هاي درجـه يـك در نظـر          حالي كه برخي ممكن است بگويند براي مثال در مورد قتل          

گرفتن مجازات اعدام براي قاتل باعث ايجاد رعب و وحشت در ميـان جانيـان خواهـد                 

نظر از نتيجه عـددي   بنابراين صرف. سازد شد و آنان را از ارتكاب اعمالشان منصرف مي      

  . رسد به نفع جامعه به نظر مي) تالناعدام قا(كار، اتخاذ اين رويه 

ايـن نـوع   . گرديـد “ منفعـت صـرف  ”جايگزين “ گفتمان صحيح”هاي  بنابراين روش 

براي مثال برخـي معتقدنـد      . دهد  نگرش به اخالق مباني حقوقي را نيز مدنظر قرار مي         

تواند درست باشد به شـرطي كـه خريـد ايـن       عدم تعادل در ارائه خدمات آموزشي مي      

ت با پرداخت پولي كه از راه مناسب به دست گروه خاص اجتماعي رسيده،              گونه خدما 

  . انجام شود

گفتمـان  ”بنابراين با هر ديد كه بر موضوعات اخالقـي نگريـسته شـود بايـد اصـل                  

. گيرد  و نتايج حاكم بر فعاليت در حوزه زيست فناوري مورد نظر و توجه قرار               “ صحيح

آورنـد روشـن      اين موضوع سر در مـي     “ صحيحگفتمان  ”اينجاست كه نقش آنان كه از       

شود و اگر زيست فناوران كنار بنشينند طبيعي است كـه علمـاي علـم اخـالق بـا                       مي

هاي سنتي خود راههاي درمان عجيب و غريبي را پيـشنهاد خواهنـد               تمسك به نسخه  

  .كرد و ممكن است باالخره موجبات انحطاط يا انقطاع علم زيست فناوري فراهم آيد

 مثال افرادي را تصور كنيد كه اصـالً از مـشكالت بـشر در توليـد محـصوالت                   براي

هـا و   هـا، خشكـسالي     هـا، طوفـان     آورند و اصالً به مسئله سـيالب        كشاورزي سر در نمي   

صورت كامالً انتزاعي     كاهش توليد محصوالت كشاورزي و دام و طيور توجه ندارند و به           

لـسفي بخواهنـد درخـصوص اخـالق        هـاي ف    و با ديـدگاهي ناشـي از ارجحيـت گـزاره          

آيـا  . پـردازي كننـد     دستكاري ژنتيكي محصوالت كـشاورزي و يـا دام و طيـور نظريـه             

گيـري قـرار داد؟       پردازاني را مالك عمل و دستمايه تـصميم         توان نظر چنين نظريه     مي

بديهي است كه پاسخ به اين سؤال منفي است از آنجا كه عمـده مفـاهيم اخالقـي در                   

اع و نيازها و الزامات آن در جوامع بشري است، لـذا همـواره الزم اسـت                 تعامل با اجتم  
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شـرايط  ”نظريات اخالقي، درجه ارتباط و همخواني آن بـا          “ صحت”و  “ درستي”مالك  

به زبان ديگر اخالق امري انتزاعي نيست بلكه امري اعتباري است   . باشد“ زمان و مكان  

رسيده ممكن  ه نظر غيراخالقي ميو در ظرف زمان و مكان و شرايط خاص، امري كه ب   

  .است اخالقي تلقي گردد

  

  گسترش جامعه مبتني بر اخالقيات

. كنـد   صورت سنتي اخالق بر موضوعات مشترك بين مردم يك جامعه تأكيد مي             به

هاي اخير اما فالسفه علم اخالق حوزه عملكـردي و پوشـشي ايـن علـم را بـه                     در سال 

بـديهي اسـت    . اند   مشترك بشري گسترش داده    المللي و موضوعات    هاي مهم بين    حوزه

شناسي مورد نظر باشد با توجه به ميزان  كه وقتي مسائلي مثل زيست فناوري و زيست

العـاده آن     توان مشاهده كرد كه تأثيرات فوق       اثرگذاري آن بر زندگي روزمره بشري مي      

اي  در ايـن مـورد حتـي مـسائل بـين گونـه      . اي نيست منحصر به مسائل ملي و منطقه  

قـوانين  : بايست مورد نظر قرار گيرد براي مثال به اين نكتـه توجـه كنيـد    جانداران مي 

هـا چگونـه    حاكم بر استفاده از عوامل رشد يا انتقـال جنـين در حيوانـات اهلـي و دام              

است؟ بديهي است كه پاسخ به چنين سؤالي معموالً در ذهـن افـراد بـدون توجـه بـه                 

اساس نياز بشري به مواد غذايي بيشتر از پيش خطور          مبحث اخالق بيولوژي و صرفاً بر     

اما واقعيت آن است كه حيوانات نيز همانند بشر داراي حقوقي هستند كه             . كرده است 

را “ اخالقـي ”آيـد چـه نـوع     آنگاه سؤال دوم پيش مي. بايست مورد توجه قرار گيرد   مي

ت كـه بـا اسـتفاده از    بايد براي حيوانات مورد نظر قرار داد؟ چگونه؟ آيا اين درست اس         

كننـد و يـا نـرخ         فناوري چهارپايان اهلي توليد كرد كه درد احـساس نمـي            علم زيست 

تــوان بــه راحتــي ذبــح كــرد و  شــان بــاال اســت؟ چنــين حيوانــاتي را مــي توليــدمثل

اما چنين كاري بـه آن معنـي اسـت كـه زنـدگي و      . شان نيز زياد خواهد بود   توليدمثل

نظور مصرف انسان تنظيم شـده اسـت و او هـيچ نقـش              حيات اين حيوانات فقط به م     
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ها و مالحظات مربـوط   بنابراين مالحظات مربوط به نسل. ديگري در زندگي خود ندارد   

امروزه ما بيش از گذشته . بايست مورد نظر قرار گيرد هاي مختلف جانداران مي   به گونه 

دم در نقطـه ديگـر   تواند بر زندگي مـر  معتقديم كه اعمال ما در يك نقطه از جهان مي       

تواند با بـارش      اكسيد كربن در يك كشور كه مي        براي مثال توليد گاز دي    . تأثير بگذارد 

هاي اسيدي در نقاط ديگر جهـان همـراه بـوده و نيـز بـر زنـدگي نـوع بـشر در                         باران

بنابراين مقتضيات و توجه بـه نـسل حاضـر و           . هاي آينده تأثير منفي داشته باشد       نسل

  . كند م بر توجه به حفظ اخالقيات ميآيندگان همگي حك

  

  مباني، مفاهيم و اصول اخالق زيستي 

كردنـد تـا بـه        از زماني كه علماي ديني نقش طبيب را نيز در ميان مردم ايفا مـي              

اي تفكـر نـاب    تـوان يافـت، گونـه       امروز كه مرز نسبتاً مشخصي ميان علوم مختلف مي        

  . شدن دانش همزاد علوم بوده است

توان حكـيم بـه    شوند و كسي را نمي علوم مختلف از هم جدا محاسبه مي اگر امروز   

هـا دانـست دليلـي بـراي كنـار گذاشـتن اخـالق در ميـان                   مفهوم جامع تمامي دانش   

هـاي    يابي به قلـه     بنابراين در كنار تالش يا حتي جهش براي دست        . دانشمندان نيست 

  .ضروري استعلمي و پيشرفت، كوشش براي توجيه وجداني و اخالقي علوم 

. كنـيم   ما در عصري قرار داريم كه بيشتر به سوي شخصي شدن اخـالق سـير مـي                

تـر شـدن      هاي بشري آنچنان گسترده و دم افزون است كه موجب خـصوصي             پيشرفت

هاي مشخص توسط يك دانشمند يا        حريم گسترش علم شده و امكان توفيق در عرصه        

يابـد    ه به مسايل زيستي ارتبـاط مـي       اخالق آنجا ك  . شود  يك عالم به تنهايي فراهم مي     

در اخالق زيستي توصيفي، در وهله اول از توجه انـسان و            . يك واژه و يك انگاره است     

كنيم كه در واقع نقطه شـروع عـشق بـه          احترام او به جسم و جان خويش صحبت مي        

انـد   اي رسـيده  افراد به مرحله“ بينشي”اما در اخالق . زندگي و عالقه به خويشتن است 
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كننـد و در   هاي اخالقي را براي پيشرفت جامعـه بـشري طـرح و ارائـه مـي             ه ديدگاه ك

ريـزي    ، دو مفهـوم فـوق را ادغـام و اخـالق اجتمـاعي را پايـه                “تعاملي”اخالق زيستي   

صـورت   هـاي علمـي كـه بـه     هاي صورت گرفته در عرصـه  با توجه به پيشرفت   . اند  كرده

امـري  “ اجتمـاع جهـاني  ”اخـالق  تعاملي در حال بروز است بـديهي اسـت كـه ظهـور           

دوسـت  (بنابراين انسان بايد به نوعي تعـادل در اخـالق توصـيفي             . ناپذير باشد   اجتناب

برسد كه منجر به بروز عـدالت،      ) دوست داشتن ديگران  (و اخالق تعاملي    ) داشتن خود 

گمان فقط در  چنين دستاوردي بي. كرداري به مفهوم عام آن گردد انديشي و نيك نيك

به اين منظور تـصويب قـوانين ملـي و          . گردد  همگرايي فكري و نظري ممكن مي     سايه  

المللي كه سرنشينان كره خاكي را مورد خطاب قرار داده و آنان را در قالب قوانين                  بين

. رسـد   محكم و استوار در اطراف ستون اخالق و عدالت گردآورد ضروري بـه نظـر مـي                

اي كه بتواند زمينـه   نين نظم شناخته شدهبندي اصول مورد توافق در چ    بنابراين دسته 

بندي بـه شـرح ذيـل         اين تقسيم . تعامل را در سطح گفتمان فراهم آورد ضروري است        

  : باشد مي

 بدين معني كه در سطح گفتمان ضـروري اسـت كـه نـوعي               :اصل رضايت   ) الف

رضايت عمومي در نزد آحاد جوامع بشري درخصوص تحـوالت زيـست فنـاوري پديـد       

بايست از سر آگاهي، توانمندي و عالقه باشد نه از روي ترس يـك           رضايت مي اين  . آيد

  .قطبي بودن جهان، ناآگاهي و يا كم آگاهي و فقر ملل

عـدالت در   .  عـدالت در توزيـع اطالعـات و نتـايج آزمايـشات            :اصل عـدالت    ) ب

پژوهش، عدالت در ارائـه نتـايج، عـدالت در كـسب افتخـارات، عـدالت در اسـتفاده از                    

بنـابراين در اسـناد تعـاملي       ). …هـاي نايـاب و        ذخاير ژنتيكي، گونـه   (انات طبيعي   امك

  .المقدور به اصل عدالت توجه كرد بايست حتي مي

هاي زيست     هم در عرصه پژوهش    :اصل عدم تبهكاري و جلوگيري از زيان        ) ج

فناوري، هم در عرصه ارائه و كاربردهـاي آن ضـروري اسـت تـا بـه اصـل عـدم زيـان                      
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زيـان بـه طبيعـت و بـه محـيط      . اي شـود  توجه خاص و ويـژه    ) اصل الضرار (ن  رسانيد

 ، …هاي جـانوري و تنـوع زيـستي     زيست، زيان به ذخاير ژنتيك بشري، زيان به گونه      

  . بايد مورد توجه قرار گيرند

ها بـراي تبـادالت علمـي و ارائـه             در اين ميان نقش دولت     :اصل تبادل دانش    ) د

عنـوان ميـراث مـشترك بـشري          اصل تبادل دانـش بـه     . تآخرين اطالعات ضروري اس   

المللي ذكر گردد تا اطالعـات بدسـت آمـده در حـوزه زيـست          بايست در اسناد بين     مي

  .فناوري به راحتي در اختيار دانشمندان قرار گيرد

 پژوهـشگران، مـصرف كننـدگان، دانـشوران و آحـاد            :اصل حمايت قـانوني     ) هـ

هـا و     هـا، سـازمان     هـاي قـانون، دولـت       از حمايت بايست در سطوح مختلف       بشريت مي 

هاي زيست فناوري نتواند حقـوق آنـان    المللي برخوردار باشند تا پيشرفت    نهادهاي بين 

  .را مورد تهاجم و تعدي قرار دهد

هاي نـوين اصـل        بخصوص در حوزه فناوري    :اصل اجتناب از پژوهش مخفي      ) و

هـا    از آنجا كه اين پـژوهش     . ر گيرد بايست مدنظر قرا    هاي مخفي مي    اجتناب از پژوهش  

تواند به شدت بر ساختار جهان و زندگي بشري تأثير منفي داشته باشـد، ضـروري                  مي

هـا    هاي مخفي بخصوص توسط دولت      المللي بر عدم اجراي پژوهش      است در اسناد بين   

  . تأكيد شود

 بسياري از ملل دنيا بـر ديـن و آيـين مـذهبي              :اصل تمسك به اصول ديني      ) ز

گفتمان تعاملي اخالق زيستي نبايد نسبت به دغدغه دينـداران          . د پايدار و پايبندند   خو

هـاي نـاب آن      المقـدور از ريـشه      بلكـه بايـد بـه آن توجـه كنـد و حتـي             . اعتنا باشد   بي

هاي توحيدي وابسته است و عدم توجـه بـه آن    بيني بشريت به جهان . برداري كند   بهره

المللـي    هاي بين   فتمان حاكم بر جوامع و سازمان     منجر به جدا شدن قافله بشريت از گ       

  . گردد مي
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 همانگونه كـه در خـصوص اديـان گفتـه شـد             :اصل توجه به اصول مذهبي      ) ح

بسياري از مذاهب معتبر جهاني داراي قوانين و مناسـك مـتقن و محكـم درخـصوص             

ر هـاي اسـتوار و مـالك قـرار دادن آنـان د              توجه به اين بنيان   . نيازهاي بشري هستند  

تواند پيروي از قوانين تدوين شده در نزد آحـاد و             المللي مي   تدوين گفتمان ملي و بين    

  .مخاطبان را تضمين نمايد

  

  شود  سطوحي كه در آن تصميمات اخالقي اتخاذ مي

عدم توان در تشخيص سطوح     . شود  تصميمات اخالقي در سطوح مختلف اتخاذ مي      

.  خوب است يا بد خواهد شد  Xه موضوع   هايي از جمله اينك     مناسب منجر به بروز بحث    

در . كـاري شـده را در نظـر بگيريـد           براي مثال موضـوع محـصوالت كـشاورزي دسـت         

هاي مفصلي درخصوص مناسب بودن و يا نامناسب بـودن مـصرف    هاي اخير بحث  سال

كاري شـده   برخي معتقد هستند كه محصوالت دست. آيد  اين نوع محصوالت بعمل مي    

در سـوي ديگـر افـرادي       .  و طبيعي را نيز آلوده خواهد كـرد        بزودي محصوالت وحشي  

تواند مورد استفاده قـرار گيـرد    هستند كه معتقدند اين محصوالت نه تنها در غرب مي        

تواند جلوي مرگ و مير ناشي از قحطي را در كشورهاي توسعه نيافته از نظـر                  بلكه مي 

 موضـوع محـصوالت     بنـابراين نظريـات مختلـف اخالقـي در اطـراف          . اقتصادي بگيـرد  

تـوانيم توليـد و اسـتفاده از محـصوالت            ما مـي  . كاري شده وجود دارد     كشاورزي دست 

  : كاري شده را به مراحل ذيل تقسيم نماييم دست

  تحقيقات توسط دانشمندان ) الف

  گسترش بازرگاني محصوالت) ب

  هاي بهداشتي و كنترلي هاي سازمان تأييديه) ج

  كشت توسط كشاورزان) د

  فروشان  كاري شده كشاورزي توسط عمده ار محصوالت دستانب) ح
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  خريد و مصرف اين نوع محصوالت توسط مشتريان ) و

تر بـه تـأثير هـر يـك از عوامـل بـر        صورت دقيق توانيم به   بندي ما مي    با اين تقسيم  

  .گيري تحقيقات و زيست فناوري توجه نماييم گفتمان اخالقي پي

  

  تحقيقات دانشمندان

. قتضيات اخالقي درخصوص تحقيقات توسـط دانـشمندان وجـود دارد   بسياري از م  

  . اي بايد پيش برود يكي از اين مقتضيات اين است كه تحقيق علمي تا چه مرحله

اما قبل از اينكه در اين خصوص تصميمي گرفته شود ابتدا ضروري است تفكر افراد 

ل برخـي   بـراي مثـا   . يكسان شـده و مقتـضيات حقـوقي تحقيـق را مـشخص نمـاييم              

شد مثل راي ندادن زنان و يا مرداني          تصميمات كه در گذشته يك ارزش محسوب مي       

شود و سخن گفتن  كه توان مالي نداشتند امروزه ديگر در بسياري از كشورها اجرا نمي  

گـردد و يـا اينكـه         در رابطه با آن امري قبيح و خارج از نزاكت و تمدن محـسوب مـي               

هـا   دليل آن است كه دولت   داري و شكنجه افراد به      دهتصميم كشورها مبني بر توقف بر     

هـا    زيرا كه تمدن امروزي بشر اين نوع فعاليت       . ذاتاً اين اعمال را غيرقابل اجرا دانستند      

  .تابد را بر نمي

بسيار ناخوشايند است كه ما بدانيم كه كاري مثل سيگار كشيدن مناسـب نيـست               

كنيم و حتي تبليغات  بته ما هم كاري نمي    ال. شود  اما هنوز توسط برخي افراد انجام مي      

خـواهيم    رسد كه مـا مـي       دهيم كه سيگار مصرف شود زيرا به نظر مي          موافق انجام مي  

اما آيـا يـك دانـشمند آزاد    . اي داشته باشيم كه آزادي در آن وجود داشته باشد   جامعه

 انجـام   اي  است هر فعاليت علمي را انجام دهد؟ يا آزمايش خود را بـر روي هـر نمونـه                 

بايـست بـر اصـول     رسد، زيرا هم دانشمندان و هم مردم مي     دهد؟ اين طور به نظر نمي     

ترين دليل كـه بـر    براي مثال براي بسياري از مردم امروزه اصلي     . اخالقي معتقد باشند  

دانند كه  تواند يك فعاليت تحقيقاتي را انجام دهد را آن مي مبناي آن يك دانشمند مي
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 برايند آن فعاليت منجر بـه خوشـحالي و ارتقـاء سـطح زنـدگي                نتيجه آن تحقيقات و   

  .ها شود انسان

شناسـي    اين نگرش عمدتاً در حوزه علوم كاربردي مثل پزشكي، الكترونيك، زيست          

  . شود كشاورزي و غيره ديده مي

شـود زيـرا كـه جامعـه          از سوي ديگر انجام برخي تحقيقـات اصـالً پيـشنهاد نمـي            

هر چند ممكن است چنـين تحقيقـاتي        . حاصل از آن را بپذيرد    تواند روند و نتايج       نمي

براي مثـال  .  داشته باشد…نتايج خوبي براي نوع بشر از نظر بهداشت ، درمان، غذا و               

. آزمايشات مربوط به استفاده از جريان برق در درمان بيماران رواني را در نظر بگيريـد               

ي را در معرض جريـان بـرق بـا           افراد 1963در طي اين آزمايشات اميل گرام در سال         

هـاي   ولتاژ باال قرار داد و هر چند كه اين آزمايشات بعدها در درمان بسياري از بيماري    

تواند چنين تحقيقاتي را انجام دهد؟ به نظـر   رواني استفاده شد اما آيا امروزه كسي مي       

  . رسد كه افكار عمومي اجازه چنين كاري را بدهد نمي

وع تحقيقات آن است كه ممكن اسـت بـه نتـايج نـامطلوبي           دليل ديگر توقف اين ن    

كاري شده    براي مثال موضوع تحقيقات بر روي محصوالت كشاورزي دست        . منجر شود 

تواند تأثير بسيار منفـي بـر اكوسيـستم داشـته             كه به عقيده برخي ادامه دادن آن مي       

  .باشد

 آنگـاه نتـايج     كاري شده اجازه كشت انبوه بيابند       طبيعي است اگر محصوالت دست    

در روند كشت در طول سالها تأثير آن بـر          . شود  هاي خيلي بهتر روشن مي      چنين بحث 

همچنين براي ادامه چنين تحقيقاتي بايد روشن . دهد ديگر موجودات خود را نشان مي

شود كه اصالً آيا اين تحقيقات در اولويت هـستند؟ و در شـرايطي كـه در بـسياري از                    

هـاي علمـي وجـود دارد آيـا بايـد آن              زي براي ادامه فعاليـت    هاي ناچي   كشورها بودجه 

  ها را به اين نوع تحقيقات اختصاص داد؟ بودجه
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، كمبـود   در اينجا نيز نكات مهمي وجود دارد، كمبود مواد غذايي، ازديـاد جمعيـت    

گيـري درايـن      شود تـا تـصميم      آب، فرسايش مداوم خاك و دهها عامل ديگر سبب مي         

  .شودرابطه به غايت مشكل 

كـاري شـده      از يك سو استفاده از گياهان تراريخت و محصوالت كـشاورزي دسـت            

احتماالً مشكل گرسنگي و كمبود مواد غذايي بشريت را از بين خواهد بـرد و از سـوي       

ديگر با ورود اين محصوالت پر بـار و ارزان بـسياري از كـشاورزان خـرده پـا ورشـكت                

تر  همچنين نسل گياهان كم اهميت.  دادخواهند شد و هستي خود را از دست خواهند

  . منقرض خواهد شد

فلذا اين سؤال باقي است كه باالخره تا كي بايد به اين تحقيقات ادامه داد و در چه   

  اي بايد به آن پايان داد؟ نقطه

  

  تحوالت اقتصادي و بازرگاني 

 –در يك سو ديـدگاه تجـارت        . مقاالت زيادي درخصوص اخالق تجارت وجود دارد      

ها اين نگرش حاكم اسـت        به زبان ديگر در برخي كمپاني     . باشد  تجارت است حاكم مي   

هـا و افـراد حقيقـي مالـك شـركت       كه مديران كمپاني فقط در قبال سهامداران، بانك   

از نظـر ايـن مـديران نـوع مـسئوليت در قبـال صـاحبان شـركت،                  . باشـند   مسئول مي 

يا افزايش هـر چـه      “ سود”ه بيشتر   مسئوليت مالي است يا به زبان ديگر افزايش هر چ         

از سـوي ديگـر بـه    . به نفع صاحبان شركت وجه همـت آنـان اسـت    “ نقدينگي”بيشتر  

هـايي كـه در تجـارت         گـرا ايـن بحـث وجـود دارد كـه شـركت              عقيده فالسفه منفعت  

اي دارند وظايف روشـني در قبـال خوشـحالي، خوشـبختي و       المللي نقش برجسته    بين

هاي توليد كننده داروي ايدز توجه        براي مثال به كمپاني   . ندسالمت جهاني برعهده دار   

آيا اين درست است كه ساليانه هزاران نفر در اثر ابتال به بيمـاري ايـدز بميرنـد                  . كنيد

توانند داروي مناسب را براي ايشان تهيـه   هاي فقير آنان نمي     فقط به دليل اينكه دولت    
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هـاي كـشورهاي غنـي      آن است كـه دولـت      ترين راه مقابله با اين مشكل         نمايند؟ ساده 

طبيعـي  . داروهاي مورد نياز را خريداري كرده و آن را به كشورهاي فقير ارسال نمايند     

است كه در چنين شرايطي قيمت پرداختي براي مردم كشورهاي فقير بسيار كمتـر از     

  . قيمت بازار جهاني خواهد بود

بشري را از ديد اخالقي مشاهده و ها، نياز جامعه  يك راه ديگر اين است كه كمپاني

لمس كنند و بجاي چرخش به سوي مشتري پولـدار و يـا سـهامداران و تـرجيح نفـع           

هايي مثـل     بضاعت و نيازمندان، سياست     كاركنان و مديران خود به منافع مخاطبان بي       

سازي، اختصاص مبلغي از درآمد به منظور كمك به مخاطبان فقيرتر، قرار دادن          شفاف

ايـن نـوع    .  را در پـيش بگيرنـد      …هاي بـشر دوسـتانه و         ان در جريان فعاليت   سهامدار

هـاي مبتنـي بـر سـود و حفـظ       ها هر چند ممكن است در ديد اول با سياست        سياست

اما در دراز مـدت نـوعي بـستر     . هماهنگي نداشته باشد  “ توليد ، فروش و سود    ”جايگاه  

امـا  . گراسـت   رضا كننده و تـشويق    آورد كه ا    هاي فوق فراهم مي     اخالقي را براي فعاليت   

هـاي اخالقـي مثـل     هايي داراي زمينه مناسب براي به دوش كشيدن مسئوليت     شركت

هـاي    ايجاد زمينه رضايتمندي در ميان كاركنان خود، كاهش آلودگي در اثـر فعاليـت             

توليدي، كاهش آالم مشتريان كم بضاعت، ايجاد فضاي گفتمان صـحيح بـا مخاطبـان              

هـاي    باشـند و آن را در فعاليـت         و سهامداران گرفته تا مشتريان، مـي      مختلف، از شركا    

توانند اقتصادي بوده و در  اند كه مي كنند نشان داده توليدي و اقتصادي خود تجربه مي

  . عين حال اصول اخالقي را رعايت كنند

  

  تصويب قوانين 

لوگيري از سؤال اينجاست كه براي مثال به چه دليل نياز به تصويب قوانين براي ج

رساني به محيط زيست وجود دارد؟ آيا بايد كار را به افراد سپرد و از آنان توقـع                 آسيب

داشت تا قوانين را رعايت كنند و يا بايد قوانين محكم به تصويب رسانيد؟ يـك پاسـخ                
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نظمي   خواهند قوانين سختي براي جلوگيري از بي        به اين سؤال اين است كه مردم مي       

خواهم بتوانم از كـسي كـه بـا سـرعت زيـاد در خيابـان                  ال من مي  براي مث . وضع شود 

تواند باعث ناراحتي افراد و احتمـاالً ضـرر و زيـان زيـادي شـود                 كند و مي    رانندگي مي 

شكايت كنم و بايد قوانين متقن و مطمئني براي مقابله با چنين افرادي وجود داشـته                

ن امكانات مالي كم بتوانند يـك   از سوي ديگر آيا ممكن است كه افرادي با داشت         . باشد

شركت بزرگ يا يك فرد ثروتمند را به دادگاه ببرند؟ معلوم اسـت كـه پاسـخ بـه ايـن             

سؤال به خصوص در كشورهاي غير دمكراتيك و حتي در كشورهاي مبتني بر اقتصاد               

بنـابراين  . امپرياليستي خيلي روشن و واضـح بـه نفـع افـراد معمـولي جامعـه نيـست                 

: صورت موازي انجـام دهنـد       بايست دو كار مهم را به       رتي و كنترلي مي   هاي نظا   سازمان

نقص را به تصويب برسانند تا حقوق شهروندان          اول آنكه بايد قوانين بسيار محكم و بي       

رعايت شود و دوم اينكه شـهروندان ضـعيف را در مقابـل شـهروندان پرقـدرت مـورد                    

تيكي دو مورد فوق حـائز      كاري شده ژن    درخصوص محصوالت دست  . حمايت قرار دهند  

هـايي بـراي حمايـت از مـصرف كننـده             بدين شكل كه اوالً بايد سازمان     . اهميت است 

وجود داشته باشد و ثانياً بايد قوانيني براي امكان شكايت از توليد كنندگان محصوالت     

از سـوي ديگـر محـصوالت       . كاري شده در صـورت بـروز اشـكال موجـود باشـد              دست

بـراي  . نند زندگي بشر و حيوانات اهلي و وحشي را تغيير دهـد           توا  كاري شده مي    دست

توانـد در حفـظ       هاي كمتري نياز دارند مي      كش  مثال استفاده از محصوالتي كه به آفت      

گزار بايد به مزاياي استفاده از اين نـوع محـصوالت             لذا قانون . محيط زيست مؤثر باشد   

 باشد و از توليـد كننـدگان        عنايت ويژه كند و فقط به يك طرف موضوع توجه نداشته          

هـاي    يك راه ديگـر بـراي سـازمان       . نيز حمايت و براي آنان قوانين حمايتي وضع كند        

در ايـن رابطـه   . گيري دهند  تنظيم و كنترل كننده اين است كه به مردم اجازه تصميم 

گذاري محصوالت و تشريح نحوه توليد آن بـا           قوانين اخير اتحاديه اروپا ناظر بر عالمت      

زني  در اين زمينه گروهي معتقدند كه ضرورتي براي برچسب. فاده از برچسب است است
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هاي ناظر كـار خـود را بـه           زيرا اگر سازمان  . كاري شده وجود ندارد     به محصوالت دست  

كـاري شـده شـود،        خوبي انجام دهند و دانش آنان منجر به تأييد يك محصول دسـت            

 خود بداند محدود بـه شـكل ظـاهري،          آنچه مصرف كننده بايد از غذاي مورد استفاده       

  . بندي و سالمت آن خواهد بود بسته

  

  كاري شده كشت گياهان و محصوالت كشاورزي دست

كـاري شـده كـشاورزي بـه          آيا مسائل اخالقي مربوط به كـشت محـصوالت دسـت          

يابد؟ اين سؤالي است كه بايد به روشني مـورد بررسـي قـرار                كشاورزان نيز تسري مي   

يك زمـين كـشاورزي شـبيه بـه يـك كارخانـه اسـت        .  پاسخ داده شود  گرفته و به آن   

امـا  . بنابراين بسياري از قوانين مترتب بر آن بايد شبيه به قوانين يـك كارخانـه باشـد              

وجوه تمايزي مثل طوالني بودن مدت توليـد محـصوالت كـشاورزي و ريـشه دوانـدن             

كـشاورزان  . د داردهاي كشاورزي در يك محل براي دهها بلكه صدها سـال وجـو    زمين

اي نزديـك بـين    اي طوالني و تاريخي با زمين دارنـد بنـابراين كـشاورزان رابطـه       رابطه

حفـظ آب و  . كننـد  زندگي و شغل خود با حفظ خاك، آب و حيات وحش احساس مي         

 وظايف اخالقي، ذاتي و تشكيالتي كـشاورزان سـنتي           خاك و نبات به اين ترتيب جزء      

 فكـر ايجـاد اخـتالل در اكوسيـستم، و تخريـب خـاك             فلذا هـيچ كـشاورزي در     . است

هـاي كـشاورزي      كشاورزي و يا استفاده گسترده از مواد شيميايي تخريب كننده زمين          

اي به منظور جلوگيري از كاهش محصول        هاي ويژه   همچنين كشاورزان مراقبت  . نيست

ه زيرا كه كاهش درآمد كشاورز يك عامل تعيـين كننـده نـوع محـصول و نحـو                 . دارند

كنند تا در صـورت افـت         آنان معموالً محصوالت متنوعي را كشت مي      . كاشت آن است  

شان يا كاهش راندمان يك محـصول، بـه اصـطالح تمـامي      هاي كيفيت زندگي  شاخص

ها را در يك سبد نگذاشته باشند و امكـان كـسب درآمـد از محـصول ديگـر                     تخم مرغ 

  . وجود داشته باشد
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  وسط عمده فروشانكاري شده ت انبار محصوالت دست

كننـد انـواع مختلـف محـصوالت را در       فروشان معموالً سـعي مـي       بنكداران و عمده  

اي از محـصوالت   براي تحقق اين امـر معمـوالً دسـته        . اختيار مشتريان خود قرار دهند    

  . گيرند آوري شده در ليست فروش ايشان قرار مي جمع

 يـا صـاحبان     فروشـان   كـاري شـده برخـي عمـده         اما درخصوص محـصوالت دسـت     

كـاري    اي سعي كردند كه به داليلي از فـروش محـصوالت دسـت              هاي زنجيره   فروشگاه

اي ايـسلند در كـشور     هاي زنجيره   توان به فروشگاه    براي مثال مي  . شده خودداري كنند  

اي از فروش هـر نـوع محـصول           هاي زنجيره   اين گروه از فروشگاه   . انگلستان اشاره نمود  

فروشـان حـق انتخـاب را از       بنـابراين برخـي عمـده     . ورزنـد  ورزي شده امتناع مي     دست

سؤال اينجاست كه آيا اين تجار حق انجـام چنـين كـاري را              . گيرند  مشتريان خود مي  

توانند حق انتخاب مشتريان خود را به هر دليل كه بـراي خودشـان         دارند؟ آيا آنان مي   

هـا    است؟ آيا دولـت   ها در اين رابطه چگونه        پسنديده است محدود نمايند؟ نقش دولت     

توانند با پرداخت يارانه به يك نوع محصول، مردم را به مـصرف نـوع بخـصوصي از                    مي

هـدايت كننـد؟ در ايـن       ) ورزي شـده    نوع وحشي و يا نوع دست     (محصوالت كشاورزي   

صورت تكليف توليد كنندگان نوع حمايت نشده محـصوالت چـه خواهـد بـود؟ اينهـا                 

كـاري شـده در       وش و مصرف محـصوالت دسـت      سؤاالتي است كه درخصوص نحوه فر     

  . پيش روي مصرف كنندگان است

  

  كاري ژنتيكي شده خريد و مصرف محصوالت كشاورزي دست

كاري شده    در پايان به وظيفه مصرف كنندگان در قبال محصوالت كشاورزي دست          

كنيـد و اگـر       براي مثال اگر شما براي كودكان يا پدر و مادر خود خريد مـي             . رسيم  مي

دهيد كه محصوالت كشاورزي مثل گندم، ذرت و برنج و غيره كه              صدي احتمال مي  در
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توانند بـراي سـالمتي خويـشاوندان خطرآفـرين باشـد             اند مي   كاري ژنتيكي شده    دست

بايست از خريد اين محصوالت خودداري كنيد تا زماني كه مطمئن باشيد به اينكه                مي

اما حتـي اگـر   .  اصالً هيچ خطري ندارديا خطر استفاده از اين محصوالت كم است و يا    

كـاري   تعداد كمي از دانشمندان تأييد كنند كه استفاده از محصوالت كشاورزي دسـت        

شده خطرناك است براي فردي كه معتقد و مقيد به اخالق است، خريد اين مواد براي   

بـه عقيـده برخـي از       . شـود   مصرف افراد تحت تكفل يك امر غيراخالقي محسوب مـي         

دان علم اخالق، حتي اگر فرد اين نوع محصوالت را صرفاً براي مصرف خـودش      دانشمن

خريداري كند او به موازين اخالقي كه داللت بر حفظ خود از انواع خطرها دارد خيانت 

  . كرده است

  

اي ديگر از كاربردهاي زيـست        تشخيص ژنتيكي پيش از تولد نمونه     

  فناوري

هـاي   ايش دانش و آگـاهي در مـورد  مكانيـسم   بدنبال انجام پروژه ژنوم انسان و افز     

هاي ژنتيكي در سطوح مختلـف را   ها، بشر امروزه توانايي تشخيص بيماري      بروز بيماري 

ترين موارد، فناوري تشخيص قبل از        يكي از مهمترين و قابل توجه     . بدست آورده است  

 بحـث برانگيـز     عنوان يكي ديگر از كاربردهاي      در اينجا اين فناوري را به     . باشد  تولد مي 

  .دهيم بيوتكنولوژي مورد بحث قرار مي

هاي ژنتيكي را قبل از كاشت جنين هشت سلولي در            تواند بيماري   امروزه انسان مي  

اولين صفت ژنتيكي كه در سـطح مولكـولي شناسـايي شـد             . رحم مادر شناسايي كند   

خوني داسي شكل اسـت كـه در ايـن بيمـاري بـروز جهـش تـوالي يـك              مربوط به كم  

آمينه در پروتئين هموگلوبين را تغييـر داده و باعـث درگيـر شـدن آن پـروتئين                   يداس

خوني داسي شكل مشكالت بزرگـي را در طـول زنـدگي     بيماران مبتال به كم . گردد  مي
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بنابراين تشخيص پيش از كاشـت و بررسـي احتمـال بـروز ايـن               . كنند  خود تجربه مي  

هـايي گـردد كـه خـود در       چنين جنين تواند منجر به از بين بردن       بيماري ژنتيكي مي  

در اواخر قـرن نـوزده فرانـسيس كـالتون پـسر            . سالمت نسل آينده نقش بسزايي دارد     

براساس اين نظريه جامعه انساني . عمومي چارلز داروين نظريه يوژنيك را پيشنهاد كرد

بـراي  “ ضـعيف ”و منـصرف كـردن عناصـر    “ قدرتمنـد ”توان بـا تـشويق عناصـر     را مي 

. هـا و مـشكالت ناشـي از آن پـااليش كـرد              بهبود بخشيد و از انواع بيمـاري      توليدمثل  

هـاي اجبـاري      هاي يوژنيـك اتخـاذ و برنامـه         بنابراين عقيده در برخي كشورها سياست     

اين خود  . ماندگي ذهني بودند اتخاذ و اجرا شد        سازي براي افرادي كه دچار عقب       عقيم

شود كه ممكن است از نظر اخالقـي     مينوعي دارونيسيم يا انتخاب گونه برتر محسوب        

چه كس يا كساني بايد تصميم بگيرند كه كدام يك از ابناء بـشر      . مناسب به نظر نرسد   

هـاي نـازي باشـند آيـا چنـين          گيـران آلمـان     حق ادامه حيات را دارنـد؟ اگـر تـصميم         

ها نفر در قالب ايده حـذف         تواند منجر به كشتار هزاران يا حتي ميليون         تصميماتي مي 

  تر و ابقاي قوم واالتر گردد؟ قوم ضعيف

البته نبايد تا اين حد بدبين بود، همانگونه كـه گفتـه شـد همـين ابـزار بـه ظـاهر                   

هـاي   هاي در معرض خطر انواع بيمـاري     تواند به ابزاري براي حذف جنين       خطرناك مي 

شـايان ذكـر اسـت تـا پـيش از ظهـور             . العالج و مرگبار مورد استفاده قرار گيرد        صعب

هاي بيوشيميايي مثل الكتروفـورز پـروتئين         ها، روش   ناوري تشخيص ژنتيكي بيماري   ف

سـاك يـا    گيري هگزوز آمينديداز در بيماري اتوزومال تـي  در بيماران تاالسمي يا اندازه 

گيري كراتين كيناز در بيمـاران مبـتال بـه دسـتروفي عـضالني بـراي تـشخيص                  اندازه

ر مراحــل بــروز تظــاهرات بــاليني انجــام بيمــاري در مراحــل پــس از تولــد و حتــي د

توان گفت كه  بديهي است كه با مشاهده دقيق آنچه روي داده در واقع مي. پذيرفت مي

از يك نظر فقط توان بشر در تشخيص زودرس بيماري است كه افزايش يافته اما اينكه 

چه تصميمي بايد براساس اين تشخيص زودرس اتخاذ شود نكته ديگري است كه بـه                
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به هر حال كامل شدن نقشه ژنتيكي انسان در         .  در صفحات آينده خواهيم پرداخت     آن

اي در عرصـه      تواند تأثيرات بسيار گـسترده       در قالب طرح ژنوم انساني، مي      2005سال  

اميدهاي بزرگـي درخـصوص اسـتفاده از تـوالي ژنهـا بـراي              . پزشكي داشته باشد    علوم

هاي ژنتيك و حتي  خت انواع ناهنجاريطور شنا تشخيص بيماري پيش از تولد و همين

اما برخـي والـدين ممكـن اسـت     . ها از طريق ژن درماني فراهم آمد     درمان اين بيماري  

اساساً نخواهند تا زمان بـروز عالئـم بـاليني بيمـاري فرزندانـشان بـه آن پـي ببرنـد و           

يك هرچند كه  . خواهند زندگي خوبي تا آن زمان در كنار كودكانشان داشته باشند            مي

المللي نشان داده كه فقـط پـدر و مـادران آمريكـايي شـمالي و كانـادايي                    مطالعه بين 

اما بهـر حـال     . باشند  هستند كه كمتر مايل به دانستن بيماري ژنتيكي فرزندانشان مي         

العـالج پـيش از كاشـت در          هـاي صـعب     معلوم است كه دانستن احتمال بروز بيمـاري       

زيرا . ري بسيار بهتر از مواجه ناگهاني با آن است        كاهش آالم و درد و رنج ناشي از بيما        

تـري گرفـت و در صـورت امكـان بـا               توان تـصميم معقـول      كه با آگاهي از بيماري مي     

  .استفاده از تمهيدات پزشكي به ارتقاء كيفيت زندگي بيمار ژنتيكي اقدام نمود

ـ   در كشور ما سالها است كه موضوع سقط جنين   د هايي كه با تشخيص پـيش از تول

صورت قانون در آمـده و        شوند به   هاي ژنتيكي تشخيص داده مي      مبتال به برخي بيماري   

به تصويب مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان قانون اساسي رسيده است و اكنون 

توانند با مراجعه به پزشكي قـانوني و در صـورت وجـود خطـر بـه                   هاي زيادي مي    زوج

البته پرواضح است كه در اين شرايط .  نمايندهاي ژنتيك جنين را سقط  ابتالي بيماري 

اظهارنظر متخصص امري ضروري اسـت و سـقط جنـين بـدون اجـازه پزشـك امـري                   

  . شود غيرقانوني محسوب مي

ها هر نوع سقطي حتي در مراحل اوليـه           در برخي مذاهب از جمله در نزد كاتوليك       

از هر كشف و اختراع مفيد      اما توجه كنيد كه انسان      . شود  گزيني ناجايز قلمداد مي     النه

براي مثال تشخيص جـنس جنـين در        . تواند كاربرد ناصحيح و غيرمفيد اتخاذ كند        مي
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در . تواند پدر و مادر را به طرف انتخاب جنـسيت سـوق دهـد               روزهاي اول باروري مي   

برخي از كشورها كه داشتن فرزند پسر ارجحيت دارد ممكن است كه والدين به دنبال               

همـين موضـوع حـدود    . هاي مذكر را تـرجيح دهنـد         برآيد و جنين   سقط جنين مؤنث  

در آن زمان صرفاً با تكنيـك  . ها قرار گرفت بيست سال پيش در هند مورد توجه رسانه    

هاي جنسي امكان تشخيص جنـسيت فـراهم          تصويربرداري و پس از شروع ظهور اندام      

يت دارد تعداد زيـادي     آمد و از آنجا كه در كشور هند فرزند پسر بر فرزند دختر ارجح             

هاي دختـر كردنـد و ايـن مـسئله باعـث بـروز        هاي باردار اقدام به سقط جنين     از خانم 

جنجالي بزرگ در محافل خبري اين كشور شد و در نهايت دولـت وارد عمـل شـده و                   

اما خواست انسان به تعيـين جنـسيت        . ها داد   دستور به غيرقانوني بودن اين نوع سقط      

در طول تاريخ مـدون  . شود سالهاي اخير يا چند دهه اخير نميكودك خود منحصر به   

انـد تـا بـا مـصرف          بشري و از صدها سال پيش دانشمندان علوم پزشكي درصدد بـوده           

ها و يا برخي انواع گياهان كه به عقيده ايـشان داراي خـواص     برخي غذاها، برخي ميوه   

. ولد اقدام كنندتعيين جنسيت بوده نسبت به مشخص كردن جنسيت جنين پيش از ت

هايي براي تعيين جنـسيت جنـين         در روايات و احاديث از ائمه مسلمين به تواتر روش         

دفـن  . انـد   پزشكان معرفي مثـل بـوعلي نيـز پيـشنهادهايي ارائـه داده            . نقل شده است  

نوزادان دختر پيش از اسالم در جزيره العرب نيز حاكي از نوعي انتخاب غيرطبيعـي و                

تـر   دهـد دقيـق   بنابراين آنچه امروزه روي مي. نس ديگر داردارجحيت يك جنس به ج   

هاي دستيابي به چنـين       تر شدن روش    شدن وسايل تشخيص و احتماالً در آينده دقيق       

توانـد در     البته تعيين جنسيت الزاماً منحصر به گونه انسان نيست و مـي           . توفيقي است 

 ايـن مـسأله در گاوهـاي        نزد جانداران ديگر نيز كاربردهايي داشته باشـد بـراي مثـال           

 …غـذايي و   شيرده تأثيرات فاحشي در بهبود اقتصاد و كاهش مرگ و مير ناشي از كم     

براي مثال اگر تشخيص ژنتيكي يك تـك سـلول از جنـين در خـون محيطـي                  ). دارد

ممكن شود و بدين ترتيب جنسيت جنين قابل شناسايي باشد آيا انسان از اين فناوري 
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رد؟ آيا اين فناوري در جاي ديگر كاربرد ندارد و بايـد هـر نـوع                بهره نادرست نخواهد ب   

تحقيق در اين حوزه را متوقف كرد؟ بديهي است كه پاسـخ منفـي اسـت بـراي مثـال            

تواند به اقتصاد توليد      هاي اهلي كه بسيار مي      توجه كنيد به تعيين جنسيت در نزد دام       

 از كاربردهاي فناوري بـه      بنابراين معلوم است كه بسياري    . محصوالت دامي كمك كند   

تـوان راه پيـشرفت       سود بشريت است و صرفاً به جهت سوء استفاده از كـامپيوتر نمـي             

  .فناوري اطالعات را بست

تشخيص ژنتيكي پيش از كاشت كه مستلزم تميهـدات منجـر بـه پرتـاب تخمـك                 

هاي بالغ و لقاح خارج بدني آن و كاشـت در مرحلـه     برداشت تخمك ) سوپراووالسيون(

تواند جنسيت را تعيـين كنـد بلكـه بـروز             شت سلولي در رحم مادر است نه تنها مي        ه

هاي تك ژني و كروموزومي مثل تاالسمي، سـندرم داون، سـندرم ترنـر و           انواع بيماري 

اين نوع رسيدگي پزشكي از پشتيباني دولتـي برخـوردار          . كالين فلتر را تشخيص دهد    

درصد موفقيت اين نوع اعمـال بـسيار        . نندبايست هزينه را تقبل ك      نيست و والدين مي   

الخصوص در صورتي كه فرزند اول مبـتال بـه يكـي از               اما علي . است% 20كم و معادل    

هاي فوق باشد ممكن است والدين بخواهند از سالم بودن فرزند بعدي مطمئن               بيماري

شي بـر   تواند اثر فاحـ     بديهي است كه سالم بودن فرزند دوم يا بيمار بودن او مي           . شوند

  . زندگي زوجين داشته باشد

هـاي تـصويربرداري    گونه كه پيـشتر گفتـه شـد هرچندكـه اسـتفاده از روش         همان

شـود    صورت ناهنجاري بافتي ظـاهر مـي        هاي فوق را كه به      تواند برخي از ناهنجاري     مي

تشخيص دهد اما سقط جنين در شرايط پيشرفته حاملگي نسبت به مراحل اوليـه يـا                

 يـا تـشخيص     PND در كـشور انگلـستان      . تـر اسـت     ت بسيار مشكل  حتي پيش از كاش   

ژنتيكي بيش از كاشت فقط تحت شـرايط خـاص و بـه داليـل روشـن پزشـكي نظيـر          

بهرحال هرگونه تـشخيص جنـسيت در       . پذير است   ريسك شناخته شده ژنتيكي امكان    

 يك خـانواده اسـكاتلندي كـه        2000در پاييز سال    . اين كشور ممنوع اعالم شده است     
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چهار پسر داشته و تنها دختر خود را در يك حادثه رانندگي از دست داده بودند تقاضا 

كردند تا با فناوري تشخيص ژنتيكي پيش كاشتي نسبت به كاشت جنين مؤنث اقـدام    

هاي دانشمندان  گيري شد اما تالش اين تقاضا در انگليس رد شد اما در ايتاليا پي        . شود

  .ه نبود و تنها جنين موفق نيز مذكر از آب درآمددر اين زمينه با موفقيت همرا

 در آمريكا رخ داد و منجر به درمان 2000اما اجازه دهيد مورد ديگري كه در سال       

اي  مـولي خوزنـه دختـر خـانواده      . عنوان مثـال موفـق ارائـه نمـاييم          واقعي گرديد را به   

ين دختـر حامـل ژن   هر دو والد ا . آمريكايي بود كه با بيماري آنمي فانكوني متولد شد        

در چنـين   . رسـيد   طور اتوزومـال مغلـوب بـه ارث مـي           معيوب اين بيماري بودند كه به     

شرايطي احتمال بروز بيماري در هر حاملگي        
4

هـيچ راه درمـاني بجـز       .   خواهد بـود    1

ا پيوند زدن مغز استخوان سازگار به مولي وجود نداشت، لذا والدين تصميم گرفتنـد تـ      

يك فرزند سالم از نظر ژنتيكي و غيرمبتال به بيماري آنمي فانكوني داشته باشـند كـه                 

ناش پسري است كه پس     . امكان اهداء بافت مغز استخوان به مولي را نيز داشته باشند          

فقـط  .  تخمك لقاح يافته به رحم مادر منتقل شده و سالم به دنيـا آمـد               12از مطالعه   

عه شرايط عدم ابتال به فانكوني و سازگاري بـافتي را دارا            ها در اين مطال     يكي از تخمك  

امـا  . پس از تولد و با پيوند بافت مغز استخوان ناش به خـواهرش او نجـات يافـت                 . بود

آيـا نـاش پـس از بلـوغ و          . سؤاالت اخالقي بسياري در اين حيطه مطرح گرديده است        

رار گرفتـه خوشـحال     يافتن درك كامل از اينكه براي نجات خواهرش مورد استفاده قـ           

توان به موارد ديگر  خواهد بود؟ و يا دچار بحران هويت خواهد شد؟ آيا اين روش را مي

گسترش داد، يعني افرادي را به دنيا آورد كه صرفاً به منظور درمان ديگر افـراد مـورد             

جنـين مـورد نظـر را       “ انتخـاب ”هاي آزمايـشي و       استفاده قرار گيرند؟ آيا توليد جنين     

ن نوعي مداخله در طبيعت و برهم زدن توازن آن دانست؟ و در نهايـت آيـا دور                  توا  مي
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توجهي به شأن و منزلت انـساني          بي IVFهاي اضافي ايجاد شده در روند         ريختن جنين 

  نيست؟

  

  گيري بندي و نتيجه جمع

در اين بخش كوتاه مطالب متنوعي مطرح شد و در واقع فتح باب مـسائل مربـوط                 

  : ولوژي صورت پذيرفت و نتايج ذيل حاصل شداخالق در حوزه بي

در حوزه زيست فناوري نيز مانند ساير مباحث اخالقي يك راه و رسـم واحـد             ) الف

  . گيري وجود ندارد  براي تصميم

و اصول اخالقي و درك مـشترك و        “ داليل”بايست مبتني بر      نتايج اخالقي مي  ) ب

  .تفاهم آحاد بشر بر يك موضوع خاص باشد

 و گفتمان نقش اساسي در تبيين نگرش افراد درخصوص اخالق و نتايج آموزش) ج

  .  بديل در اين راستا خواهند داشت المللي نقشي بي هاي بين بنابراين سازمان. آن دارد

تصميم درخصوص اخالقي بودن مسائل مترتب بر زيست فناوري و يـا پزشـكي              ) د

  . باشد اخص ميصورت  نوين مستلزم بررسي جزئيات موضوع مورد بحث به

هاي  المللي در جهت كنترل فعاليت هاي عمومي و تدوين اسناد بين حل يافتن راه) و

  .پژوهش در اين حوزه ضروري است

ها نقشي حياتي در تـدوين قـوانين و حفاظـت از مـردم عـادي در مقابـل               دولت) ز

ر و هاي قـانوني، درآمـدهاي سرشـا    اي از جامعه كه از مواهب بيشتر مثل حمايت      طبقه

بايست مرتباً وضع قوانين كـشور خـود در       توان اجتماعي برخوردار هستند داشته و مي      

  .اين جهت را مورد ارزيابي قرار دهند
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  اخالق در تحقيقات علوم زيستي

  

  محمد حسين صنعتي

  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي

  

  خالصه

 و حل معضالت و مسائلي است انسان بعنوان موجودي كنجكاو دنبال يافتن گمشده ها

آورد اين جـستجو منحـصر بـه تـامين      غان مي كه هر يك پاسخ سؤالي را برايش به ارم        

نيازهاي مادي اش نظير غذا و سالمتي نيست بلكه نتيجه حـس ذاتـي كنجكـاوي وي        

لذا تحقيق كه محصول فكر و عمل انسان است پديده اي است كه انـسان را بـه                  . است

انسان در . كشف اسرار طبيعت و بهره برداري از امكانات موجود در آن سوق داده است         

ل تاريخ زندگي خود بر روي كره خاكي موفق شده است رموز طبيعي را شناسـائي                طو

نموده و با حل معادالت پيچيده به اطالعات ذيقيمتي دست يابد كه نتيجه آن تغييـر                

در ايـن رونـد     . باشـد   روش و تعامل وي با طبيعت از حالت اوليه به وضعيت كنوني مي            

قـدرت و سـرعت عمـل وي را در تحقيقـات          دستيابي به ابزار با ارزش علمي نـه تنهـا           

زيـست  . افزايش داده است بلكـه امكانـات جديـدي را در اختيـار وي قـرار داده اسـت       

فناوري نوين كه محصول مهندسي ژنتيك است يكي از اين ابـزار بـا ارزش اسـت كـه                   

انسان قرن بيستم بدان دست يافت و به كمك آن تحقيقات خود را گسترش داد تا نه                 

حصوالت جديد براي افزايش كيفي و كمي زندگي دست يابد بلكـه بـه رمـوز       تنها به م  

مهندسي ژنتيك ابزاري بـراي تغييـر اساسـي در بـدن     . بدن موجودات زنده واقف شود    

موجودات زنده و ايجاد موجودات زنده جديد تحولي اساسي در روند تحقيقـات قبلـي               

ري جدي در ذهن انسان     پرداخت لذا زنگ خط     بود كه فقط به كشف اسرار طبيعي مي       

كند؟ چـرا بـه ايـن تحقيقـات           نواخته شده و اين سوال برايش بوجود آمده كه چه مي          

پردازد؟ و اگر قرار است ادامه دهد چگونه بايد ادامـه دهـد؟ پاسـخ ايـن سـؤاالت و         مي
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 زيـستي را تـشكيل      (Bioethics)سؤاالت بيشمار ديگري در اين زمينه موضـوع اخـالق           

ستي موضوعي است با ابعاد بسيار گسترده كه به تحقيقات و كاربرد            اخالق زي . دهد  مي

علوم زيستي در رابطه با تمامي موجودات زنده اعم از انسان، گياه، دام طيور و آبزيان و 

اخالق زيستي دسـتورالعملها و راهكارهـا الزم بـراي         . شود  ها مربوط مي    ميكروارگانيسم

صـحيح بـودن   . كند از علوم زيستي را ارائه مي  برداري صحيح     اطمينان از كاربرد و بهره    

گيرد كه نتيجه باورهاي اجتماعي، فرهنگ، مذهب،         بر مبناي شاخص هايي صورت مي     

باشد كه مجموع آنها اصـول     حقوق بشر، عقل و منطق، اصل كرامت و آزادي انسان مي          

بـا توجـه بـه اهميـت موضـوع اخـالق در علـوم زيـستي و                  . دهد  اخالق را تشكيل مي   

ردگي و پيچيدگي آن بحث و گفتگو در اينمورد مقوله اي است مفصل و طـوالني           گست

در اين مقاله سعي خواهد شد حتـي االمكـان بـه            . كه نياز به ظرفيت خاص خود دارد      

جنبه هاي اخالقي مرتبط با تحقيقات در علوم زيستي پرداخته شود و حتـي االمكـان                

ن بـه بحـث و تبـادل نظـر و تكميـل       انديـشمندا …فتح يابي در موضوع باشد تا انشاءا      

  .موضوع در آينده همت گمارند

  

  مقدمه

اخالق در تحقيقات علوم زيستي به تحقيقات در زمينه ژنوم انسان و سـاير          :  شمول  -1

موجودات زنده، سلولهاي بنيادي، پيوند عضو و بافت، جنين انسان و موجـودات زنـده،             

ر كلي هر تحقيقي كه بنحوي مـرتبط       شبيه سازي انسان و حيوانات، ژن درماني و بطو        

  .شود با كاربرد ژنتيك نوين در انسان و حيوانات باشد را شامل مي

  

  IVF توليد مثل انسان بروش  -1

 ناميده IVF (In vitro fertilization)كه اختصاصاً به روش آزمايشگاهي فناوري توليد مثل 

ست كه بطور طبيعـي قـادر   شود يكي از راههاي رفع مشكل ناباروري در زوجهايي ا  مي

بـرداري رسـيد     به بهـره   1960هر چند كه اين روش كه از دهه         . به توليد مثل نيستند   

گيرد نكات    هم اكنون بصورت روتين درآمده و در اغلب كشورها مورد استفاده قرار مي            
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اخالقي بسيار زيادي را بدنبال دارد كه در اينجا به ذكر مختصري در مـورد بعـضي از                   

شـود شـانس     بيش از يك جنين به رحم منتقل ميIVFاز آنجا كه در  . پردازيم آنها مي 

دو يا چند قلويي باالست اين امر ممكن است با درخواست والـدين در توقـف زنـدگي                  

اسـتفاده از  . جنين هاي اضافي همراه باشد كه اين امر بدون شك غيـر اخالقـي اسـت           

IVF         د استفاده قـرار گيرنـد مـثالً در          براي توليد جنين هايي كه در سنين مختلف مور

تحقيـق بـر روي جنـين پـس از          .  مغاير با اخالق است    …تحقيقات يا در توليد دارو و       

انتقال به رحم در صورتي كه با آسيب به جنين يا مادر همـراه باشـد خـواه بـا سـقط                      

 يك فناوري پذيرفته    IVFبطور كلي   . همراه باشد يا بدون سقط باشد غير اخالقي است        

ور و مفيد است و چنانچـه       رست كه براي فرزند دار شدن بسياري از زوجهاي نابا         شده ا 

 گيـرد از نظـر      مورد اسـتفاده قـرار    بطور صحيح و صرفاً به منظور رفع مشكل ناباروري          

هر گونه .  اخالقي پذيرفته است و تحقيقات مرتبط با آن هم از اين ديدگاه بالمانع است

گيرد تا زماني كه اثر منفي بر روي جنين     صورت مي  نيز   IVFتحقيقاتي كه در رابطه با      

يا مادر نداشته باشد و پيش بيني استفاده غير اخالقـي از نتـايج آن متـصور نباشـد و                    

. براي بهبود كيفي زندگي انساني و سالمت وي مفيد باشد از نظر اخالقي بالمانع است              

، انتخاب ره اي اجا بحث هاي اخالقي متعدد ديگري نظير رحم      IVFدر رابطه با موضوع     

  . نيستاين نوشتار وجود دارد كه موضوع بحث غيرهجنس و 

  

   غربالگري ژنتيكي و تشخيص ژنتيكي پيش از النه گزيني -2

گيـرد كـه والـدين حامـل ژنهـاي            تشخيص پيش از النه گزيني در مواردي صورت مي        

ن روش در   انجـام ايـ   . معيوب باشند و خطر ابتال جنين به بيماري ژنتيكي زيـاد باشـد            

- انجام گيرد و والـدين از خـانواده  IVF) ناباروري(مواردي كه قرار است به داليل ديگر    

گيرد و  هاي با خطر زياد در ابتال به بيماريهاي ژنتيكي هستند بطور معمول صورت مي        

جنينهاي توليد شده در لوله آزمايش مورد بررسي قرار گرفته و در صورت سالم بـودن     

رسـد كـه از نظـر         روش بسيار سودمند است و بنظر نمي      اين   .شوند  منتقل مي  رحمبه  

 مورد نظر نباشد تشخيص قبـل از تولـد   IVFدر مواردي كه   . اخالقي مورد سئوال باشد   
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گيـرد كـه بعـداً      امكانپذير است انجام مـي CVSكه در هفته دهم بارداري با استفاده از   

تيك مرتبط بـا بيماريهـا كـه        به هر صورت غربالگري ژن    . مورد بحث قرار خواهد گرفت    

گيرد روش مناسبي براي پيشگيري از تولد فرزندان مبـتال بـه       صورت مي  IVFهمراه با   

موضوع ديگري كه در ايـن مقولـه مطـرح اسـت اسـتفاده از               . بيماريهاي ژنتيكي است  

مثـل هـوش،    خـاص   غربالگري ژنتيكي در انتخاب و نگهداري انسانهايي با ويژگيهـاي           

. تاكنون روش هايي براي چنين غربالگري ابداع نشده است        . باشدمي …...زيبائي، قد و    

يابد و هر روز خبر از كشف ژنهاي جديد  هر چند كه دانش ژنتيك با سرعت توسعه مي   

مرتبط با صفات ويژه ميرسد لكن در عمل با فناوري كنوني غربـالگري ژنتيكـي بـدين          

فناوري بحث هـاي اخالقـي بـسيار    منظور امكانپذير نيست و اين زمينه اي از دانش و           

تحقيقات مرتبط با موضوع غربالگري ژنتيكي مرتبط با بيماريها از زمينه           . گسترده دارد 

هاي باارزش و مفيد براي سالمت جامعه است لكن در رابطه با انتخـاب انـسانهايي بـا                  

و تحقيقات شناخت ژنهاي مرتبط با صفات ويـژه انـساني           . صفات ويژه جاي بحث دارد    

 منظور كشف واقعيت هاي باارزش است و جنبه هاي اخالقي منفـي بـر آن مترتـب                  با

لكن بكارگيري نتايج اين تحقيقات در عمل به منظور داشتن انسانهايي با يـك              . نيست

سري ويژگيهاي ژنتيكي غيراخالقي است چون مشكالت عديـده اي را بوجـود آورده و     

ف خواهد كرد بديهي است كه جامعه       انتخاب طبيعي را در مسير توليد مثل انسان حذ        

اي با انسانهايي كه ساختارهاي ژنتيكي ويژه دارند خودبخود به سمت تبعيض كـشيده       

عقل و فطرت انسان بر انتخـاب طبيعـي   . شود شود و از روند طبيعي خود خارج مي    مي

 را  شـود نـد و هـر اقـدامي كـه باعـث انحـراف از ايـن رونـد                   كدر توليد مثل حكم مي    

  . دپذير نمي

  

  (Bio-Banking) ذخيره سازي نمونه هاي بيولوژيك -3

 انساني از اهميت خاصي برخوردار است ايـن نمونـه           DNAنمونه هاي بيولوژيك حاوي     

 جمع آوري شوند قابل تكثير      …ها كه ممكن است براي مقاصد تحقيقاتي يا تشخيص          

ژنتيكـي افـراد   برداري به دفعات متعدد هستند و از آنجـا كـه حـاوي اطالعـات              و بهره 
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لـذا تهيـه نمونـه    . باشند امكان استفاده متعدد و گاهاً غير صحيح از آنها وجود دارد    مي

البتـه  . بيولوژيك از افراد براي هر منظور بايد با دريافت رضايت نامه كتبي از وي باشد              

دهنـد    در مواردي كه قانون به دليل پيگيري موارد جـرم مجـوز نمونـه گيـري را مـي                  

لكن در مواردي كه نمونه ها براي انجـام تحقيقـات جمـع آوري              . كند  يموضوع فرق م  

دهـد و يـا از قـيم و والـدين      شوند كسب رضايت آگاهانه از فـردي كـه نمونـه مـي            مي

هر چند كه اين امر به . ضروري است) يا افراد مهجور(افراد زير سن قانوني ) سرپرست(

 به دليـل فـوق   DNA هاي حاوي شود لكن نمونه    كليه نمونه هاي بيولوژيك مربوط مي     

در استفاده از اين نمونـه هـا بـه منظورهـاي            . الذكر از اهميت بيشتري برخوردار است     

تحقيقاتي بايد حريم خصوصي افراد و در صورت ضـروريت محرمانـه بـودن اطالعـات                

ها بيولوژيك    بديهي است كه در بهره برداري از نمونه       . بدست آمده از آن ها حفظ شود      

ت بايد از كد استفاده نمود آنچنان كه اسامي صاحبان نمونه براي كساني كه در تحقيقا

در . خواننـد مـشخص نباشـد       كنند و يا كساني كه گزارش را مـي          در آزمايشگاه كار مي   

پروژه هاي تحقيقاتي فقط مدير پروژه بايد از اسامي صـاحبان نمونـه هـاي بيولوژيـك         

ره ها كار كنند تا حريم خـصوصي افـراد و           انساني مطلع باشد و ساير افراد فقط با شما        

چـاپ نتـايج در مقـاالت    . جنبه محرمانه بودن و مالكيت اطالعات شخص حفظ گـردد       

 امكانپـذير  اطالعـات علمي بايد با دقت انجام شود آنچنان كه امكان شناسائي صاحبان       

بطـور خالصـه    . نباشد و موجب تبعيض و مارك دار كردن گروهها يا افراد خاص نشود            

نكه تهيه نمونه بيولوژيك انسان براي مصارف تحقيقاتي بايد بر حسب ضرورت ، پس     اي

فرم هاي رضايت نامه نيز بايـد       . از تاييد كميته اخالق موسسه يا دانشگاه صورت گيرد        

همراه با پروپوزال تحقيقاتي به تاييد كميته اخالق برسد و نمونه گيري بنحوي انجـام               

 داشته باشد مثالً چنانچه با استفاده از بزاق و خـالص    شود كه حداقل ضرر را براي فرد      

 آن مشكل حل مي شود از سواپ و جمع آوري بزاق استفاده شده و      DNAسازي نمونه   

برداري از آنها بر طبق روال فوق         نگهداري نمونه ها و بهره    . از خونگيري خودداري شود   

ميتـه هـاي تخصـصي و يـا         الذكر با كد باشد و از انتشار نام افراد نمونـه دهنـده در ك              

  .مكان نگهداري نمونه ها بايد مناسب باشد. انتشارات علمي مطلقاً خودداري شود
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   تحقيقات سلولهاي بنيادي و پيوند عضو -4

سلولهاي بنيادي سلولهايي هستند كه قدرت تكثير و تمايز به سلولهاي متعـدد دارنـد               

 نـوع مختلـف بافـت    210اد آنچنان كه تمايز سلولهاي بنيادي جنيني انـسان بـه ايجـ      

 در آزمايـشگاه    1998تحقيقات سلولهاي بنيادي جنيني كـه از سـال          . شود  منتهي مي 

مورد استفاده قرار گرفتند بشدت گسترش يافته است و از آن زمان بحث هاي اخالقي               

. جنين انـسان منبـع بزرگـي از سـلولهاي بنيـادي اسـت             . زيادي را بوجود آورده است    

شوند قدرت    تهيه مي ) بالستوسيت(ني كه از مراحله اوليه جنين       سلولهاي بنيادي جني  

. توانند بـه تمـامي انـواع سـلولهاي انـسان تمـايز يابنـد                تمايز بسيار زيادي دارند و مي     

سلولهاي جنيني كه از مراحل بعـدي توسـعه جنـين قابـل تهيـه هـستند بـه تعـداد                     

لولهاي بنيادي براي پيونـد     س. باشند  محدودتري از انواع سلولهاي انسان قابل تمايز مي       

سـلولهاي بنيـادي بـالغ از بافتهـاي بـالغ      . گيرنـد   مغز استخوان مورد استفاده قرار مـي      

قابل تهيه اسـت و در درمـان بيماريهـاي زيـادي كـاربرد              ) بافتهاي انسان بعد از تولد    (

  .دارند

  در كلينيـك هـا  بدست آمدهتوان از جنين هاي اضافي        سلولهاي بنيادي جنيني را مي    

 يا جنين هاي كلون شده، جنين هاي سقط شده، بند ناف، بافت   (IVF)درمان ناباروري   

و اين امر دليل بحث هاي زياد اخالقي در مورد          .  تهيه نمود  (Cadavers)بلغ و كاداورس    

جوامع مختلف بـشري در دهـه گذشـته موضـع گيـري هـاي               . سلولهاي بنيادي است  

سئوال پايـه اي كـه      . اند  كاربرد آنها داشته  مختلف در مورد سلولهاي بنيادي جنيني و        

ند اينست كه زندگي چه وقـت شـروع ميـشود؟ چـه وقـت               كاين بحث ها را ايجاد مي     

 شروع ميشود؟ در جوامعي كه اعتقاد به شروع زندگي          (personhood)شخصيت يك فرد    

. ددانن با شروع حاملگي دارند هر گونه تحقيقاتي را بر روي سلولهاي بنيادي ممنوع مي         

بسياري از مذاهب و سياستمداران معتقدند كه تحقيقات سلولهاي بنيادي جنينـي بـه    

آنها اعتقاد دارند كـه ايـن كـار         . شود ممنوع است    دليل اينكه باعث نابودي جنيني مي     

مطالعـه و تحقيـق در      . شود كه تعداد سقط هاي غير ضـروري افـزايش يابـد             باعث مي 

چون از بافت يا سلولهاي     . اخالقي كمتري دارد  زمينه سلولهاي بنيادي بالغ بحث هاي       
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بالغ گرفته مي شود و ارتباطي با جنين ندارد و از نظر كاربردي در پزشكي هـم مفيـد         

است چون ساختار ژنتيكي آن بين دهنده و گيرنده يكـسان اسـت لـذا رد پيونـد هـم           

گيـرد و     مـي سلولهاي بنيادي مغز استخوان براي پيوند مورد استفاده قرار          . وجود ندارد 

تواند به سلولهاي عصبي و مغز تبديل شود كه از تخريب بافت سلولهاي عـصبي در           مي

 مورد …مغز و چشم جلوگيري نموده و در درمان بيماري هاي چشم، آلزايمر، ديابت و 

استفاده قرار گيرد بنابراين با توجه به ارزش كاربردي اين سـلولها تحقيقـات در مـورد             

  . استعبالمانآنها از نظر اخالقي 

 به موضوع استفاده از سلولهاي جنيني       (IBC)كميته بين المللي اخالق زيستي يونسكو       

در گزارش اين كميته سه اصل ذيل مـورد توجـه     . در درمان بيماري توجه نموده است     

  :قرار گرفته است

استفاده از جنين هاي انساني براي توليد سلولهاي بنيـادي جنينـي غيـر اخالقـي        -1

  .است

موارد خاص براي مصارف پزشكي با رعايت اصـول ايمنـي اسـتفاده از جنـين                 در   -2

  .باشد هاي انساني براي توليد سلولهاي بنيادي مجاز مي

  .اين تحقيقات از نظر اخالقي مجاز نيستما  با توجه به خطرات موجود  -3

بطور خالصه اينكه تحقيقات سلولهاي بنيـادي ارزش و اهميـت زيـادي دارد و فوايـد                 

استفاده از جنين هاي زايد كه در . ز آن براي سالمت انسان بخوبي روشن استحاصل ا

به منظورهاي   (شوند و يا جنين هايي كه تعمداً         توليد مي  (IVF)مراكز درماني ناباروري    

شوند و يا استفاده از خون بند ناف براي توليد سلولهاي             يا ناخواسته سقط مي   ) پزشكي

اي كـه   سقط عمدي جنين در هر مرحلـه      . مانع است بنيادي جنيني از نظر اخالقي بال     

باشد به منظور تهيه سلولهاي بنيادي براي مصارف تحقيقاتي غير اخالقي اسـت مگـر               

آنكه ارزش آن در تحقيقات پزشكي و ضرورت انجام آن محرز شده باشد بديهي اسـت                

تحقيقـات  . كه در هر صورت كسب مجوز كميته اخالق پزشكي موسسه ضروري اسـت   

كـاربرد سـلولهاي   . باشـد  روي سلولهاي بنيادي بالغ از نظـر اخالقـي بالاشـكال مـي          بر  

بنيادي در درمان بايد با مجوز از مراجع ذيصالح نظير كميته اخالق پزشـكي موسـسه       
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بهرحال تحقيقات بر روي سلولهاي بنيادي جنيني يا بالغ و مغز استخوان . صورت گيرد

خوشـبختانه  . كـشور ايـران بالمـانع اسـت       با رعايت اصول اخالقي و كـسب مجـوز در           

پيشرفت علم بيولوژي و ژنتيك در سالهاي اخير منجر به كشف روشهاي جديد توليـد               

سلولهاي بنيادي جنيني از سلولهاي بالغ شده اسـت در ايـن روش بـدون اسـتفاده از                  

جنين و با استفاده از بافتهاي بالغ فرد تجديد برنامه كنترل چرخه زيستي سلول آنـرا                

 تمـامي سـئواالت و      (IPS)كنند كه در ايـن مـسير          به سلول بنيادي جنيني تبديل مي     

  . شود نكات اخالقي منتفي مي

  

  (Terapeutic cloning) شبيه سازي درماني  -5

در اين روش از جنين بعنوان يك منبـع سـلولهاي بنيـادي بـراي درمـان فـرد بيمـار                     

اج و سپس به سلول تخم غير بـارور          يك فرد بيمار استخر    DNAابتدا  . شود  استفاده مي 

 يك فرد بيمار استخراج و سپس به سلول تخم غير بارور شده DNAابتدا . شود شده مي

 هسته آن قبالً خارج شده است انتقال يافته و سپس DNAكه از يك ژن گرفته شده و       

غربالگري ژنتيكي جهت اطمينان    . شود  اين در لوله آزمايش وارد فاز رشد و تقسيم مي         

شود جنيني كـه بـدين     از سالم بودن بر روي آن انجام گرفته و در رحم زن كاشته مي             

شود يك جنين انساني سالم در رحـم يـك زن اسـت كـه بـا جنـين                     ترتيب توليد مي  

يعني ) نه از پدر و مادر    (طبيعي تفاوتي ندارد جز اينكه ماده ژنتيكي آن فقط از يكنفر            

  . يا زن باشد آمده است كه ممكن است مردDNAفرد بيمار دهنده 

اين همان روشي است كه براي شبيه سازي حيوانات و احتماالً انسان بكار گرفته شده               

لكن در .  و رويانا در ايران به همين روش توليد شدند) در انگليسي(است گوسفند دالي 

سازي استفاده درماني است چون در اينصورت سلولهاي بنيـادي را   اينجا هدف از شبيه 

ان از جنيني تهيه كرد كه ساختار ژنتيكي مشابه فرد بيمار دارد و لذا مـسئله رد              تو  مي

مشكلي كه وجود دارد و سئوال برانگيز است سقط         . پيوند در درمان منتفي خواهد شد     

بايست جنين سقط شود ايا اين كـار          جنين است براي استفاده از سلولهاي بنيادي مي       

ثبت است تا چه مرحلـه اي از زنـدگي جنينـي            از نظر اخالقي جايز است؟ اگر پاسخ م       
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توان اين كار را انجام داد؟ هر چند كه شبيه سازي بـراي حيوانـات پذيرفتـه شـده            مي

است چون با مقاصد تجاري، افزايش كمي و كيفي توليـد، حفـظ انقـراض نـسل و يـا                    

لكـن  . گيـرد   درخواست صاحبان حيوانات خانگي به دليل عالئق شخـصي صـورت مـي            

ي انسان از نظر اخالقي پذيرفته نيـست و بعنـوان يـك عمـل غيـر اخالقـي            شبيه ساز 

بهره برداري از شبيه سازي انسان بـراي مـصارف درمـاني كـه در               . شناخته شده است  

شود نيازمند بحث هاي اخالقي فراواني است كه بـسيار ظريـف و               اينجا بدان اشاره مي   

 از روحـانيون، اسـاتيد      دقيق است و بايد توسط كميته هاي اخـالق پزشـكي متـشكل            

تحقيقات . ژنتيك، بيولوژي و جنين شناسي و مديران بهداشتي مورد بررسي قرار گيرد

مرتبط با موضوع كلون سازي درماني نيز حكمي مشابه كاربرد آن دارد بـديهي اسـت                

كه اگر قرار باشد شبيه سازي درماني انجام گيرد چـون در حـال حاضـر روش روتـين            

  . د اين فعاليت از ابتداي شروع جنبه تحقيقاتي خواهد داشتبراي آن وجود ندار

  

   ژن درماني -6

 ذهن دانشمندان را بخود معطوف داشـته        1970ژن درماني موضوعي است كه از دهه        

گذشــت  در آن زمـان كـه مـدت زيـادي از تولــد علـم مهندسـي ژنتيـك نمـي        . اسـت 

 DNAديـد دسـت ورزي      دانشمندان زيادي معتقد بودند كه با اسـتفاده از روشـهاي ج           

برنـد در     هاي ژنتيكي رنج مـي      قادرند با انتقال ژنهاي سالم به بدن بيماراني كه از نقص          

مدت زمان كوتاهي تمامي بيماريهاي ژنتيكي و يا حداقل تمـامي بيماريهـاي ژنتيكـي               

برند در مدت زمان كوتاهي تمـامي بيماريهـاي ژنتيكـي و يـا حـداقل تمـامي                    رنج مي 

هر چند كه اين موضوع در تئـوري بـسيار          . ي تك ژني را درمان كنند     بيماريهاي ژنتيك 

جالب و حتي ساده بنظر مي رسد در عمل با مشكالت زيادي مواجه شـد اوايـل دهـه                   

 ژن درماني صورت محدود بر روي چند نفـر از بيمـاران آغـاز شـد اكنـون كـه                     1990

مراحل تحقيقـاتي   گذرد هنوز هم ژن درماني در         نزديك به بيست سال از آن زمان مي       

است و به روشها روتين درماني تبديل نشده است ژن درماني بيشتر بر روي بيماريهاي 

تك ژني نظير فيبروز سيستيك، گوشه، هيپر گلسترولمي، و بيماريهايي نظير سرطان،            
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پاركينسون، آلزايمر، آرترتينر، بيماريهاي قلبي و در مواردي هـم ايـدز مـورد توجـه و                 

گيرد يكي انتقال ژن به سلولهاي        درماني به دو صورت كلي انجام مي      ژن  . تحقيق است 

سوماتيك كه در اين صورت انتقال آن به نسل بعدي منتفي است و شكل دوم انتقـال                 

ژن به سلولهاي زوم الين كه انتقال به نسل بعد و وراثتي شدن را بدنبال خواهد داشت 

 چون انتقـال ژن بـه بـدن بيمـار           در مورد اول بحث هاي اخالقي زيادي وجود ندارد و         

باشد تحقيقات مرتبط با آن بـا مجـوز از كميتـه هـاي اخـالق پزشـكي موسـسات                      مي

امكانپذير است بديهي است كه در اينصورت بايد تمامي ضوابط و اصول اخالق پزشكي        

روش دوم كـه انتقـال   . ن روش اطمينان حاصل نمود   آ مامورد توجه قرار گيرد و از انج      

از . سلولهاي ژرم الين انساني است از نظر اخالقي بسيار بحث برانگيز است       ژن سالم به    

آنجا كه اين روش هنوز مشكالت تكنيكي زيادي دارد انجـام آن بـر روي انـسان غيـر                   

اخالقي است و بديهي است در صورتيكه انجام تحقيقاتي در اين رابطه مورد نظر باشد               

منـي روش اطمينـان حاصـل شـود و          آزمايش بر روي حيوانات بـصالح اسـت تـا از اي           

بديهي است كه انجام اين . مشخص گردد كه اين روش از نظر كاربردي قابل اجرا است  

تحقيقات بر روي حيوانات نيز به اخذ مجوز از كميته اخالق موسسه نيازمند اسـت در                

ژن درماني انتقال ژن سالم به سلولهاي انسان مورد نظر اسـت ايـن ژن ممكـن اسـت                   

رهاي خاصي به سلول منتقل شود و در آنجا مواد مهمي را توليد كند كـه                توسط وكتو 

باشد يا اينكه اين ژن ممكن است در ژنوم           سلول بطور طبيعي قادر به ساخت آنها نمي       

. باشـد انجـام دهـد       قرار گيرد و عملكرد ژن اصلي را كه سلول قادر به انجـام آن نمـي               

ديگري است كـه همـراه بـا تـصحيح          امكان جايگزيني ژن سالم با ژن معيوب موضوع         

نقص موجود در ژن طبيعي مورد توجه دانـشمندان در ژن درمـاني بيمـاران ژنتيكـي                 

انتقال ژن به سلولهاي انساني با استفاده از حامل هايي كه غالباً رتروويروس هـا               . است

گيرد اينها ويروس هايي هستند كه ژنوم آنها دستكاري شده و بخش              هستند انجام مي  

غير ضروري آن حذف و به ساختار ژنتيكي ساده اي تبديل شده انـد علـي رغـم                  هاي  

بـه بـدن انـسان    ) غير خـودي ( اضافي DNAتمامي تمهيدات صورت گرفته وارد كردن   

بطـور خالصـه ژن درمـاني انـسان جهـت درمـان يـا پيـشگيري                 . سئوال برانگيز است  
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بسيار مهمي است كـه در      بيماريهاي ژنتيكي يا بيماريهاي غير ژنتيكي العالج موضوع         

انجام اين تحقيقات با رعايت اصـول و        . گذراند  حال حاضر مراحل تحقيقاتي خود را مي      

ضوابط اخالقي كه در كميته هاي اخـالق موسـسات و يـا در سـطوح ملـي تـدوين و                      

تصويب شده است پس از كسب مجوز از مراجع ذيصالح بالمانع است هر چند كه قرار             

يماً بر روي انسان انجام گيرد لكن به دليـل اهميـت و ارزش              است اين تحقيقات مستق   

يكي از اصول اخالقي مرتبط با موضوع . آن و البته با رعايت اصول اخالقي بالمانع است

براي اطمينان از ايمني روش بايد      . انجام روش بر روي حيوان مدل قبل از انسان است         

 انجام تحقيق بر روي حيوان      مطالعه كنترل شده و دقيقي بر روي حيوان صورت گيرد         

مدل به شناخت اثرات مثبت و منفي آن كمك نموده و اطمينان نسبي از عدم وجـود                 

در آزمـايش بـر روي      . تاثيرات منفي قابل توجه بر روي انسان را حاصل خواهـد نمـود            

انسان بايد حداقل تعداد بيماران در نظر گرفته شده و شرايط بدني آنها مورد بررسي و           

كادر پزشكي متخصص همراه با صاحبنظران ژنتيك و بيولوژي . دقيق قرار گيردمعاينه 

قادر خواهند بود در كميته هاي اخالق موسسات تحقيقاتي و دانشگاهي در مورد انجام 

  .كار تحقيقاتي بر روي انسان اظهار نظر كنند

  

   پروژه ژنوم انسان -7

 1992 آغاز و در سال 1990ه  طرح ريزي و ده  1980پروژه ژنوم انسان در اواخر دهه       

 100  ژنـوم  به اتمام رسيد نتايج آن عالوه بر تعيين توالي ژنـوم انـسان تعيـين تـوالي                

تعيـين تـوالي   . ميكروارگانيزم، مخمر، مگس ميوه و بحثي از ژنوم بعضي از گياهان بود        

ژنوم انسان و ساير موجودات زنده به خودي خود بحث اخالقي زيادي ندارد و با توجه                

ژنوم انسان بـيش از سـه ميليـون         . ه ارزش و اهميت آن موضوعي پذيرفته شده است        ب

باشد بقيه آن نـواحي غيـر رمـز      هزار ژن مي100 تا 50زوج نوكلئوتيد دارد كه حاوي    

پروژه ژنوم انسان به شناخت دقيق . كننده است كه نقش آنها هنوز شناخته نشده است

ده است و در آينده نيـز بـدين منظـور مـورد             تر و بيشتر بسياري از بيماريها كمك كر       

بحث هاي مرتبط با پروژه ژنوم انـسان بيـشتر بـه مـسائل              . استفاده قرار خواهد گرفت   
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آنچه كه از ابتدا مورد سئوال بود اين بود كه چگونه بايـد از          . شود  جانبي آن مربوط مي   

ي داشته  بايد به اين اطالعات دسترس    ) كساني(اين اطالعات محافظت شود؟ چه كسي       

برداري از اطالعات ژنوم انسان توسط سازمانها و افراد چگونـه اسـت؟               باشند؟ حق بهره  

. شـد  اين بيشتر سئواالتي بود كه جنبه هاي اخالقي پروژه ژنـوم انـسان را شـامل مـي           

 شكل گرفـت بـا كمـك كميتـه هـاي      1988 كه در سال (HUGO)سازمان ژنوم انسان   

الت پاسخ دهد و راهكارهايي را پيـدا كنـد كـه            تخصصي خود تالش نمود به اين سئوا      

مـثالً موضـوع بـه سـازمان ملـل ارجـاع شـد و در                . دغدغه هاي اخالقي برطرف شـود     

UNESCO           تشكيل شد نقـش     1988 يك كميته راهنما براي پروژه ژنوم انسان در سال 

ا المللي مرتبط با پروژه ژنوم انسان بود تـ     اين كميته تسهيل گفتمان و همكاريهاي بين      

در مجموع پروژه ژنوم انسان رويه      . امكان مشاركت ساير كشورها در پروژه فراهم گردد       

خوبي را در پيش گرفت و مقرر شد كـه اطالعـات حاصـل از ايـن پـروژه بطـور آزاد و            

مجاني در اختيار كليه مردم جهان قرار گيرد تا تمامي انسانهايي كه بخواهند از نتـايج             

اصد مفيد و بشر دوستانه استفاده كنند از طريق اينترنت          آن براي تحقيقات يا ساير مق     

همچنين مقرر شد يك تـوالي مـشترك از ژنـوم انـسان             . اين دسترسي امكانپذير باشد   

 نفر مورد سكانس قـرار گرفـت ايـن تـوالي            20تهيه شود به همين دليل ژنوم بيش از         

لي مـشترك    قرار دارد يك توا    GeneBankمشترك يك نسخه آن در بانك اطالعات ژن         

لذا در چهارچوب پروژه ژنوم انسان و ثبـت نتـايج و            . است و به فرد خاصي تعلق ندارد      

برداري از آن با ايجاد يك رويه مناسب اصول اخالقي پذيرفته شـده مـورد توجـه                   بهره

تحقيقات مرتبط با ژنوم انسان و ساير موجودات زنـده بـراي انـسان مفيـد     . قرار گرفت 

كنـد در پيـشگيري،       به كشف حقايق جهان هـستي كمـك مـي         است و عالوه بر اينكه      

شود   تشخيص و درمان بيماريها نيز مفيد است و باعث افزايش كيفي زندگي انسان مي             

كه بر روي ژنوم آنهـا  ) افرادي(بنابراين مادامي كه اين تحقيقات بدون ارائه اسامي فرد   

بـرداري از   ي است بهـره بديه. گيرد باشد از نظر اخالقي بالمانع است  تحقيق صورت مي  

نتايج تحقيقات بر روي ژنوم انسان بايد با در نظر گرفتن و رعايت چند نكته مهم ذيل                 

از او تهيه و جهت ) يا نمونه بيولوژيك (DNAاوالً اينكه امكان شناسائي فردي كه . باشد
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ه دوم اينكه اسامي و مشخصات افراد محرمان     . تحقيقات مورد استفاده قرار گرفته نباشد     

سوم اينكه انجام تحقيقات بر . باشد و در اختيار پرسنل آزمايشگاه و سايرين قرار نگيرد

 موجب تبعيض يـا ايجـاد زمينـه    GeneBankروي ژنوم و مقايسه آن با نتايج موجود در     

و چهارم اينكه انجـام تحقيقـات     . تبعيض بين اقوام و گروههاي مختلف را فراهم نسازد        

  .امكان سوء استفاده از آن در آينده دور يا نزديك نباشدبراي انسان مفيد باشد و 

  

   تنوع ژنوم-8

 درصـد آن بـين افـراد        1/0بخش اعظم ژنوم انسان توالي يكساني دارد و تنها كمتر از            

مختلف متفاوت است اين اختالف بين افراد مختلف يك جامعه براسـاس قوميـت هـا،                

انسان و ارائه نـسخه نـسبتاً كـاملي از          پس از اتمام پروژه ژنوم      . كند   فرق مي  …زبان و   

 مطالعه تنوع ژنوم در دستور كـار بـسياري از محققـين             genebankتوالي ژنوم انسان در     

بسياري از كشورها به كار مطالعه تنوع ژنوم انـسان مـشغولند و ايـن كـار                 . قرار گرفت 

ارد و عالوه بر كشف اطالعات تنوع ژنتيكي كه در مطالعات ژنتيك جمعيتهـا كـاربرد د      

دهد در امور مربوط به سالمت  مسير مهاجرت و تكامل اقوام مختلف انسان را نشان مي  

مثالً فارماكوژنوميكس دانشي است كه يكي از نتايج آن         . انسان كاربرد فوق العاده دارد    

طراحي و توليد داروهاي خاص مرتبط با ژنوم است تنـوع ژنتيكـي اقـوام مختلـف بـه                   

همچنـين پيـشگيري،    . انجامـد   تـصاصي آن افـراد مـي      طراحي و سـاخت داروهـاي اخ      

در حـال  . تشخيص و درمان بسياري از بيماريها محصول مطالعه تنوع ژنوم انسان است 

حاضر عالوه بر مطالعاتي كه در كشورهاي مختلف بـصورت مـستقل در جريـان اسـت            

شـكل  ) Hap-Map Projeنظيـر  (كنسرسيوم هاي بزرگي متشكل از كـشورهاي مختلـف   

مطالعات تنوع ژنوم انسان كه صرفاً كار تحقيقـاتي اسـت نكـات اخالقـي               .  است گرفته

گيرد كه البته برخي از آنها در بخـش ذخيـره سـازي نمونـه هـاي                   مهمي را در بر مي    

جمع آوري، پروسـس، ذخيـره سـازي و اسـتفاده از            . بيولوژيك مورد توجه قرار گرفت    

يونسكو در . دي را ايجاد نموده استاطالعات ژنتيكي اقوام مختلف سئواالت اخالقي زيا

بيانيه ژنوم انسان و مـسائل  . رابطه با اين موضوع اقدامات قابل توجهي انجام داده است       
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اخالقي مرتبط با آن بر روي داده هاي ژنتيكي بسياري از اين مفاهيم را پوشش داده و 

 فـراهم نمـوده     المللي براي رعايت مسائل اخالقي در تحقيقات تنوع ژنوم را           ابزاري بين 

نكات مهمي كه در اين رابطه در بيانيه هاي يونسكو مورد توجه قرار گرفته است    . است

 هدف از جمع آوري نمونـه هـا مـشخص و منطقـي باشـد و                 -1: باشند  بشرح ذيل مي  

 رضـايتنامه   -3.  نمونه گيري با آزادي و اختيار كامل باشـد         -2 .ضرورت آن محرز شود   

 عقائـد   -5. يتهاي خاص اجتماعي مورد توجه قـرار گيـرد         حساس -4. آگاهانه اخذ شود  

 محرمانه بودن اسـامي  -6. اجتماعي مورد توجه و احترام قرار گيرند مذهبي و باورهاي 

 آناليز و بهره برداري از اطالعات ژنتيكي به تبعـيض           -7. و مشخصات افراد رعايت شود    

دار كردن جوامع يا افراد      نتايج تحقيقات تنوع ژنوم به مارك        -8. اجتماعي منجر نشود  

 كرامـت انـسان در      -10.  ايجاد نشود  … امكان تبعيض در شغل و بيمه و         -9. نيانجامد

  .تحقيقات تنوع ژنوم و ارائه نتايج آن حفظ شود

الدولي اخالق زيستي يونسكو با مطالعـات   المللي و كميته بين رسد كميته بين بنظر مي 

المللي شامل بيانيـه هـا و دسـتورالعمل هـاي             ينو اقدامات مفيد در توليد ابزار مفيد ب       

ايـن  . ارزشمند اخالقـي مـرتبط بـا تحقيقـات تنـوع ژنـوم انـسان موفـق بـوده اسـت                    

تواند توسط متخصصين و محققين       ها ابزار مناسب و باارزشي است كه مي       دستورالعمل

ژنتيك جهان مورد استفاده قرار گيرد و اطمينان نـسبي از رعايـت اصـول اخالقـي در            

بدون شك اين ابزار دستورالعمل هاي خوبي براي        . مطالعات ژنوم انسان را فراهم سازد     

دولتها در تدوين ضوابط اخالقـي مـرتبط بـا علـوم زيـستي اسـت و بـدون هيچگونـه                     

محدوديتي از طريق وب سايت يونسكو قابل دسترسي است نسخه فارسي بيانيه هـاي              

الزم . دفتر يونسكو در تهران موجـود اسـت  يونسكو درباره داده هاي ژنوم انسان نيز در  

به توضيح است كه مبناي اصول يونسكو كرامت انسان، آزادي و حقـوق بـشر اسـت و                  

شود كه گرايش يـا تـضادي يـا اعتقـادات         تمامي بيانيه ها بنحوي تبيين و تصويب مي       

  .مذهبي خاص و يا باورهاي اجتماعي بخصوص نداشته باشد

ناد يونسكو تحقيقات در ژنوم انسان بايد با تاكيد بر اصل بطور خالصه اينكه بر طبق اس

كرامت انسان، آزادي و حقوق بشر باشد و از هر گونه تبعيض كه بر مبناي ويژگيهـاي                 
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توسـعه دانـش و فرهنـگ و تحقيقـات و همكـاري بـين               . ژنتيكي است جلوگيري كند   

.  ژنوم انسان اسـت    كشورها در تحقيقات ژنوم انسان از نكات مورد تاكيد در بيانيه هاي           

آزادي در تحقيقات و تفكر و اشتراك فوايد تحقيقات ژنوم انسان از نكـات مهـم مـورد             

  . تاكيد در مدارك يونسكو است كه در اسناد مرتبط با ژنوم قيد شده است

  

  زندگي و مرگ -9

زندگي باارزش ترين چيز براي انسان است اين موضوع در تمامي جوامع بعنـوان يـك                

دهـد بـاالترين      ه شده است و بـاور عمـومي مـردم جهـان را تـشكيل مـي                اصل پذيرفت 

. شـود  مجازاتها براي قتل نفس در نظر گرفته شده است چون باعث خاتمه زندگي مـي          

شود و خاتمه آن كجاست؟  سئوالي كه مطرح است اين است كه زندگي از كجا آغاز مي

اسـت؟  ) پرم و اووم  يعني محصول آميزش اسـ    (آيا شروع زندگي از تشكيل سلول تخم        

سازد كه بعداً تمايز يافته  شود و توده اي را مي سلول بارور شده تخم بسرعت تكثير مي    

شروع بارداري زماني است كه توده سـلول  . دهند و اندامها و اجزاء جنين را تشكيل مي       

 اتفـاق   IVFكند اين كار ممكن است بطور طبيعي يـا بـا روش               در رحم النه گزيني مي    

ضـربان تـوده    . شـود   الذكر تفاوتي ايجـاد نمـي       صورت در رابطه با سئوال فوق     بيفتد بهر 

سلولي قبل از انتقال به رحم در ظرف مخصوص آزمايشگاهي زير ميكروسـكوپ قابـل               

شود كه جنين در  آيا اين شروع زندگي است يا زندگي از زماني آغاز مي     . مالحظه است 

 آن مرحلـه كـدام اسـت؟ در         داخل رحم رشد كرده و به مرحله خاصي رسيده اسـت؟          

هاي اخالقي و اختالف نظـر   اينمورد اختالف نظر بسيار زياد است كه عاملي براي بحث   

دانند يعني شـانزده هفتـه       در اسالم شروع زندگي را از چهار ماهگي حاملگي مي         . است

شود لكن سقط جنـين يـا هـر     پس از شروع حاملگي زماني كه روح در جنين وارد مي          

دانـد زيـرا جنـين بـالقوه           جنين حتي قبل از چهار ماهگي را مجاز نمي         گونه آسيب به  

قابليت پذيرش روح و زندگي را دارد بنابراين به دليـل كرامـت و ارزش انـسان سـقط                   

در شرع مقـدس اسـالم تنهـا در         . اي مجاز نيست    جنين و آسيب به آن در هيچ مرحله       

ر باشـد خاتمـه زنـدگي    موردي كه ادامه حاملگي و رشد جنين موجب خطر براي مـاد  
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. شمارد كه البته اين زماني است كه نظر پزشك قطعيت داشته باشد        جنين را مجاز مي   

مورد ديگر كه امكان سقط جنين وجود دارد تشخيص قطعي بيماريهـاي حـاد جنـين          

در مـورد   . است كه با روشهاي كنوني تشخيص مولكولي پيش از تولد امكانپذير اسـت            

ه تشخيص پيش از تولد قطعي باشد مثالً تاالسمي، همـوفيلي         بعضي از بيماريها چنانچ   

و اسپنيال ماسكوالر آتروفي سقط جنـين پـس از تـشخيص قطعـي مولكـولي و نظـر                   

بعـضي از جوامـع شـروع زنـدگي را          . پزشك تا هفته شانزدهم حاملگي امكانپذير است      

خالقـي  هاي مختلف ا دانند و اين اختالف نظر باعث بحث    مي تشكيل سلول تخم  شروع  

همانطور كه قبالً اشاره شد هر گونه تحقيق بر روي جنـين انـسان در هـر                 . شده است 

اي كه باشد ممنوع است و از نظر اخالقي مجاز نيست سقط جنـين بـه منظـور                   مرحله

تحقيقات غير اخالقي است و فقط در موارد خاص به منظورهاي پزشـكي بـا مجـوز از                 

تر مثل نظام پزشكي و يا نهادهاي وابسته بـه           يا حتي مراجع باال    كميته اخالق موسسه  

موضوع ديگر مرگ و خاتمـه زنـدگي اسـت در           .  امكانپذير است  قوه قضاييه يك كشور   

در حـال  . شـد  گذشته مرگ قطع تنفس انسان بود يعني زماني كه تنفس وي قطع مي 

حاضر به دليل پيشرفت علم پزشكي و امكانات و تجهيـزات پيـشرفته زمـان مـرگ بـا             

دهـد كـه بـا كمـك          فنـاوري هـاي جديـد اجـازه مـي         . شود  تنفس تعريف نمي  خاتمه  

 قلب كه عمل قلب و شش را بـراي          - يا رسپراتور و ماشين شش     ردستگاههاي ونتيالتو 

امكان بازگرداندن افـرادي كـه دچـار سـكته     . كند فرد را زنده نگهداشت    بدن حفظ مي  

ريف مرگ را تغييـر داده  هاي پزشكي تع  اند با كمك شوك الكتريكي يا ساير روش         شده

تعيين قطعي زمان مرگ انسان با توجه به پيشرفتهاي علم پزشكي بـا آنچـه در                . است

دگرگون شده است و بحث هـاي اخالقـي زيـادي را بوجـود     ) قطع تنفس (گذشته بود   

اتونازي يا خاتمه زندگي عمري فردي كه از بيماري العالج رنج ميبرد و يا . آورده است 

ري در شرايطي قرار گرفته است كه امكـان بازگـشت وي بـه زنـدگي                به هر دليل ديگ   

عادي وجود ندارد و ضمناً ادامه وضعيت موجود وي باعث رنج وي خواهد بود موضـوع                

بسيار بحث برانگيزي از نظر اخالقي است و هنوز هم جوامع مختلف آنرا نپذيرفته اند و 

ت زماني به موضـوع زمـان       بحث تحقيقا . شود  در هر شرايطي غير اخالقي محسوب مي      
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كند كه قرار است از بافتهـاي بـدن بـه منظورهـاي خـاص مـثالً                  مرگ ارتباط پيدا مي   

زماني كه الزم است بالفاصله پس از مرگ بافت را فريز نمـوده  . تحقيقات استفاده شود  

مثالً قـرار اسـت يـك       . در آزمايشگاه مورد استفاده قرار داد     فراوري  يا براي استخراج و     

و يـا يـك   ( از بافت مغز يك فرد كه مبتال به يك بيماري خاص اسـت         cDNA مجموعه

 بايـد بالفاصـله بافـت را در         mRNAبراي جلوگيري از تخريـب      . ساخته شود ) فرد سالم 

بايد مرگ قطعي شـده     .  را انجام داد   mRNAنيتروژن مايع فريز نمود يا اينكه استخراج        

كـرد و مغـز او را گرمـاگرم مـورد           توان جمجمه فـرد زنـده را سـوراخ            باشد چون نمي  

آزمايش قرار داد و از طرفي هم بالفاصله پس از مرگ بايد اينكار صورت گيرد و فاصله            

هاي مرگ مغزي بيهوشي. گردد  و بالاستفاده شدن آن ميmRNAزماني موجب تخريب 

بسيار طوالني مسائل ديگري هستند كه موضـوع قطعيـت مـرگ و خاتمـه زنـدگي را                  

اينهـا  . كنـد  كنند و بحث هاي اخالقـي بـسيار زيـادي را ايجـاد مـي           يز مي سئوال برانگ 

موضوعاتي هستند كه نياز به بحث و بررسي بيـشتر دارنـد بـديهي اسـت كـه در هـر                     

صورت نظر پزشكي در مورد قطعيت مرگ انسان ارجهيت دارد لكن از نظـر تعريـف و                 

اي پزشـك و محققـين    فلسفه امر بحث و مطالعه زيادي مورد نياز است تا موضـوع بـر             

كميته هاي اخالق پزشكي براي پاسـخ روشـن و قطعـي بـه ايـن            . روشن و نهائي شود   

بهـر صـورت هـر      . موضوع نيازمند مباحث و هم انديشي هاي طوالني و مشخص دارند          

آزمايشي كه قرار است بر روي انسان انجام گيرد بايد كرامت انسان، حـريم خـصوصي،     

  . حفظ شودخود اختياري و احترام انساني

  

   استفاده از حيوانات در تحقيقات -10

انجام آزمايش هاي مختلـف بـر روي حيوانـات بخـشي از تحقيقـات علـوم زيـستي را                  

در موارد بسيار زيادي اصول اخالقي علوم زيستي استفاده از حيوانات           . دهد  تشكيل مي 

  يـا يـك  روكند اين بويژه در مواردي است كه قـرار اسـت دا     را در تحقيقات توصيه مي    

روش درماني خاص بر روي انسان انجام گيرد و براي اطمينان از ايمني آن توصيه مي                

استفاده از بافتها و ژنوم حيوانات در . شود كه ابتدا آزمايش بر روي حيوان صورت گيرد
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تحقيقات علوم زيستي كمك زيادي به توسعه علوم زيـستي و كـاربرد آن در سـالمت                 

ده از حيوانات در تحقيقات مستلزم رعايت اصول اخالقي ويژه          استفا. انسان نموده است  

ايـن ضـرورت توسـط      . استفاده از حيوانات بايد در صورت ضرورت انجـام گيـرد          . است

معمـوالً پروپـوزال   . گردد گردد و در شوراي پژوهشي موسسه تاييد مي      محقق اعالم مي  

پس از تـصويب در     تحقيقاتي كه توسط محقق ارائه شده است توسط داوران بررسي و            

در ايـن مراحـل     . گـردد   جهت اجرا به محقق ابالغ مي     ) شوراي پژوهشي (كميته علمي   

گيرد بديهي است كـه تمـام         مسئله استفاده از حيوانات در تحقيق مورد توجه قرار مي         

كننـد بايـد دقـت كننـد كـه            كساني كه بنحوي در اين مراحل پروپوزال را بررسي مي         

ر آزمايـشها محـرز باشـد و حـداقل تعـداد حيـوان مـورد                ضرورت استفاده از حيوان د    

. استفاده قرار گيرد و از روشهايي استفاده شود كه حداقل درد براي حيوان داشته باشد

اصول اخالقي در تمامي جوامع و مـذاهب بـر تـرحم بـه حيوانـات از نظـر حفاظـت و                  

فـراهم  . د دارد مراقبت صحيح از آنها و ايجاد محيطي مناسب و مساعد براي آنها تاكيـ             

نمودن شرايط زيستي مناسب براي حيوانات و رعايت اصول اخالقي در استفاده از آنها              

در بعضي از كشورها كـاركردن بـر روي حيوانـات نيازمنـد             . در آزمايشها ضروري است   

كسب مجوز از كميته هاي خاص است كه معموالً مسير دشواري است در جوامعي كه               

 وجود ندارد كميته هاي اخالقـي موسـسات بايـد بـر روي           اين كميته ها و سازماندهي    

استفاده از حيوانات در تحقيقات نظارت داشته باشند تـا از رعايـت اصـول اخالقـي در           

كاركردن با حيوانات اطمينان حاصـل شـود بـا ايـن شـرايط اسـتفاده از حيوانـات در                    

  .تحقيقات بالمانع است

  

   قانونمندي -11

ول اخالقي تحقيقات است اين امر منحـصر بـه تحقيقـات            رعايت قانون و ضوابط از اص     

علوم زيستي نيست بلكه هر فرد محقق كه در جستجوي دانش و فنـاوري اسـت بايـد              

در علـوم زيـستي انجـام تحقيقـات و رعايـت ضـوابط و قـوانين از          . قانونمند عمل كند  

ـ        امرقانونمند بودن يك محقق     . اهميت بيشتري برخوردار است    ه ي اسـت كـه صـرفاً ب
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قوانين و ضوابط از اصول اخالقي      ريزبينانه  رعايت  برنمي گردد بلكه    بودن وي   نمتخلف  

  .رعايت كندهمواره آن را است كه بايد محقق 

  

   ساير نكات اخالقي در تحقيقات -12

    رقابت -12-1

محقق بايد سعي كند در رقابتي صحيح و مناسب گام هـاي مـوثر و مفيـدي بـه جلـو       

رقابـت علمـي در شـكل صـحيح         .  و تعالي را يكي يكـي بپيمايـد        بردارد و پلكان ترقي   

مطلوب براي يك محقق مطلوب است چون رقابـت باعـث توسـعه و پيـشرفت علـم و                   

فناوري شده و از عوامل موثر در پيشبرد تحقيقات است بنابراين از نظر اخالقي رقابت               

ي مطلـوب  در تحقيقات مشروط به اينكه در هر جائي بشكل صحيح انجـام گيـرد امـر       

  .است

يك محقق بايد با همكاران و دوستانش با        .  نكته ديگر احترام به همكاران است      -12-2

احترام برخورد كند برخورد عادالنه و رعايت حرمت ديگران يكي از نكات اخالقي مهم              

  . است كه رعايت آن در تحقيقات اهميت دارد

 اسـت كـه از نظـر         عدم تبعيض بين همكاران و دانـشجويان موضـوع ديگـري           -12-3

اخالقي داراي اهميت است در تحقيق بايد دقت شود كه فاكتورهـاي مختلفـي نظيـر                

 مبناي ارزش گذاري و اقدام در تحقيقـات بايـد           . موجب تبعيض نشود   …جنس، نژاد     

شاخص هاي علمي و ضوابط صحيح باشد تا افكار رقابـت علمـي در محيطـي سـالم و                   

  .قانونمند فراهم شود

ت مفيد يكي از فاكتورهايي است كه از اصول اخالقـي اسـت و محقـق               تحقيقا -12-4

منظـور از مفيـد     . بايد تمام فكر و توانش را براي انجام تحقيقات مفيد متمركـز سـازد             

شـود بايـد در     بودن آنست كه زمان و عمر محقق و همكارانش و هزينه هايي كـه مـي               

چـه در نتـايج و كـاربرد    جهت منافع جامعه باشد تحقيقات چه در مـسير انجـام آن و      

نبايد هيچ ضرري براي انسان داشته باشد محقق بايد منافع جامعه بـشريت را در نظـر      

. بگيرد و در تحقيق منافع شخصي خودش را نبيند بلكه منافع اجتماع را در نظر گيرد               
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هميشه احساس مسئوليت در مقابل اجتماع باعث خواهد شـد كـه تحقيـق در جهـت                 

  .هدايت شود سودرساني به جامعه 

  

   مسئوليت در تعليم-12-5

محقق بايد در امر آموزش تحقيق و روشها بـه شـاگردان و افـراد زيـر مجموعـه خـود               

انتقال اطالعات بـه شـاگردان و همكـاران مـسئوليت اخالقـي      . احساس مسئوليت كند 

محقق بايد عالوه بر آمـوزش      . براي محقق است كه بايد آنرا كامل و صحيح انجام دهد          

 و روشها به دانشجويان و همكاران با رفتـار صـحيح بـه آنهـا درس اخـالق نيـز                     اصول

بياموزد بدين منظور رعايت اصول اخالقي از محقق بعنوان كسي كـه بـه درجـه اي از             

گـردد بـراي راهبـري و         علم و دانش رسيده است كه عنوان محقق به وي اطـالع مـي             

توان گفت كه محقق يك معلـم   هدايت ديگران ضروري است بنابراين بطور خالصه مي       

مسئول است و مسئوليت تعليم صحيح و كامل در اصول و روشـهاي تحقيـق و اصـول      

  .اخالقي به ديگران دارد

  

   مسئوليت در انتشارات-12-6

در مـوارد   . شـود   نتايج تحقيقات معموالً بـصورت مقـاالت علمـي چـاپ و منتـشر مـي               

شـود يـا بـه كارفرمـا ارائـه       محدودي هم بصورت گزارش، كتاب يا جـزوه منتـشر مـي           

آنجا كه ثبت نتايج تحقيقات مورد نظر است و امكان انتشار آن نيست پس از . گردد مي

بهر صورت انتشار نتايج تحقيقات مسئوليت      . شود  ثبت معموالً نتايج چاپ و منتشر مي      

استفاده از نتايج كار ديگران در گزارش بايـد بـا دقـت بـسيار زيـاد                 . بسيار مهمي دارد  

نتايج ارائـه شـده     شود كه   شخص  م تاورت گيرد كه حتماً با دقت رفرانس داده شود          ص

 از ارائه نتايج كار ديگران بنام خـود كـه دزدي علمـي         همچنين بايد . مربوط به كيست  

كپي كردن نوشته و كار ديگران مجاز نيـست و          . شود مطلقاً خودداري گردد     ناميده مي 

تعلق به خـود محقـق باشـد و چنانچـه بـه كـار          گزارش بايد م  . بايد مطلقاً حذف گردد   
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. كنـد در صـورت ضـرورت بـا ذكـر رفـرانس صـحيح و دقيـق باشـد                  ديگران اشاره مي  

  .مسئوليت در انتشارات نتايج تحقيقات از اصول اخالقي مهم است

  

   محرمانه  نگهداشتن-12-7

در تحقيقات موارد زيادي اسـت كـه نيـاز بـه توجـه محقـق در محرمانـه نگهداشـتن                     

 در تحقيقات ژنتيك پزشكي محرمانـه نگهداشـتن اسـامي افـرادي كـه          .طالعات است ا

محقـق  . مطلقـاً ضـروري اسـت     ) ممكن است افراد سالم يا بيمار باشند      (نمونه داده اند    

تواند اسامي آنها را همراه با نمونه ها به ديگر اعضاي تيم تحقيقاتي بدهد يا اينكه                  نمي

نيـاز بـه    متعـددي   در مـوارد    . مي افراد را قيد كنـد     در چاپ و انتشار مطالب علمي اسا      

بنابراين بـر  . باشد ميكسب مجوز حفاظت نتايج تحقيقاتي تا چاپ و انتشار آنها پس از    

يد محقق دقت الزم را جهت محرمانه نگهداشـتن اطالعـات تـا             باطبق ضوابط اخالقي    

  .آنجا كه ضرورت دارد بكار گيرد

  

  (openness) باز بودن -12-8

الق تحقيقات مخفـي نكـردن نتـايج تحقيقـات و ارائـه آن بـه جوامـع علمـي و                  در اخ 

محقق با استفاده از منابع     . برداري از ضروريات اصول اخالقي است       همكاران جهت بهره  

پردازد بنابراين بايد اين باور را داشته باشد كه نتايج اين تحقيقـات               ملي به تحقيق مي   

محقق بايد ايده خـود را      .  برداري و استفاده شود    متعلق به جامعه است بايد از آن بهره       

به بحث و تبادل نظر بگذارد و با همكاران خود در اشتراك ايده و فكر با هـدف ارتقـاء                    

بحث و تبادل نظر در مجـامع علمـي        . بينش علمي و توان خود و همكاران تالش ورزد        

 هميـشه بـاز   شود بنابراين محقـق بايـد       موجب پخته شدن افكار و ايده هاي علمي مي        

برخورد كند و از مخفي نگهداشتن ايده هاي مفيد علمي يا نتايج آنها و روشـهايي كـه      

 محقق بايد تالش كند ايده هـاي خـود را بـا همكـاران و     .در اختيار دارد اجتناب ورزد  

بنابراين باز بودن در . دانشجويان به مشاركت بگذارد و در مسائل علمي باز برخورد كند



 ���  / ����� ������� �� ��	
 �� �
  ��

ركت در منابع علمي و نتـايج، روشـها و امكانـات تحقيقـاتي از اصـول                 تحقيقات و مشا  

  .اخالقي تحقيقات است

  

   دقت-12-9

دقـت در همـه چيـز از ارائـه ايـده            . يكي از اصول اخالقـي در تحقيقـات دقـت اسـت           

تحقيقاتي، استفاده از منابع و امكانات علمي و فيزيكي تا انجـام آزمايـشهاي علمـي و                 

ي از نتايج و سپس در تهيه و ارائه گزارشهاي تحقيقاتي و چاپ و              استفاده و بهره بردار   

دقـت محقـق در انجـام    . انتشار آنها تماماً بايد بـا دقـت و وسـواس زيـاد انجـام گيـرد           

تواند اثـرات منفـي و در    تحقيقات از اصول اخالقي است دقت نكردن در هر مرحله مي       

ت در رعايـت قـوانين و ضـوابط         در اين رابطه دق   . مواردي غير قابل جبران داشته باشد     

مثالً قوانين ايمني زيستي در تحقيقـات بيولـوژي و ژنتيـك از اهميـت فـوق العـادي                   

دقتي محقق با بي اخالقي وي همراه است و ضوابط اخالقـي دقـت                بي. برخوردار است 

  .كند محقق را ايجاب مي

  

   صداقت -12-10

عدم . وجه خاص قرار گيرد   صداقت از اصول اخالقي است كه بايد توسط محقق مورد ت          

صداقت در تحقيقات فاجعه است همانطور كه در هر موردي از زندگي انسان صـداقت               

صداقت در تمام مراحـل تحقيقـات       رعايت  . ضرورت است در تحقيقات هم چنين است      

  .ضروري است كه بايد توسط محقق رعايت شود محقق بايد صادق باشد

  

   تعهد-12-11

.  و توافق ها متعهد باشد اين از اصول اخالقي تحقيقـات اسـت             محقق بايد به قراردادها   

البته هميشه توافقات دوطرفه است و هر دو طـرف بايـد متعهـد بـه اجـراي توافقـات                    

كنـد كـه محقـق و طـرف تحقيقـاتي وي              اصول اخالقي تحقيقات ايجـاب مـي      . باشند

  .در اجراي توافقات و قراردادها متعهد باشند) حقيقي يا حقوقي(
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   نداشتن)باياس(جانبداري  -12-12

خواهـد صـحت و       محقق ايده اي دارد كـه مـي       . تحقيقات بايد بدون باياس انجام گيرد     

سقم آنرا مشخص كند فرضيه چيزي است كه محقق با توجه به مالحظـات و شـواهد                 

كنـد كـه محقـق         اخالق تحقيقاتي ايجاب مي    . كند  يا رد  دهد و بايد آنرا اثبات      ارائه مي 

ها را آنگونـه كـه هـست          سي در اثبات نظريه خود نداشته باشد و واقعيت        هيچگونه بايا 

  .ارائه دهد

  

   احترام به حقوق مالكيت فكري-12-13

بي تـوجهي بـه   . بايد توسط محقق محترم شمرده شودو معنوي  حقوق مالكيت فكري    

اين موضوع بسيار مهم باعث بروز مشكالت زياد و تضييع مسلم حقوق افرادي خواهـد               

محقق متعهد به رعايت .  با تالش و زحمت نتيجه كارشان را به ثبت رسانده اند      شد كه 

آيـد و   حقوق مالكيت فكري ديگران است و در غير اينصورت هرج و مـرج بوجـود مـي           

شود بنـابراين از اصـول اخالقـي تحقيقـات احتـرام بـه حقـوق             حقوق افراد تضييع مي   

  .مالكيت فكري است

  

  مراجع

  
1. Understanding Bioethics, 2005, M.H. Sanati et al., book published in english. 

2. http://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatics.cfm 
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. مرگ و زندگي: نمايد  تمامي موجودات زنده دو واقعيت انكارناپذير رخ مي در زندگي

افتد و هيچ موجودي را از  اي اتفاق مي مرگ تنها حقيقتي است كه بدون هيچ شك و شبهه

هاي او به حيات خود را  هاي علمي بشر بسياري از نگرش هرچند پيشرفت. آن فراري نيست

  . توان ادعا كرد كه بشر بر موضوع مرگ فائق آمده است نون نميتغيير داده است اما تاك

اند كيفيت زندگي را ارتقاء دهند و بالمعـال           ها توانسته   البته پرواضح است كه انسان    

كـشف داروهـاي جديـد، گـسترش بهداشـت      . اميد به زندگي نيز افزايش يافتـه اسـت       

عنـوان يـك    ند مرگ را بها هاي درماني مؤثر همگي توانسته  عمومي و دستيابي به روش    

. زيست فناوري پا را از ايـن نيـز فراتـر گذاشـته اسـت              . حقيقت تلخ به تأخير بياندازند    

هـا را       دانشمندان اين علم در تالشند تا سرعت پيري را كاهش داده و طول عمر انسان              

به هر حال طب سنتي تمهيدات خود كه مبتني بر ضرورت . بدين وسيله افزايش دهند

ايجاد سـاختارهاي   . الق جامع پزشكي است را همواره مورد نظر داشته است         رعايت اخ 

تر از تمهيداتي است كه اطبا  دار به بيماران با شرايط وخيم  مديريتي و رسيدگي اولويت   

گيري از اين مـنش و روش         اند و طي دهها و بلكه صدها سال گذشته با بهره            پي گرفته 

  . اند هها را پيدا كرد توان مبارزه با بيماري

اي در روند افزايش طول عمر بيمار با هر تمهيدي كـه بتـوان در                اما سؤاالت عديده  

  . نظر داشت وجود دارد

  



����� ��	
 ��

  : برخي از اين سؤاالت عبارتند از 

  آيا زندگي در هر شرايطي خوب است؟ و آيا كيفيت زندگي اهميتي ندارد؟ -1

يمـار مناسـب   آور بـراي جلـوگيري از مـرگ ب     آيا هر نوع درمان، هر چند رنـج    -2

  است؟

  آيا صرف افزايش طول عمر بايد مالك عمل طبيبان باشد؟ -3

تواند به زنـدگي خـود خاتمـه          آيا زندگي بشر در مالكيت اوست؟ و آيا بشر مي          -4

  دهد؟

ها بعالوه دهها سؤال كوچك و بزرگ ديگر همواره ذهن پزشكان و كـادر                اين سؤال 

  . بوده استدرماني را به خود مشغول كرده و قرنهاست كه مطرح 

العالج مثل    براي مثال شرايطي را فرض كنيد كه فردي مبتال به يك بيماري صعب            

هاي ويـژه و      سرطان باشد و ادامه حيات او در اين شرايط بسيار سخت و تحت مراقبت             

يا . هاي دردناك، پرخطر و گران مثل شيمي درماني و پرتودرماني ممكن باشد با درمان

 اثر سكته مغزي دچار فراموشي، از كـار افتـادگي و عـدم              فردي را مجسم كنيد كه در     

آيا اين زندگي ارزش ادامه دادن را دارد؟    . هاي طبيعي شده است     پاسخگويي به محرك  

تواند با پايـان دادن بـه    آيا چنين فردي مالك زندگي و جان خود هست؟ آيا انسان مي    

  چنين زندگي به آالم و دردهاي خود پايان دهد؟

در ايـن   . دارد   دهها سؤال ديگر فكر بشريت را به خـود مـشغول مـي             اين سؤاالت و  

جايگاه است كه پزشكان از يك سو، بيمـاران از سـوي ديگـر و علمـاي علـوم اخـالق،            

يكي از اين   . اند  هايي را فراهم آورده      از سوي ديگر وارد معركه شده و پاسخ        …حقوق و   

. دهـد   زندگي پرمشقت ترجيح مي   اي است كه مرگ آرام را به          ها مبتني بر نظريه     پاسخ

بسيار روشن است كه اگـر      . اي يوناني است و به معني مرگ راحت است          اوتونازي كلمه 

العالج و يا مرگ آرام       انساني مخير بين انتخاب زندگي پرمشقت همراه با بيماري صعب         

قي اما آيا اين امر از نظر اصول اخال. همراه با راحتي باشند دومي را انتخاب خواهد كرد
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هاي قانوني است نيز پذيرفته شده است؟ در برخـي          گيري  كه مبناي بسياري از تصميم    

اما پزشـكان، بيمـاران و   . كشورهاي جهان مثل انگلستان اتونازي امري غيرقانوني است   

هاي قانونگزاري آن وارد  اي را به جامعه پزشكي و مؤلفه العاده متقاضيان ديگر فشار فوق

عنوان مثال به موارد ذيل كه در جوامع مختلـف   به. را قانوني سازندآورند تا اين امر     مي

  :نماييم كشور انگلستان مطرح شده است، اشاره مي

 يكي از پزشكان انگليسي، دوز كشنده كلريد پتاسـيم را           1991در سال    :  مثال اول 

در جريـان دادگـاه     . به خانم بيماري كه مبتال به رماتيسم پيـشرفته بـود تزريـق كـرد              

كـرد و او      اي را تجربـه مـي       العـاده   شك مذكور مدعي شد كه بيمار رنـج و درد فـوق           پز

فلذا هم پزشـك و هـم بيمـارش بـه ايـن نتيجـه               . توانست به بيمارش كمك كند      نمي

از اين روي تصميم بـه      . بايست اين مشكل را به روشي ديگر حل كنند          رسيدند كه مي  

ا توجه به شواهد و قرائن ارائه شده، دادگاه ب. اعمال مرگ راحت و خود خواسته گرفتند

هاي كنتـرل     پزشك مذكور را براي مدت كوتاهي تعليق و او را براي فرا گرفتن مهارت             

پرواضح است كه در ايـن مثـال دادگـاه قـانع        . درد به مراجع نظام پزشكي معرفي كرد      

 شده است كه پزشك از روي عدم آشنايي با مباني فيزيولوژيك اقدام به تزريـق دوزي               

مرگبار ننموده بلكه او صرفاً به جهت ضرورت كاهش درد و رنج بيمار و با توافق خـود                  

پس ظاهراً بـسيار    . او و براساس يك تمايل انساني اقدام به قتل بيمار خود نموده است            

  . تقصير است رسد اگر گفته شود كه پزشك در اين روند بي روشن به نظر مي

هاي انگلـستان مطـرح    ي در يكي از دادگاه موضوع ديگر1991در سال   : مثال دوم   

برد با  شد در اين پرونده آقاي جميز، برادر خود پل را كه از بيماري هانتيگتون رنج مي         

خانواده آقاي پل مدعي شدند كـه او همـواره از           . هاي سمي به قتل رساند      تجويز قرص 

 جيمـز را صـرفاً   دادگاه آقـاي . كرده كه به زندگي او پايان دهند خانواده خود تقاضا مي  

توبيخ كرد و قاضي در انشاء حكم نوشت كه او تنها به تقاضاي برادرش گردن نهـاده و                  

  .گناه است از اين نظر بي
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اي در ديـوان       پرونده 1995در سال   . در ايالت متحده اما ماجرا قدري متفاوت است       

از بيماران در اين پرونده پزشكي به نام كوركيان به بيش از يكصد نفر . عالي مطرح شد

دادگاه عالي او را محكوم به      . خود كمك كرده بود تا زمان مرگ خود را انتخاب نمايند          

.  سال زندان كرد و عمل آقاي دكتر كوركيان را قتل غيرعمد تـشخيص داد              25تحمل  

اما در ايالت اورگان، اتونازي براي بيماراني كه فقط شش ماه از عمرشـان بـاقي مانـده                  

در هلند بيش از دو دهـه اسـت كـه اوتانـازي اختيـاري               . شده است باشد قانوني اعالم    

  . داند قانوني است و سيستم قضايي اين كشور اتونازي را يك اقدام و تمهيد پزشكي مي

  

  هاي اصلي حاكم بر اوتونازي اختياري  مولفه

سه موئلفه اصلي اوتانازي عبارتند از اختياري بودن، الزامي نبودن و آزادي در اتخاذ 

در اينجا سـؤال    . ترين مؤلفه اخالقي در اوتانازي اختياري بودن آن است          اصلي. ميمتص

گيري درخصوص حيات و مرگ خود را دارد؟  اصلي اين است كه آيا انسان حق تصميم       

پاسخ به اين سؤال كليدي خميرمايه اصلي تصميم بـه انتخـاب مـرگ خـود خواسـته                  

نازي يك ضرورت و امري اخالقي اسـت،  اما در جايي كه اختياري بودن انجام اتو . است

ها پـيش در يـك    سال. الزام انجام آن موضوع ديگري است كه بايد با دقت رعايت شود    

برنامه تلويزيوني در يكي از كشورهاي غربي بيماري را نشان دادند كـه دچـار بيمـاري      

ه در اين برنامه پزشكان براي بيمار تشريح كردند كـ         . كننده سيستم عصبي بود     تخريب

هـاي   در بخشي از اين برنامه، پزشكان گفتند كـه انـدام  . سرانجام او چگونه خواهد مرد    

بـا  . شوند و ادم ريوي سبب انسداد ريه و خفگـي خواهـد شـد               فرد آرام آرام متورم مي    

ها بيمار تصميم به مرگ خـود خواسـته گرفـت سـپس پزشـكان بـا            بيني  اينگونه پيش 

بنـابراين طرفـداران اتونـازي      . فرستادند   ديار باقي    استفاده از داروهاي بيهوشي او را به      

دليل تخفيف درد و آالم بشري يك امر كامالً اخالقـي             معتقدند كه اجراي اين روش به     

  . رود به شمار مي
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و از آنجا كه مولفه سوم انتخاب مرگ راحت ناظر بر آزادي اتخاذ تصميم اسـت آن                 

هاي مبتنـي   صل آزادي در حكومت ا. دانند  را متضمن حيات سهل و پرنشاط بشري مي       

بنـابراين عنـصري مهـم و اساسـي در مرحلـه          . بر دمكراسي بسيار مورد عنايـت اسـت       

  . شود سازي محسوب مي تصميم

بايست بر روند اتونـازي حـاكم         فلذا طرفداران اتونازي معتقدند كه عنصر آزادي مي       

ضي تـصميم آزادانـه و   بيمار بايد آزاد باشد تا بدون فشار و تشويش در زمان مقت          . باشد

الذكر كامالً منطبـق بـا    بديهي است كه سه عنصر فوق     . مورد قبول خود را انتخاب كند     

توانـد بـه    آيـا انـسان اصـالً مـي       . اصول اخالقي هستند اما سؤال اصلي هنوز باقي است        

گيري در زمينه مـرگ خـود         زندگي خود خاتمه دهد؟ بديهي است كه هر نوع تصميم         

بايـست ابتـدا پـس از         مالً هم اخالقي و ضروري به نظر برسد مـي         خواسته حتي اگر كا   

هاي مـؤثرتري بـراي       حل  براي مثال آيا راه   . پاسخ به سؤال فوق مورد بررسي قرار گيرد       

كاهش درد بيماران وجود ندارد كه انسان را مجبور به انتخاب مـرگ نكنـد؟ و يـا آيـا                    

ي گسترده در نگرش بـه درمـان        ها  شود تا هرج و مرج      قانوني كردن اين امر باعث نمي     

العـالج را بـه طـرف         بيماران در نزد پزشكان پيش آيد؟ و يا اطرافيـان بيمـاران صـعب             

  راهكار خالصي از صورت مسئله يعني خالصي از دست خود بيمار رهنمون سازد؟ 

حـل، امـري شخـصي اسـت و يـا امـري        عنـوان يـك راه   آيا اساساً انتخاب مرگ بـه  

شـان تـداخل دارد يـا         ئله با حقوق ديگران براي حيات طبيعي      اجتماعي؟ و آيا اين مس    

  خير؟

 دولت هلند كميسيوني را به منظور بررسي اتونـازي تـشكيل داد و              1989در سال   

هاي اين كميسيون بسيار   برخي آمارها و گزارش   . گزارشي از روند اجراي آن تهيه نمود      

 در كـشور    1990ر سـال    براي مثال تعداد كل مرگ و ميرهـا د        . جالب و آموزنده است   

 2300 نفر به روش طبيعي فوت كردند، 9200 نفر بوده كه از اين تعداد 12900هلند 

 نفر از ديگران براي خودكـشي       400اند،    نفر زندگي خود را توسط پزشكان خاتمه داده       
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 نفر بدون درخواست و تأييد براسـاس        1000اند و باالخره به زندگي        خود كمك گرفته  

كل مرگ و ميرها با مشاركت فعاالنه       % 28بنابراين  .  داده شده است   نظر پزشك خاتمه  

  . آن با درخواست مستقيم بيمار بوده است% 7/7پزشكان انجام شده و فقط 

رونده   بيماري است با دردهاي مزمن پيش     : حال به اين سناريوي فرضي توجه كنيد      

 نداشته و بيماري كه به تشخيص پزشكان معالج هيچ راه درمان مناسبي براي او وجود           

توانـد بـا      آيا تحت چنـين شـرايطي پزشـك مـي         . با گذشت زمان افزايش خواهد يافت     

افزايش دوز درماني دارو مقدمات مسموميت و عوارض ناخوشايند ناشي از دارو را براي        

بيمار فراهم كرده و او را به تعبيري از زندگي رنج آلودش نجات دهد؟ ايـن امـر خـود                    

بـرعكس ايـن   . كه در آن فقط به استنباط پزشك اكتفا شده اسـت      نوعي اتونازي است    

تواند موجبات خالصي بيمار را در مراحـل اوليـه            وضعيت نيز صادق است و پزشك مي      

فرض كنيد پزشك معالج تصميم بگيـرد درمـان بيمـار را متوقـف              . بيماري فراهم كند  

ا اين امـري اخالقـي      آي. در آن صورت نيز بيمار جان خود را از دست خواهد داد           . نمايد

  است؟

  

   :آيند چهار اصل سنتي اخالقي پزشكي در اين بحث به كمك ما مي

. اوالً پزشك موظف است منفعت بيمار خود را فقط براي ادامه حيات در نظر بگيرد              

بنابراين هـر  . گيرد ختم حيات انسان امري است كه در حوزه كاركردهاي الهي قرار مي      

  . ت ادامه حيات بيمار بكار گرفته شودبايست در جه تمهيدي فقط مي

هـاي پزشـكي روز       پيـشرفت . ثانياً يك پزشك حق ندارد به بيمار خود صدمه بزنـد          

رسد درماني  افزون هستند و هر لحظه ممكن است براي بيماريي كه العالج به نظر مي     

توان براساس اطالعات موجود در علـم پزشـكي راه حـل خـتم                بنابراين نمي . پيدا شود 

  . گي را در پيش گرفتزند
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ثالثاً پزشك نبايد براساس راي و نظر خود، بيمار العالج را جبـراً بـه طـرف مـرگ                   

سوق دهد و يا برخالف رضايت او تمهيدي را پيش بگيـرد كـه او را از زنـدگي سـاقط                    

داند  صرفاً به اين دليل كه درد بيمار خود را تشخيص داده و آن را العالج مي. سازد مي

بايـست عـدالت را در ارائـه خـدمات            رابعاً اينكه پزشك و كادر پزشـكي مـي        و باالخره   

صـورت    بايـست بـه     پزشكي رعايت كنند و منافع ناشي از ارائـه خـدمات پزشـكي مـي              

  . السويه در اختيار بيماران قرار گيرد علي

عنوان يك قاعده بدون استثناء عملـي   توان به هرچند كه برخي موارد مذكور را نمي   

ي مثال بيماري را فرض كنيد كه دچار مـرگ مغـزي شـده اسـت و هـيچ                   ساخت، برا 

در اين شرايط چه كسي بايد درخصوص ادامه حيات نباتي او و            . فاميل و آشنايي ندارد   

يا مرگ غيراختيارش تصميم بگيرد يا بـه اصـطالح اوتونـازي غيراختيـاري او چگونـه                 

 را پزشكي فرض كنيد كه در       خود: بايست انجام شود؟ و يا به اين مثال توجه كنيد           مي

 ساله كه 22يكي جواني است . بخش اورژانس يك بيمارستان با دو بيمار طرف هستيد  

در اثر يك حادثه رانندگي زخمي شده و سريعاً به خدمات پزشكي نياز دارد و ديگـري    

 ساله است كه در اثر يك بيماري مزمن ريوي نياز به رسيدگي پزشـكي               70پير مردي   

آيا در اين وضعيت عامل تعيين كننده صرفاً تقدم و يا تأخر مراجعه است؟              . فوري دارد 

عنـوان پزشـك انتخـاب كننـده هـستيد و بايـد              بديهي است كه در اين مرحله شما به       

اگر رسيدگي به يكي باعث مرگ ديگري شـود كـدام را            . تصميم اخالقي را اتخاذ كنيد    

به . ي اوتونازي غيراختياري استكنيد؟ توجه كنيد كه اين موضوع خود نوع انتخاب مي 

دانيـد در شـرايط       همانطور كه مـي   . گردد  منظور فهم بهتر مطلب، مثالي ديگر ارائه مي       

بنـابراين  . ها فعال خواهند بود    مرگ مغزي، عوامل حياتي ديگر مثل قلب و احتماالً ريه         

يه نيز  در برخي موارد ر   . تواند داراي تنفس عادي باشد      عالوه بر گردش خون، بيمار مي     

افتد و اتصال بيمار به دستگاههاي به اصطالح حياتي ضروري بوده و بـديهي                از كار مي  

سؤال اينجاسـت كـه   . شود است كه در اثر قطع دستگاه به حيات بيمار خاتمه داده مي       

چه كسي بايد مرگ مغزي را تأييد كند؟ آيا پزشكي كه بيمار ديگري در نوبت دريافت         
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هـاي    مسئوليتي را برعهـده بگيـرد و دسـتور قطـع دسـتگاه            تواند چنين     عضو دارد مي  

تواند چنين درخواستي داشته باشد؟ تصور كنيـد    حياتي را بدهد؟ آيا خانواده بيمار مي      

كه پدر پير ثروتمندي تحت معالجه است و يا پدر پير فقيري از امكانات گـران قيمـت       

گ پدرشـان هـستند يـا      آيا فرزندان اولي بيشتر مايـل بـه مـر         . كند  حياتي استفاده مي  

تواند آنهـا را بـدون پاسـخ     ها بسيار زيادند و بشر نمي     فرزندان دومي؟ به هر حال سؤال     

در اين نقطه كه سؤال فرضي ما مطرح شد بايد پاسـخي مناسـب بـه آن داده                  . بگذارد

  . در غير اين صورت هم بيمار، هم اطرافيان و هم پزشكان بالتكليف خواهند ماند. شود

  

  بندي ري و جمعگي نتيجه

پيشرفت علم پزشكي در يكـصد سـال اخيـر، كـشف داروهـاي مـؤثر و بكـارگيري                   

هاي مديريت بهداشت و بهبود كيفيت خدمات پزشكي بهداشـتي همگـي باعـث                روش

امروزه اميد به زنـدگي  . افزايش سالمتي عمومي و طول عمر بيشتر نوع بشر شده است 

با افزايش طـول    .  به باال رسيده است    70در برخي كشورهاي پيشرفته جهان به سنين        

عمر در شرايط كنوني و با توجه به اطالعات موجود، مشكالت جوامـع پيرتـر در حـال              

 معضالتي را …نگهداري از افراد پير، تغذيه آنان، تأمين سالمت ايشان و . افزايش است 

هـا، بـشر هنـوز مـشكالتي در كـشف             از سوي ديگر با تمام پيشرفت     . پيش آورده است  

ها بسيار دردناك  برخي از اين بيماري. العالج دارد هاي صعب راهكارهاي درماني بيماري

پزشكان و دانشمندان به چشم خود رنج و مرگ بيمار         . بوده و با رنج بسيار همراه است      

توانند كاري براي كاهش درد او انجام دهند امـا چگونـه بايـد ايـن               بينند اما نمي    را مي 

  مشكل را برطرف كرد؟

. اتونازي اختياري و غيراختيـاري . مانگونه كه ذكر شد دو نوع اتونازي مطرح است   ه

بحث اصلي اما در خصوص اتونازي اختياري است در حالي كه اتونازي غيراختياري در              

الخصوص در شرايطي كه بيمار در كومـا و شـرايط             علي. بسياري موارد قابل اجرا است    

تـوان    گيري اتونازي اختياري را مي      منشا تصميم ترين    اما اصلي . خاص قرار گرفته باشد   
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 دانست كه تـا حـد زيـادي         …عواملي همچون پيري، بيماري، از كار افتادگي، درد و            

  . باشند قابل كنترل مي

گيري در اين فصل ايـن        به نظر نوسينده اين سطور مهمترين عامل حاكم بر نتيجه         

است الهي كـه بـه امانـت در         اي    حيات وديعه . است كه انسان مالك حيات خود نيست      

انسان وظيفه دارد تا آخرين لحظه چه از نظر شكلي و چه از نظر محتوايي               . نزد اوست 

اين امانت را نگاه داشته، پرورش و گسترش داده و در زمان مقتضي كه ساعتي در آن                 

هر اقدامي كه موجب تخريب اين امانت الهي شود         . شود آن را تحويل نمايد      تأخير نمي 

فلذا كليه تمهيدات چه از نظر پزشكي چه . غيراخالقي و گناهي نابخشودني استامري 

. بايست در جهت حفظ زندگي او اتخاذ شود         از نظر اجتماعي به دليل اصالت بشري مي       

بنابراين خودكشي تحت هر بهانـه و دليلـي امـري غيراخالقـي و ناشايـست محـسوب                  

  . گردد مي
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   سفيد94صفحه 
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هاي گياهي نموده و با اتخـاذ         بشر از هزاران سال پيش اقدام به انتخاب برخي گونه         

تمهيداتي در جهت كشت و توسـعه گياهـان مـورد نظـر و حـذف گياهـان ناخواسـته                    

هاي مختلف گياهي و حيـواني مداخلـه          توانسته است به نوعي در انتخاب طبيعي گونه       

از بـين رفـتن     . رد مخرب بـه نظـر برسـد       مطالعه اين نقش شايد در بسياري موا      . نمايد

ها و مراتع جزء نقـشهاي مخـرب بـشر در انتخـاب               هاي مفيدي از گياهان، جنگل      گونه

فايده در زمان تخريـب       هاي مفيد به جاي انواع مضر و يا بي          آگاهانه و يا ناآگاهانه گونه    

فايده نيز   هاي ظاهراً بي    گونه  هر چند كه با گسترش علم بشر همان       . آن گونه بوده است   

اگر نظريـه اخالقـي فالسـفه متـاخر را بپـذيريم، هـيچ              . اي يافتند   كاربردهاي گسترده 

ها به آن موجود است كه در جـايي او را             موجودي به ذاته ضرر آلود نيست بلكه نگرش       

  . كند مايه و عامل ضرر و درجاي ديگر وي را شايسته ادامه حيات مي

ها سال جايگـاه هـر يـك از           ول ميليون خلقت و طبيعت در تعاملي منطقي و در ط        

عناصر را در نقشه حيات سياره زمين مشخص و تبيين نموده اسـت و در مـسير ايـن                   

هاي حياتي را برگزيـده و در نهايـت آنـان را در اختيـار                 تبيين هوشمندانه برخي گونه   

 قوه دليل برخورداري از عنوان سرآمد مخلوقات، قرار داده است و اين انسان به انسان، به

در مظاهر حيات توانسته است در نقشه حيـات تغييراتـي          “ تغيير”تعقل و امكان ايجاد     
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شواهد بسياري وجود دارد كه     . خود بوجود آورد  “ هاي تعقلي     تمايالت و يافته  ”براساس  

با ارتقاء علم و دانـش بـشري كـه          . حاكي از ارتقاء قوه تفكر انسان در طول تاريخ است         

باشد، بايد نتيجـه      هاي علمي صد سال گذشته مي       ه پيشرفت آن مربوط ب  % 90بيش از   

هاي صنعتي در جهان نگرش انسان به مظـاهر حيـات و              گرفت كه از زمان بروز انقالب     

اكنون نوع بشر به الزامات تعامل بـا محـيط زيـست و           . خلقت تغيير ماهوي كرده است    

توليـد گازهـاي    امروزه بشر مـي دانـد كـه ادامـه           . مسائل كره خاكي بيشتر آشنا است     

تواند چه مضراتي براي ادامه حيات او در اين جهـان   اي تا بيست سال آينده مي      گلخانه

  . دنبال داشته باشد به

بنابراين هر چند دستكاري طبيعت توسـط انـسان يـك روش سـنتي در تعـامالت                 

انسان و طبيعت بوده است اما امروزه آشنايي بشر با اين مقوله بسيار فراتـر از صـد يـا                    

اما آنچه مسلم است انسان هـزاران سـال اسـت كـه بـا تخريـب         . هزار سال پيش است   

  . هاي مناسب براي كشت انواع گياهان را فراهم كرده است ها، زمين جنگل

هاي تند رشد كـم       هاي هرز و گونه     انسان با حذف انواع گياهان ناخواسته مثل علف       

هاي مغـذي     تر مثل انواع دانه     ايدهتر زمينه را براي توليد محصوالت كشاورزي پرف         فايده

زدن، افـزايش     هـاي مختلـف مثـل قلمـه         فراهم آورده است، انسان با گسترش فنـاوري       

هاي كشت و داشـت و برداشـت، افـزايش كيفيـت بـذر و ايجـاد                   كيفيت خاك و روش   

بذرهاي دو يا چند رگه توانسته است بر كيفيت و كميت محـصوالت كـشاورزي تـأثير     

پر بي راه نيست اگر بگوئيم در طي هزاران سال انـسان بـا اسـتفاده از      بنابراين  . بگذارد

كليه امكانات خود به دستكاري طبيعت براي رسيدن به آرمان خود كه عبارت است از           

كشت برخي ارقام مورد نياز، افزايش توليد آنان، افزايش كيفيت اين نوع محـصوالت و               

اكنـون كـه در دوران      . ه اسـت  كاهش و يا حتي حذف برخي ارقـام ديگـر اقـدام كـرد             

بنابراين . ها مورد نظر قرار گيرد ورزي ژن  ايم طبيعي است كه دست      ژنوميك قرار گرفته  

ورزي ژنتيكي محـصوالت كـشاورزي رخ    توان نتيجه گرفت كه آنچه در حوزه دست   مي
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يـابي بـه اهـداف كهنـه و قـديمي             هاي انسان براي دسـت      دهد فقط ادامه پيشرفت     مي

 ژنتيكـي موجـودات      كند تا تـرادف      تعيين توالي ژن به انسان كمك مي       فناوري. اوست

در مرحلـه   . نگاري ژنتكيي را درخصوص آنهـا انجـام دهـد           مختلف را بشناسد و انگشت    

ها توانايي اعطـاي خـصوصيات    بعدي بكارگيري فناوري انتقال ژن و يا حذف برخي ژن  

  . دهد نسان ميهاي ناخواسته موجودات را به  ا مطلوب و يا حذف ويژگي

بنابراين بديهي است كه انسان درصدد وارد كردن صفات مثبت مثـل مقاومـت در               

هـا بـه آفـات        هاي طبيعي همچون شوري، خـشكي و انـواع مقاومـت            مقابل انواع تنش  

دهـد سـنتي      توان گفت آنچه انسان انجام مي       بنابراين مي . گياهان مورد نظر خود باشد    

ورزي موجودات است كه  ده توان بيشتر انسان در دستپايدار است تنها تفاوت ايجاد ش

در همـين جـا خـوب اسـت تـا سـؤاالت             . بالمعال تأثير بيشتري بر گياه خواهد داشت      

ورزي ژنتيكـي گياهـان را مطـرح          اخالقي مطرح شده توسط موافقان و مخالفان دست       

  . نماييم

ه موجبات حذف   تواند تنوع ژنتيكي خلقت را به ترتيبي تغيير دهد ك           آيا انسان مي   -

  هاي گياهي را فراهم آورد؟ مطلق برخي از گونه

ورزي ژنتيكي محصوالت  توان قبل از مطمئن بودن از ضررها و معايب دست     آيا مي  -

  كشاورزي آن را توليد و سپس به فروش رسانيد؟

  اي آگاه است؟ هاي ژنتيكي ميان گونه آيا انسان از خطرات بروز آلودگي -

تـوان مـشكل فقـر،        ورزي شـده مـي      الت كـشاورزي دسـت    آيا با استفاده از محصو     -

  گرسنگي، جنگ، قحطي و مرگ و ميرهاي گسترده را از بين ببرد؟

  :برخي ديگر از مسائل در حوزه مالكيت معنوي مثل 

احتمال استيالي چند كمپاني بـر كليـه محـصوالت كـشاورزي يـا بـذرهاي ايـن                   -

  محصوالت 

   صنعتي و پيشرفته افزايش وابستگي كشورهاي فقير به كشورهاي -
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  صورت نادرست  كشي از مظاهر خلقت به برداري و بهره احتمال بهره -

  هاي چند مليتي تا سالمت بيشتر براي مردم عادي  سود بيشتر براي كمپاني -

  .نيز از جمله مواردي است كه شديداً فكر نوع بشر را به خود مشغول داشته است

 جمعيـت جهـان شـش       2007 پاسخ برخي سؤاالت از پيش روشن اسـت در سـال          

 ميليارد 11 جمعيت اين كره خاكي به 2050شود در سال  ميليارد نفر تخمين زده مي   

نفر خواهد رسيد در يك جامعه مبتني بر اخالق مطمئناً معتقد به حذف گرسـنگي از                

بنابراين اخالقي است كه با هر روش مبتني بـر دانـش و مبـاني               . صحنه جهان هستيم  

 ميليـون   30 تـا    25بيش از   . توليد محصوالت كشاورزي دست يازيد    انساني به افزايش    

از مـرگ و ميرهـاي      % 54برند و بـيش از        غذايي رنج مي    كودك در جهان از مشكل كم     

غـذايي   تـأثيرات ديگـر فقـر    . غذايي اسـت  كودكان در كشورهاي آفريقاي ناشي از فقر        

ر مقابـل انـواع   عبارتند از رشد نـاموزون، عـدم رشـد قـدرت ذهنـي، عـدم مقاومـت د                

هـا    همچنين عدم دسترسي به منابع غذايي عامل بسياري از جنگ         . ها و كوري    بيماري

فقر از «يا » انسان گرسنه انساني عصيانگر است  «گويد    جمله معرفي است كه مي    . است

  .»شود در كه وارد شود ايمان از پنجره خارج مي

دليـل  عـدم       ت بـه   دههـا انقـالب و تظـاهرا       70در كشورهاي بلوك شرق در دهـه        

  . پاشيدگي اين بلوك انجاميد دسترسي به غذا برپا شد تا سرانجام به از هم

ما در ايـن بخـش بـا ذكـر چنـد مثـال صـرفاً بـاب بحـث درخـصوص محـصوالت                

ايـم تمـامي      كنيم كه توانسته    كنيم و هرگز ادعا نمي      ورزي شده ژنتيكي را باز مي       دست

بديهي است كه خواننده محترم را بـراي     . يممباحث موجود در اين حوزه را مطرح نماي       

  دهيم  كسب اطالعات بيشتر به مراجع و ماخذ ديگر ارجاع مي
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  ورزي شده واكنش عمومي نسبت به محصوالت كشاورزي دست

هاي نوين همواره متغير و وابـسته بـه           متأسفانه واكنش عمومي درخصوص فناوري    

جـو حـاكم نقـش      . معه بـوده اسـت    شرايط زماني و مكاني و مبتني بر جو حاكم بر جا          

هاي علمي يك واقعه فناورانه داشته و مهمتـرين مؤلفـه ايـن        مؤثرتري نسبت به مؤلفه   

هـاي جمعـي دانـست، كـافي      توان نگرش خبرنگاران وارباب جرائد و رسانه عنصر را مي  

آنگاه دههـا داسـتان درسـت و نادرسـت در           . است موضوعي جنبه ژوناليستي پيدا كند     

  . شود ضوع ساخته و پرداخته مياطراف آن مو

سـازد، بـراي مثـال در كـشور      هـا خبرنگـاران افكـار عمـومي را مـي           پردازي  داستان

از مـردم معتقـد     % 77 انجام شد    2000انگلستان براساس يك نظر سنجي كه در سال         

براساس ايـن نظـر     . ورزي شده اشتباه است     بودند كه توليد محصوالت كشاورزي دست     

هـاي وارد شـده بـه         ز سـؤال شـوندگان معتقـد بودنـد كـه ژن           ا% 73سنجي بـيش از     

محصوالت كشاورزي ممكن است باعث آلودگي محيط زيست و محصوالت كـشاورزي            

خواهنـد محـصوالت      از سؤال شوندگان اذعان كردند كه هرگز نمـي        % 61. طبيعي شود 

افزايش نسبت به نظرسـنجي مـشابه در        % 8(ورزي شده ژنتيكي را مصرف كنند         دست

از سؤال شوندگان بـا اسـتفاده از مهندسـي ژنتيـك بـراي توليـد                % 58و  ) 1996 سال

  .محصوالت كشاورزي برتر مخالف بودند

از مردم اروپا معتقد به     % 74نتايج نظرسنجي ديگري در اتحاديه اروپا نشان داد كه          

معتقدنـد كـه در   % 60بـيش از   . ورزي شـده هـستند      گذاري محـصوالت دسـت        عالمت

هاي بيـشتري از مـردم صـورت گيـرد و             بايست نظرخواهي   الت مي خصوص اين محصو  

ورزي   معتقدند كه قوانين براي حفاظت مردم عادي از محـصوالت دسـت           % 53بيش از   

بنـابراين  . شده بسيار كم است و بايد در اين رابطه قوانين بيشتري بـه تـصويب برسـد               

  :شود نتايج ذيل حاصل مي

  .حصوالت دستكاري شده ژنتيكيترس از ريسك و خطر استفاده از م) الف
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هايي كـه دانـشمندان در رابطـه بـا خطـرات ناشـي از                 شك نسبت به اطمينان   ) ب

هايي كه در رابطه بـا بيمـاري    مثل همان اطمينان(دهند    استفاده از اين محصوالت مي    

  ).گير مثل جنون گاوي دادند  همه

  .نهاي گياها هاي بيگانه به برخي گونه نگراني از انتقال ژن) ج

  .اين احساس كه اين فناوري بيشتر مبتني بر سود است تا بر نياز مردم) د

  .عدم كنترل فناوري و مشخص نبودن مسير آن ) هـ

شبهه در اين خصوص كه اساساً در شرايطي كه مواد غذايي مناسـب در اختيـار               ) و

  هستند آيا بايد محصوالت دستكاري شده ژنتيك مورد استفاده قرار گيرد يا نه؟

سؤال افكار عمومي در اين رابطه كه اگر گياهان مقاوم ناخواسته در اثـر انتقـال                ) ز

  توان با آن مبارزه كرد؟ هاي ديگر ايجاد شوند چگونه مي ژن به گونه

ورزي شده كشاورزي سالهاست كه       در اتحاديه اروپا كه استفاده از محصوالت دست       

اند   قبال اين محصوالت پذيرفتههاي مناسب در رايج است اصولي را براي اتخاذ سياست

  . توان به موارد ذيل اشاره كرد كه از جمله آنان مي

هاي دولتي و غيردولتي كه به منظـور حفـظ             مراكز و سازمان    :صنعت عمومي    -1

  . كنند منافع عمومي فعاليت مي

ــوق عمــومي  -2 ــدم اســتفاده از محــصوالت   : حق ــا ع آزادي انتخــاب اســتفاده ي

  ورزي شده  دست

ورزي شـده توسـط    تقبل منافع و مضار اسـتفاده از محـصوالت دسـت     : عدالت   -3

  )…ها  هاي توليد كننده، دولت مردم، شركت(ها  تمامي طرف

هاي مبتني بر حفظ حقـوق مـردم، طبيعـت، ديگـر              براساس اين سه اصل سياست    

در .  در مجموعه كـشورهاي اتحاديـه اروپـا مـدنظر گرفتـه شـده اسـت       …مخلوقات و   

ورزي   انين متعددي براي توليد و مصرف محـصوالت كـشاورزي دسـت           اتحاديه اروپا قو  

چندين سند در اين رابطـه وجـود     . شده تدوين و به تصويب پارلمان اروپا رسيده است        
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اسـتوار  ) منفعت عمـومي، حقـوق عمـومي و عـدالت         (دارد كه عمدتاً به سه اصل فوق        

آلمان و فرانسه خـود  برخي از كشورهاي پيشرو در اين اتحاديه شامل انگلستان،       . است

  .اند مستقال قوانين مشخص براي توليد و مصرف اين نوع محصوالت را تدوين كرده

  

  نظر دانشمندان حوزه بيوتكنولوژي كشاورزي

بايست توليـد     بديهي است كه مهمترين خواست دانشمندان حوزه بيوتكنولوژي مي        

ي برتـر و بهتـر   محصوالتي باشد كه از نظر خصوصيات ذاتي نسبت به محـصوالت فعلـ        

ورزي شده ژنتيكي از جمله موجودات زنده محسوب  از آنجا كه محصوالت دست. باشند

فلـذا نـوع آلـودگي ايجـاد شـده توسـط ايـن موجـودات متفـاوت از انـواع                     . شـوند   مي

توانند تأثيرات خود را بـه        هاي شيميايي خواهد بود زيرا كه موجودات زنده مي          آلودگي

همچنين آلودگي بوجود آمده در اين حالت       . منتقل نمايند ساير موجودات اطراف خود     

كيفيـت  ”بنـابراين اظهـار نظـر درخـصوص     . صورت تصاعدي گـسترش خواهـديافت      به

هـاي بوجـود آمـده در         بسيار متفاوت از آلودگي   “ مديريت خطرپذيري ”و  “ خطرپذيري

طبيعي است كه كيفيت خطرات مترتب بـر يـك محـصول جانـدار              . قرن گذشته است  

براي مثـال آيـا     . جان ولي توليد كننده آلودگي است       ر متفاوت از يك محصول بي     بسيا

عنوان يك آفت عمل كرده و آلودگي محيط          تواند به   ورزي شده خود مي     محصول دست 

زيستي براي خاك و جانداران ميكروبي و گياهان ديگر موجود در آن ايجاد نمايـد؟ از                

چگونه خواهد بود؟ براي مثال چقـدر       براي اين محصوالت    “ مديريت خطر ”سوي ديگر   

ورزي شده و محصول طبيعـي بايـد در نظـر             فاصله بين محل كشت دو محصول دست      

گرفته شود تا از ايجـاد آلـودگي ژنـي بـين دو محـصول جلـوگيري شـود؟ در چنـين                  

. صورت مرحله بـه مرحلـه و مـورد بـه مـورد صـورت پـذيرد        ها بايد به  شرايطي بررسي 

هاي گـسترده ولـي پوشـيده، سـپس در            مايشگاه سپس در زمين   آزمايشات ابتدا در آز   

هاي گستردة باز ولي جدا از گياهان وحشي يا طبيعـي، و بـاالخره در زمينهـاي                   زمين
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هاي مترتب بر كـشت و   فرض بر آن است كه در هر مرحله مولفه. شود  زراعي انجام مي  

 زنده شناخت   اما درخصوص موجودات  . شوند  داشت انبوه محصوالت خطر شناسايي مي     

هاي خطر تقريباً غيرممكن است زيرا كه برخي از آنان در طـول              كافي و كامل از مولفه    

  .توان آن را به يك دوره خاص محدود كرد نمايد و نمي زمان رخ مي

توانـد    ورزي ژنتيكـي محـصوالت كـشاورزي مـي          بنابراين از نظر دانشمندان دسـت     

آنان اميدوارند كـه بـا افـزايش        . حل كند هاي آينده را      غذايي بشر در دهه     مشكالت كم 

هاي كمتري را درگير كشاورزي نمايند و با افزايش قـدرت             توليد در واحد سطح زمين    

ورزي شده به انواع آفتها از مواد شـيميايي كمتـري بـه منظـور                 مقاومت گياهان دست  

زدايي استفاده شود كه اين خود اثرات مهمي بر كاهش آلودگي آب، خـاك و هـوا       آفت

هاي درگير در كشت انواع محـصوالت كـشاورزي، از آب كمتـر و                با كاهش زمين  . دارد

هـاي   انرژي كمتري استفاده خواهد شد و با افزايش كيفيت محـصول از بـروز بيمـاري              

اين امر . شود ها و سوء تغذيه جلوگيري مي غذايي، كمبود ويتامين   ناشي از كمبود مواد     

توانـد باعـث    م در آن كمـك خواهـد كـرد و مـي        بيشتر به كشورهاي فقير و مردم مقي      

  .جلوگيري از جنگ، قحطي و مرگ و ميرهاي ناشي از آن شود

از نظر دانشمندان استفاده از فرمانتورهـاي گيـاهي بـراي توليـد انـواع محـصوالت              

توان داروهايي را از  آنان معتقدند كه مي. دارويي داراي توجيهاتي منطقي و متقن است

جات خوراكي تجويز كرد تا هم استفاده از آن آسـانتر شـود و هـم                طريق ميوه و سبزي   

زا مثل كلـسترول، آلرژنهـا        توان انواع عوامل بيماري     مي. ضررهاي كمتري داشته باشند   

 را از محصوالت مورد مصرف حذف كرد از طرفي آنان معتقدند كـه بـا اسـتفاده از                   …

بنـابراين پـر    .  را حل كـرد    توان بسياري از مشكالت ديگر بشريت       گياهان تراريخت مي  

ورزي  بندي آنان دست راه نيست اگر بگوييم كه از نظر دانشمندان و با توجه به جمع بي

ژنتيكي محصوالت يك ضرورت براي ادامه حيات بـشري اسـت نـه فقـط يـك امـري                   

تـرين انتخـاب در ايـن شـرايط گـسترش       اند كه اخالقـي    دانشمندان قانع شده  . تزييني
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دهد كه هيچ مـورد       تحقيقات آنان نشان مي   . ت غني شده است   كشت و توليد محصوال   

از آلودگي مضر ژنتيكي گزارش نشده و پـس از مـصرف ايـن نـوع محـصوالت توسـط                

توان گفت كه هيچ ناهنجـاري   ميليونها نفر در طول بيست سال گذشته با اطمينان مي      

  .در اثر مصرف اينگونه محصوالت بوجود نخواهد آمد

  

  ورزي شده   براي توليد محصوالت دستفشارهاي روزافزون

رغم تالش دانـشمندان بـه منظـور كنتـرل صـحيح و بررسـي                 از سوي ديگر و علي    

هـاي بـزرگ      عالمانه كليه خطرات مترتب بر اينگونه محصوالت برخي تجـار و شـركت            

آنان نيز . كنند گيري مي   ورزي شده پي    اماني را براي گسترش محصوالت دست       فشار بي 

توان با افزايش كشت      مشكالت مربوط به كاهش غذا در سراسر دنيا را مي         معتقدند كه   

از سوي ديگر مشخص است كه با كاهش استفاده از انـواع   . اين محصوالت برطرف كرد   

ها و سموم دفع آفات نباتي چه خـدمتي را در حـوزه حفاظـت                كش  ها، حشره   كش  علف

  . توان به عمل آورد محيط زيست مي

ورزي شـده تـوان مقاومـت در برابـر انـواع       گر محصوالت دستناگفته پيداست كه ا 

هاي محيطي را بيابند چه امكان وسيعي براي كاشت گياهان خوراكي در منـاطق     تنش

  . شود آب فراهم مي خشك و بي

 ميليـارد   8ورزي شده معتقدند كه با افزايش جمعيت بـه            مبلغين محصوالت دست  

 افزايش تقاضـا بـراي مـواد غـذايي          2050ل   ميليارد نفر تا سا    11 و   2020نفر تا سال    

هاي زير كشت را به همراه خواهد داشت؛ امـا احتمـاالً بـسياري از                 افزايش سطح زمين  

اي از بين رفتـه و        هاي همچون اثر گلخانه     دليل تغيير آب و هوا و پديده        ها به   اين زمين 

هـاي    ينهمچنين فعال كردن زمـ    . يا بازده كمتري در توليد محصوالت خواهند داشت       

بارور تازه مستلزم حذف ذخاير ژنتيكي از انـواع گياهـان ديگـر خواهـد بـود، بنـابراين             
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ورزي شده كه راندمان بيشتري دارند براي تأمين غذاي بـشر             استفاده از گياهان دست   

  . رسد در آينده ضروري به نظر مي

ــار و      ــب تج ــزون از جان ــشار روزاف ــحبت از ف ــه ص ــت ك ــرايطي اس ــين ش در چن

يـك بررسـي در سـال       . شود  دگان محصوالت كشاورزي به شدت احساس مي      توليدكنن

 11ورزي شده بين      هاي توليد كننده محصوالت دست      دهد كه شركت     نشان مي  2000

گـذاري   هايشان را براي بررسي مسائل حفـاظتي سـرمايه    درصد از مجموع هزينه  16تا  

ري بيشتري درخصوص گذا بايست سرمايه در حالي كه در اين حوزه علمي مي. كنند مي

ورزي ژنيتكي گياهان انجام      مسائل امنيتي و خطرات احتمالي استفاده از فناوري دست        

هاي تحقيق و توسـعه محـصوالت    هايي كه مورد عالقه شركت     يكي ديگر از حوزه   . شود

ها بـه سـراغ       اين شركت . است“ ثبت اختراع يا اكتشاف   ” ورزي شده است، حوزه       دست

آنان متقاضي حفاظـت از     . اند   محصوالت كشاورزي مختلف رفته    هاي گياهان و    ثبت ژن 

بـه ايـن ترتيـب كـشاورزان در         . المللي هستند   هاي بين   دانش فني خود توسط سازمان    

همـين  . آينده بايد حق مالكيت معنوي كشت محصوالت كشاورزي را پرداخت نماينـد           

 گياه يا موجـود     توان ژن يك    شود از جمله اينكه آيا مي       جا سؤاالت متعددي مطرح مي    

  زنده را كه توسط خالق آفريده شده به نام فرد يا يك شركت ثبت كرد؟

بايست بابـت اسـتفاده از        و در صورت ثبت آيا هر استفاده كننده از آن محصول مي           

پرداخـت  ) كه در اصل متعلق به خـالق اسـت  (عنوان حق مالكيت معنوي     آن مبلغي به  

ي محصوالت كشاورزي در انحصار چند شركت       نمايد؟ آيا در اين صورت به زودي تمام       

توان عوامل تنظيمي ژنتيكي را در گياهـان بـه            در نخواهد آمد؟ و باالخره اينكه آيا مي       

صورتي در خدمت گرفت كه محصول فقط در زمـان تعيـين شـده بـه بـار بنـشيند و                     

استفاده مجدد از بذر آن غيرممكن شود؟ اين سؤاالت و دهها سؤال كوچـك و بـزرگ                 

هاي بزرگ كشت و صـنعت بـه عرصـه محـصوالت              ر در رابطه با وارد شدن شركت      ديگ

  . پاسخ است ورزي شده ژنتيكي وجود دارد كه هنوز بي دست
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چندين شركت براي ثبت توالي ژنتيكي برخي گياهان و محصوالت كشاورزي اقدام        

اگر  مدعي شد كه  2002در كشور آمريكا رئيس دفتر ثبت اختراعات در سال          . اند  كرده

اما . گذاري نخواهند كرد    ها فراهم نيايد آنان سرمايه      ها براي كمپاني    امكان ثبت اين ژن   

  توان از نظر حقوقي و اخالق تنوع ژنتيكي را ثبت كرد و به تملك خود در آورد؟  آيا مي

در واقع سؤال اصلي اين است كه آيا با بوجود آوردن دو يـا پـنچ درصـد تغييـر در                

تـوان آن   نگـاري ژنتيكـي آن مـي    ول يا صرفاً به خاطر انگشت  صفات ژنتيكي يك محص   

محصول را ثبت كرده و مال خود نمود؟ اين سؤال هم از نظـر حقـوقي و هـم از نظـر                      

اخالقي بسيار مورد توجه است و تا كنون دهها مورد درخواست ثبت براسـاس همـين                

چه مـسلم اسـت     امان است و آن     هاي چند مليتي بي     اما فشار شركت  . ادله رد شده است   

هاي محصوالت كـشاورزي   آنان به زودي با ترفندهاي خود خواهند توانست به ثبت ژن 

تـر    بديهي است كه آرام آرام كشت گياهان وحشي سخت        . ورزي شده اقدام كنند     دست

ورزي شـده خواهـد شـد و بـه ايـن ترتيـب تجـارت         و قيمت آنان بيشتر از نوع دسـت      

شت سنتي پيـشي گرفتـه و موجبـات حـذف           ورزي شده از تجارت كا      محصوالت دست 

هـاي چنـد مليتـي        در آن زمـان شـركت     . گـردد   محصوالت ناشي از كاشت سنتي مـي      

ورزي   اند مجوزهاي الزم براي دريافت حق مالكيت معنوي از محصوالت دسـت             توانسته

هـا    اي بجز اسـتفاده از محـصوالت ايـن شـركت            شده را بدست آوردند و ديگر راه چاره       

كنند، كافي است يادآوري     ينجاست كه باز كشورهاي عقب مانده ضرر مي       ا. وجود ندارد 

ورزي شـده فقـط در كـشور          محـصوالت دسـت   % 60 بيش از    2005كنيم كه در سال     

هاي توليد كننده دانش محور در اين  شركت% 75شده است و بيش از  آمريكا توليد مي

  .حوزه در آمريكا مستقر هستند
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  حق انتخاب مصرف كننده

ورزي شده براي مـصرف    است كه حق انتخاب براي مصرف محصوالت دست     بديهي

مصرف كننده ضمن اينكـه بايـد از خطـرات اسـتفاده از محـصوالت      . كننده باقي است  

فلـذا  . بايـست بـه خـوبي محاسـن آن را نيـز بدانـد             ورزي شده آگـاه باشـد، مـي         دست

. ه شـده باشـند    گذاري و برچسب زد     بايست كامالً نشان    ورزي شده مي    محصوالت دست 

ورزي شـده،     بايست اطالعات دقيقـي درخـصوص نـوع محـصول دسـت             ها مي   برچسب

ورزي و بـاقي      هاي توليد شـده در اثـر دسـت          هاي تغيير يافته، پروتئين يا متابوليت       ژن

ورزي   برخي محصوالت ثانويه كه از مواد اوليـه دسـت         . اطالعات مورد نياز را ارائه كنند     

) ورزي شده استحصال شـده      غن سويا كه از سوياي دست     مثل رو (آيند    شده بدست مي  

گذاري شده و به مـصرف كننـده يـادآوري شـود كـه         بايست دقيقاً و كامالً برچسب      مي

 DNAورزي شده است و ممكن است آلوده به پـروتئين يـا               محصول داراي منشا دست   

ورزي شده وقتـي بـه    بدين ترتيب حق انتخاب خريد يك محصول دست . خارجي باشد 

شود كه محصوالت طبيعـي بـا قيمتـي مناسـب در كنـار محـصوالت        شتري داده مي م

ورزي  ورزي شده به فروش برسند بديهي است كه كاهش قيمت محصوالت دست   دست

افـزايش  “ هـاي هنرمندانـه     روش”شده و افـزاش قيمـت محـصوالت طبيعـي يكـي از              

قـي كـامالً   ايـن عمـل از نظـر اخال   . ورزي شده خواهـد بـود      مشتريان محصوالت دست  

  . باشد محكوم و غيرقابل قبول مي

توانند نظرات خـود را از طريـق    هاي دمكراتيك و چند صدائي مردم مي     در حكومت 

. هاي اجتماعي به گوش سياستمداران و سردمداران كشور خود برسانند          احزاب و پايگاه  

دي هاي ديكتاتوري كه گردش اطالعات و آزا        بديهي است كه در كشورهايي با حكومت      

توان كليه اصول و مباني حقوقي و اخالقي در     عمل نخبگان محدود است به راحتي مي      

ورزي شده ژنتيكي را دور       هاي مختلف از جمله حوزه استفاده از محصوالت دست          حوزه

فلذا بديهي است كه اگر قوانين متقن و قوي در اين زمينـه تـدوين و اجـرا نـشود                   . زد
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يد و اتفاقاً مـصرف كننـدگان در كـشورهاي جهـان            احتمال دارد كه مشكالتي فراهم آ     

نويـسنده ايـن سـطور خـود بارهـا بـسياري از             . سوم بيشترين آسيب را خواهنـد ديـد       

ورزي شـده را در   محصوالت كشاورزي از كـشورهاي توليـد كننـده محـصوالت دسـت       

اما بـر اينجانـب روشـن       . كند  هاي بقالي در كشور خودمان مشاهده مي        پيشخوان دكان 

ورزي شـده؟ هـر چنـد ممكـن           ه آيا اين محصوالت طبيعي هستند و يا دست        نيست ك 

دانـستم    است اينجانب تصميم به مصرف اين محصوالت گرفته باشم اما مايل بودم مي            

هاي بقالي كشور خودمان از چه نـوع اسـت؟            كه ذرت آمريكايي فروخته شده در دكان      

اآگـاهي درخـصوص    شـود كـه بزرگتـرين بازنـدگان عرصـه ن            اينجاست كه گفتـه مـي     

  . ورزي شده مصرف كنندگان جهان سوم خواهند بود محصوالت دست

  

بررسي برخي آمـار و ارقـام در ارتبـاط بـا محـصوالت كـشاورزي                

  ورزي شده  دست

همانگونه كه پيش از اين نيز گفته شد، كشور اياالت متحده آمريكا بزرگترين توليد 

اس آمـار و اطالعـات موجـود از         براسـ . ورزي شده ژنتيك است     كننده محصوالت دست  

ورزي شده در اين كشور شروع   كه فعاليت در حوزه توليد محصوالت دست1987سال 

ورزي شـده در سـال        شده تعداد مناطق تحت آزمايش براي كـشت محـصوالت دسـت           

 80 بـه  2006 و در سـال   38 اين تعـداد بـه       2002در سال   .  رسيد 24 به   2 از   1992

  . منطقه ارتقاء يافته است

ورزي   هاي آمريكا درگير كشت محـصوالت دسـت         به اين ترتيب تقريباً تمامي ايالت     

افزايش كـل ارقـام كاشـته       . باشند  صورت آزمايشي و يا كشت انبوه مي        شده ژنتيكي به  

.  بوده است  2003در سال   % 15در مقايسه با    % 20 ،   2004شده و حجم آنان در سال       

 ميليون هكتار در مقايسه با      81ادل   مع 2004سطح زير كشت اين محصوالت در سال        
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 ميليون هكتار 102 به 2006 بوده است و در سال 2003 ميليون هكتار در سال 7/67

 در 2003 كـشور جهـان در سـال    17 ميليون كـشاورز در      25/10تقريباً  . رسيده است 

 در كار كـشت محـصوالت   2004 كشور جهان در سال   18 ميليون نفر در     7مقايسه با   

 ميليـون   3/12مساحت زير كشت در بخش غالت از        . اند  ده مشغول بوده  ورزي ش   دست

در .  افزايش يافتـه اسـت     2004 ميليون هكتاز در سال      9/32 به   2003هكتار در سال    

ورزي شده ژنتيكي   چهارده كشور در صدر توليد كنندگان محصوالت دست2004سال 

  .باشند به شرح ذيل مي

چين، پارگوئـه، هنـد، آفريقـاي جنـوبي، اروگونـه،           آمريكا، آرژانتين، كانادا، برزيل،     

) 1996 – 2006( سـال    9ظـرف مـدت     . استراليا، روماني، مكزيك، اسپانيا و فيليپـين      

 ميليـون هكتـار     102 ميليون هكتـار بـه       7/1سطح زير كشت محصوالت كشاورزي از       

ايـن محـصوالت در     %) 24(بـيش از يـك سـوم        .  برابر افزايش يافتـه اسـت      47معادل  

 نسبت به   2003افزايش رشد كاشت در سال      . شود  اي در حال توسعه توليد مي     كشوره

بيش از كشورهاي توسـعه يافتـه در شـمال          % 35 در كشورهاي در حال توسعه       2004

 كشور چين، هند، آرژانتين، برزيـل و آفريقـاي   5در اين ميان نقش     . بوده است %) 13(

اليت كشورهاي در حال توسـعه در       بنابراين فع . جنوبي در اين افزايش بسيار بارز است      

گير است بـه ترتيبـي كـه نـرخ رشـد                ورزي شده چشم    رابطه با توليد محصوالت دست    

 2004 و  2003كشورهاي جهان سوم در مقايسه با كشورهاي پيشرفته بـين سـالهاي             

هـاي مختلـف در آمريكـا     مطالعات سازمان). 11 در مقابل 6(تقريباً دو برابر بوده است   

  :ورزي شد منافع ذيل را در برداشته است د كه استفاده از محصوالت دستده نشان مي

كـش بـه       كيلو در هر هكتار، كـاهش مـصرف علـف          10افزايش توليد به مقدار      -1

  . ميليارد دالر بوده است19 ميليون كيلوگرم و افزايش درآمد معادل 5/2مقدار 

جده كشور   ميليارد دالر در ه    44ورزي شده معادل      كل توليد محصوالت دست    -2

 محـصول ديگـر انجـام       57 كـشور  مطالعـاتي بـراي توليـد           63جهان بـوده و     
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ورزي   دهد كه كاشت محـصوالت دسـت        همچنين مطالعات نشان مي   . دهند  مي

 ميليارد مترمكعب   5/3شده از فرسايش يك ميليون مترمكعب خاك و مصرف          

  . آب جلوگيري كرده است

هاي زيركشت توليـد       زمين 2015ل  ها حاكي از آن است كه تا سا         بيني  برخي پيش 

حجـم معـامالت   .  ميليون هكتـار خواهـد رسـيد   2000ورزي شده به     محصوالت دست 

 درصـد   16 ميليارد دالر برابر با      615 معادل   2006ورزي شد در سال       محصوالت دست 

 2020دهد كه تا سـال        ها نشان مي    بيني  كل تجارت محصوالت كشاورزي بوده و پيش      

  .ي در بخش محصوالت كشاورزي افزايش خواهد يافتكل گردش مال% 40به 

ورزي شـده و هنـد بزرگتـرين توليـد            آمريكا بزرگترين توليد كننده سوياي دسـت      

اسـپانيا بزرگتـرين توليـد كننـده محـصوالت          . ورزي شـده هـستند      كننده پنبه دسـت   

ورزي شده در ميان شش كشور اروپـايي فعـال در ايـن بخـش اسـت و بـيش از                  دست

  .ر زمين را به كشت اين محصوالت اختصاص داده است هكتا80000

 ميليـون   102 ميليـون هكتـار از مجمـوع         6/54و باالخره اينكه آمريكا به تنهـايي        

ورزي شده ژنتيكي را در اختيار        هاي زير كشت محصوالت كشاورزي دست       هكتار زمين 

بيشترين . يدافزا  هاي زير كشت مي      ميليون هكتار به زمين    8/4اين كشور ساليانه    . دارد

كـل  % 57(هاي زير كشت اين محصوالت به كشت سويا اختـصاص يافتـه اسـت                زمين

 ميليـون   4/13 ميليون هكتـار، پنبـه       2/25پس از آن ذرت با      ). محصول سوياي جهان  

  .گيرند هاي بعدي قرار مي  ميليون هكتار در رتبه8/4هكتار و كانوال با 
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  گيري  بندي و نتيجه جمع

ورزي ژنتيكي گياهان و محـصوالت        هاي دست   وص برخي جنبه  در اين فصل درخص   

كشاورزي بحث شد و برخي سؤاالت اخالقي در اين حوزه كه معموالً با مسائل حقوقي               

همچنـين  . آورد مطرح گرديـد  اي از اخالق و حقوق را بوجود مي    ادغام شده و مجموعه   

ا هزار سال بيش    سازي گياهان داراي كاربرد، بيشتر از دهه        مشخص شد كه اصل بومي    

بشر در طول حيات خود بـا كـشف         . گرفته است   توسط بشر پذيرفته شده و صورت مي      

ها   هاي جديد اقدام به افزايش توليد محصوالت كشاورزي با استفاده از انواع روش              روش

از قلمه زدن تا توليد بذرهاي هيبريد و پر بازده گرفتـه تـا حـذف كامـل                  : نموده است 

ورزي ژنتيكي را فقط بايـد تمهيـد ديگـري بـراي      دست.  غيرمفيدهاي كم بازده و  گونه

بايـست    اما پرواضح است كه مي    . افزايش كيفيت و كميت محصوالت كشاورزي دانست      

هاي حفاظت و ايمني و همچنين مسائل حقوقي و اخالقي در اطـراف ايـن                 كليه جنبه 

.  حوزه وجود داردشماري در اين سؤاالت بي. محصوالت مورد مداقه و بررسي قرار گيرد

از جملـه مهمتـرين ايـن       . برخي از اين سؤاالت در طي بحث ارائه شده مطرح گرديـد           

. هاي گياهان برتر و محصوالت دستكاري شده پر بـازده اسـت             مسائل موضوع ثبت ژن   

اين مسئله دغدغه بسياري از كشاورزان در كشورهاي جهان سـوم و حتـي كـشورهاي     

هاي بزرگ اقدام به ثبت ژنهاي محصوالت برتر   كمپانياگر. شود جهان اول را شامل مي

رسد كه بشر براي مـصرف يـك          كشاورزي كنند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا روزي مي        

اي  قرص نان ماليات بر حق مالكيت معنوي پرداخت كند؟ موضوع ديگر وقايع نادانسته            

د، در ايـن    هاي بيگانـه در گياهـان ممكـن اسـت روي دهـ              است كه در اثر آلودگي ژن     

. شـوند  اند در طبيعت رهـا مـي   شرايط تعداد زيادي ژن كه به انواع گياهان منتقل شده  

توانند توسط حشرات برداشت و به مناطق ديگر جهان بـرده و بـه انـواع                  ها مي   اين ژن 

  گياهان ديگر منتقل شوند چه اتفاقي در اثر اين نوع آلودگي ژني پيش خواهد آمد؟
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توانـد   آيـد مـي   وجـود مـي     هاي مختلف بـه      در اثر ادغام ژن    آيا تداخالت ژنتيكي كه   

موجبات نوعي آلودگي مركب را بوجود آورد كه رهايي از آن امري بسيار دشوار خواهد 

  بود؟ 

رغم شـبهات متعـدد در رابطـه بـا ادامـه              اما در پايان اين بخش بايد گفت كه علي        

هاي پيشرفته جهـان    ورزي ژنتيكي محصوالت كشاورزي، كشور      فعاليت در حوزه دست   

 درصـد محـصوالت   60دارند به ترتيبي كـه بـيش از    به سرعت به طرف آن قدم بر مي       

شود و برخـي كـشورهاي ديگـر          ورزي شده در كشور آمريكا توليد مي        كشاورزي دست 

ورزي  همچون چين، هند، روماني، اسپانيا و اروگوئه نيز اقدام به توليد محصوالت دست   

  .اند شده كرده

ولي كه اكنون در حال توليد هستند عبارتنـد از ذرت، سـويا، تنبـاكو و                چهار محص 

هـاي كـشاورزي و       بيش از بيست سال است كه از كاشت ميليونها هكتار از زمين           . برنج

گـذرد و هنـوز       ورزي شده توسط ميليونها نفر انسان مـي         مصرف انواع محصوالت دست   

يهي اسـت كـه بـا توجـه بـه           بنابراين بد . موردي از آلودگي جدي مشاهده نشده است      

  .ها امري غير محتمل است ها بين گونه بندي كنيم كه انتقال ژن اطالعات كنوني جمع
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هـاي مختلـف ماننـد        انسان در طـول تـاريخ حيـات خـود همـواره حيوانـات را در جنبـه                 

در . بـرداري قـرار داده اسـت    كشاورزي، دامپروري تحقيقات علمي و حتي سرگرمي مورد بهره        

عنوان يك اصل مورد توجه قرار گرفته        تمامي اين موارد بهبود كيفيت زندگي انسان همواره به        

گرايانه دانست كـه در       توان نوعي نگرش منفعت     سان به حيوانات را مي    بنابراين نگرش ان  . است

برداري از حيوانات و استثمار آنان در مقابل منافع زيـادي كـه بـراي بـشر بـه دنبـال                       آن بهره 

  . رود خواهد داشت امري پذيرفته شده و قابل قبول به شمار مي

ولوژي حيوانات و درك    ها و با افزايش دانش بشري در زمينه فيزي          اما با گذشت قرن   

هاي بسيار نزديكي بـه انـسان         شناسي شباهت   اين مسأله كه حيوانات از ديدگاه زيست      

توانـد    آيا انسان مي  . دارند، نگرش انسان به حيوانات با سؤاالت اساسي روبرو شده است          

خود را برتر و باالتر از حيوانات بداند و آيا بشر مجاز است حيات حيوانات را در جهـت                   

  ود كيفيت زندگي خود قرباني كند؟بهب

ها در جهت شناخت و توجه به حقوق حيوانات در اوايل قـرن نـوزدهم                 اولين تالش 

صورت گرفت و در اواسط اين قرن  انتشار نظريه تكامل داروين و القاء ايـن تفكـر كـه       

انسان در واقع نوعي حيوان تكامل يافته است، تغييراتـي را در نحـوه رفتـار انـسان بـا                

اما تنها در اوايل قرن بيستم بود كه موضوع حمايت از حيوانـات             . وانات بوجود آورد  حي

. توسط جوامع پذيرفته شده و نهادهاي اجتماعي مختلف در اين زمينـه شـكل گرفـت           
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هاي صورت گرفته در علوم پزشكي و افزايش ميـزان اسـتفاده از               امروزه نيز با پيشرفت   

 پزشكي بار ديگر مسأله حقوق حيوانات مورد        هاي مختلف تحقيقات    حيوانات در زمينه  

  .توجه قرار گرفته است

توليد گوسفندان . ورزي پستانداران بزرگتر امروزه مورد مطالعه است همچنين دست

يا بزهايي كه بتوانند پروتئين مـورد نظـر را در شـير خـود توليـد كننـد، بـراي مثـال          

رمان بيماران هموفيلي بسيار مؤثر هاي دارويي نظير فاكتور انعقادي كه براي د پروتئين

عالوه بر پستانداران امروزه تالش بر آن اسـت تـا بتـوان پرنـدگان را                . و پركاربرد است  

وسـيله انـواع    سـازي آن بـه   مرغ غنـي  وسيله توليد پروتئين در تخم دستكاري كرد تا به  

ورزي ژنتيـك تـا ميمـون     همچنين افزايش سـطح دسـت     .  صورت پذيرد  …ها    ويتامين

  . ورزي ژنتيكي جنين انسان نيز فراهم آورده است س زمينه را براي دسترزو

  

  استفاده از حيوانات در تحقيقات پزشكي

بسياري از اكتشافات مهم در علوم پزشـكي از ديربـاز بـدون اسـتفاده از حيوانـات                   

بـه صـورتي كـه بـيش از دو سـوم جـوايز نوبـل اعطـا شـده در                     . غيرممكن بوده است  

هاي صورت گرفته بـر     علوم پزشكي در اوايل قرن بيستم به پژوهش       هاي مختلف     زمينه

  .روي حيوانات اختصاص يافته است

طبق مطالعات انجام شده بيشترين حيوانات مورد استفاده در اين تحقيقات از گروه 

جونــدگان بــوده پــس از آن دوزيــستان، پرنــدگان، ماهيهــا و ســاير پــستانداران قــرار 

ن تحقيقات صورت گرفته بر حيوانات به صـنايع دارويـي و            از طرفي بيشتري  . گيرند  مي

هـا ماننـد شناسـايي        بعالوه حيوانات در سـاير زمينـه      . تحقيقات پايه مربوط بوده است    

هـاي انـساني، توليـد     هـاي بيمـاري   هاي نوين جراحي و پيوند اعضاء، ايجاد مـدل    روش

  .اند هاي دارويي و نيز در آموزش بكار گرفته شده پروتئين
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علت كاربرد گـسترده حيوانـات و بـويژه پـستانداران كوچـك ماننـد مـوش در                  اما  

تحقيقات پزشكي چيـست؟ مطالعـات فيلـوژنيكي نـشان دهنـده آنـست كـه تمـامي                   

 ميليون سال قبل از اجداد مشترك نشأت گرفته و تكامل 120پستانداران دنياي امروز 

هـا از لحـاظ متـابوليكي و          نهاي ظاهري موجود، انـسا      بنابراين عليرغم تفاوت  . اند  يافته

هـاي صـورت    پيـشرفت . فيزيولوژيكي شباهت بسيار زيادي با سـاير پـستانداران دارنـد       

گرفته در علم ژنتيك نيز نشان داده است ساختار ژنومي انـسان بـيش از آنچـه تـصور          

توان نتايج حاصل     بنابراين در بسياري موارد مي    . شد به ساير پستانداران شبيه است       مي

قات بر روي حيوانات را به راحتي به انسان تعميم داده و يا اينكه اين نتـايج را                از تحقي 

  .با اطمينان بيشتري در بيماران مورد بررسي قرار داد

تـرين    هايي چيست؟ مـسلماً حيوانـات اصـلي         اما هزينه دستيابي به چنين موفقيت     

ثال زماني كـه    عنوان م   به. هاي صورت گرفته در علوم پزشكي هستند        قربانيان پيشرفت 

گيرد، قدم اول تهيه صدها         يك شركت دارويي تصميم به ساخت يك داروي جديد مي         

پس از آناليزهاي مقدماتي آزمايش ايـن تركيبـات بـر           . تركيب شيميايي مختلف است   

روي حيواناتي كه عالئم بيماري را نشان داده و به اصطالح مدل بيماري هستند، آغـاز         

ي و جداسازي تركيبات دارويي مناسب، آزمايشات بعدي        حتي پس از شناساي   . شود  مي

هاي احتمالي و نيـز       در جهت شناسايي ميزان ماده مؤثر دارو، ميزان سميت، متابوليت         

صورت متوسط طراحي يك داروي جديد و         به. گيرد    تأثيرات دراز مدت دارو صورت مي     

كه عدم كنترل كافي    انجامد و از آنجا        سال به طول مي    10 الي   7عرضه آن به بيماران     

تواند صدمات جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد، طـي        در هر يك از مراحل فوق مي      

  .اين مدت هزاران حيوان قرباني خواهند شد
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  ايجاد تغييرات ژنتيكي در حيوانات

هـا پـيش      ورزي شده گفته شد بـشر از قـرن          همانگونه كه درخصوص گياهان دست    

در اين روند   .  گياهان و جانوران نافع را انجام داده است        سازي  سازي يا اهلي    بحث بومي 

ترين هدف، تمتع بيشتر انسان       الخصوص در رابطه با حيوانات و موجودات، اصلي         و علي 

درخصوص چهارپايان و دامهـا از      . از مزايا و مواهب مستقر در اين موجودات بوده است         

از ميـان   . بـرداري اسـت      هدف بهـره   …كشيدن بار تا توليد شير، گوشت، پوست، چرم         

بـرداري در باركـشي انتخـاب و          هاي مختلف چهارپايان انسان برخي را براي بهـره          گونه

نتيجـه ايـن    . صورت وحـشي رهـا كـرد        سازي نمود در حالي كه برخي ديگر را به          اهلي

انتخاب انسان گسترش نسل برخي از حيوانات و احتماالً به  انقراض رفتن نـسل بقيـه                 

گيـري   بشر در طول تاريخ اقدام به توليد قاطر از جفت. قاط جهان است  در بسياري از ن   

اي اسب را به ارث بـرده و در           در نتيجه اين حيوان صفات جثه     . االغ و اسب كرده است    

دهها مثال ديگر از اقدام بشر براي ارتقاء تـوان و  . قدرت و توان صفات االغ را دارا است     

ين راهبردها وجود دارد كه مـا از ذكـر همـه            خواص دام و موجودات ديگر با اتخاذ هم       

گذاريم كه خواننده محترم پذيرفته اسـت         كنيم و فرض را بر اين مي        آنها خودداري مي  

كه دستكاري انواع جانداران توسط انسان امري عادي، پذيرفته شده، بالمعال اخالقي و 

ري را  بديهي است كه بـا پيـشرفت علـم، بـشر توانـسته حـوزه دسـتكا                . قابل اجراست 

اسـاس  . گسترش دهد و از تغييرات ظاهري به تغييرات ديگر مظاهر حيات ارتقاء دهد            

 خارجي را قبل از لقاح مـصنوعي بـه داخـل            DNA. نمايد  اين پيشرفت بسيار ساده مي    

. كننـد   اووسيت يا تخمك لقاح نيافته و يا به داخل تخمك تـازه لقـاح يافتـه وارد مـي                  

 خارجي كه ناقل برخي صفات اسـت را بـه           DNAور  دليل حض   رويان بوجود آمده كه به    

كننـد و بـه       منتقل مـي  ) اي  رحم اجاره (درون رحم اهدا كننده تخمك يا رحم ديگري         

پستاندار، پرنـده و    (كاري شده ژنتيكي      شرط شروع بارداري محصول تراريخت يا دست      

پـذير   انجـام ايـن عمـل هرچنـد از نظـر تئوريـك سـاده و امكـان        . آيد دست مي  به) …
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بـراي  . نمايد، اما از نظر عملي مشكل و متضمن پاسخ بـه سـؤاالتي تكنيكـي اسـت      مي

مثال آيا ژن خارجي به مواليد منتقل شده و به مقدار مناسب تجلي خواهد يافت؟ آيـا                 

چنين اعمالي باعث نخواهد شد تا سلول تخمك از حيض انتفاع ساقط شود؟ و خالصه          

دهـد    د و مؤثرتر هستند؟ مطالعات نشان مـي       كدام ناقلين براي انجام چنين كاري مفي      

همچنين . گردد  كه دستكاري ژنتيكي رويان سبب افزايش احتمال از بين رفتن آن مي           

ورزي شـده تـأثير       عواملي چند بر مقدار بيان و نحوه بيان ژن خارجي در مواليد دست            

وتـوري  براي مثال محلي از ژنوم كه ژن خارجي در آن استقرار يافته اسـت، پروم              . دارد

شود و چندين عامل و عنصر ديگر كـه در ايـن ميـان              كه ژن مذكور تحت آن بيان مي      

شـود كـه انـسان اسـتفاده از ايـن فنـاوري               اما همه اين موارد باعث نمـي      . كاربرد دارد 

  . پركاربرد را كنار بگذارد

ورزي شده استفاده از آنان در تحقيقات بيولوژيك          ترين كاربرد حيوانات دست     عمده

آمـار  (هـا هـستند       ورزي شده از گونـه انـواع مـوش          حيوانات دست % 98 بيش از    .است

 تعداد آزمايـشاتي كـه      2001 تا   1990هاي    بين سال ). مربوط به كشور انگلستان است    

 مـورد   630000 مورد به    50000ورزي ژنتيكي شده است از        در آنها از حيوانات دست    

ات در حيوانـات بـا دو هـدف عمـده     صورت كلي ايجاد اين تغيير به. افزايش يافته است  

  : گيرند صورت مي

هاي انساني از طريق تغيير عملكرد يك يا چنـد ژن در              هاي بيماري   ايجاد مدل  -1

امروزه صدها نوع موش ترانس     . هاي هدفدار در ژنوم حيوان      نتيجه ايجاد جهش  

عنـوان مـدل      اند كـه بـه      ورزي شده ژنتيكي ساخته و توليد شده        ژنيك يا دست  

از ايـن   . گيرند  ها مورد استفاده قرار مي      ناسب در مطالعه انواع بيماري    حيواني م 

هـاي تـك      ها، ديابت و نيز بيمـاري       هاي حيواني سرطان    توان به مدل    دسته مي 

  .ژني اشاره نمود
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هاي خارجي به ژنوم حيـوان   اعطاي خصوصيات جديد از طريق وارد نمودن ژن     -2

امروزه . گيرد    ب دارويي صورت مي   هاي نوتركي   كه معموالً با هدف توليد فراورده     

توليد گوسفندان يـا بزهـايي   . ورزي پستانداران بزرگتر مورد مطالعه است     دست

كه بتوانند پـروتئيئن مـورد نظـر را در شـير خـود توليـد كننـد، بـراي مثـال                  

هاي دارويي نظير فاكتور انعقادي كه براي درمـان بيمـاران همـوفيلي               پروتئين

عالوه بر پستانداران امروزه تالش بـر آن اسـت تـا    . استبسيار مؤثر و پركاربرد  

مـرغ صـورت      بتوان پرندگان را دستكاري كرد و امكان توليد پروتئين در تخـم           

  .پذيرد

. ورزي ژنتيكي انواع حيوانات كرده اسـت        دست  اما انسان به داليل ديگر نيز اقدام به       

هايي كـه      با معرفي ژن   براي مثال ماهي را براي اينكه سرعت رشدش افزايش يابد و يا           

تواند باعث توليد نور در ماهي شود و در تاريكي ايـن موجـود را نورافـشان نمايـد،                     مي

دهد كه انسان شايد بتوانـد در   اين تجارب نشان مي. ورزي قرار گرفته است    مورد دست 

آينده نسبت به ايجاد تغييراتي كه منجر به توليد جانوران خانگي داراي صفات متفاوت 

تـوانيم در آينـده در        پس ما مـي   . بيني شده اقدام كند     نچه در خلقت برايشان پيش    با آ 

مورد توليد حيواناتي كه بتوانند شرايط سخت آب و هوايي را تحمل كنند و يا بتواننـد       

 در گوشـت برخـي      3مثل توليـد اومگـا      (تري توليد كنند      گوشت يا شير بهتر يا مقوي     

صورت طبيعي تنها در گونه مـاهي         يد است و به   پستانداران كه براي سالمتي انسان مف     

  . ، بيانديشيم)شود يافت مي

سـازي،   ورزي داسنت كلمه شبيه توان نوعي دست سازي حيوانات را نيز مي      اما شبيه 

كنـد ايـن گوسـفند از راه انتقـال            را در ذهن انسان تداعي مي     “ دالي”همواره گوسفند   

اين كار از ده سال پيش از .  به دنيا آمد در انستيتو روزالين1997هسته در فوريه سال 

 مـورد سـعي فقـط يـك مـورد      100 شروع شده بود و از هـر         1986آن يعني در سال     

پـس از تـالش اوليـه ويلمـوت و همكـارانش چنـدين مـورد                . موفقيت حاصل گرديـد   
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امـا همانگونـه پـيش از       . سازي ديگر در ميان حيوانات مختلف گزارش شده است          شبيه

برخي از  .  نوشته شد، دهها سؤال اساسي پس از توفيق اوليه مطرح شد           اين نيز گفته و   

  : اين سؤاالت عبارتند از 

  ها است؟ آيا ارزش حيوانات تنها در حد نوعي كاالي مصرفي براي انسان -1

و “ قـانوني ”سازي حيوانات امـري       كردن و شبيه    ورزي ژنتيكي و كلونه     آيا دست  -2

  است؟“ عدالت”همراه با 

زي حيوانات به روش انتقال هسته و وارد كـردن صـفات خاصـي              سا  آيا با شبيه   -3

  كشي خودخواهانه نيستيم؟   ما به دنبال بهره…مثل پوست زيبا، پشم نرم، 

  .ورزي ژنتيكي حيوانات موجود دارد آيا اساساً سؤاالت اخالقي در موضوع دست -4

ازهـاي  تواند تنوع ژنتيكي را بيش از پيش به نفع ني           آيا به اين وسيله انسان مي      -5

  خود محدود سازد؟

هاي تكثير مبتني بر انتقال اسپرم و جنـين وجـود دارد،              آيا در حالي كه روش     -6

  نياز به روش ديگري مثل انتقال هسته هست؟

  

هاي اخالقي در زمينـه اسـتفاده از حيوانـات در تحقيقـات               ديدگاه

  آزمايشگاهي

ط روحـي و   بسياري مواقع حيوانات در طـي انجـام تحقيـق و پـس از آن در شـراي                 

هـا، تحريكـات عـصبي، قـرار          انجام جراحـي  . گيرند  جسمي بسيار ناخوشايندي قرار مي    

 …هـا و   هاي پيشرونده ژنتيكي و عفوني، سـرطان  گرفتن در معرض تشعشعات بيماري 

حتي در شرايطي كه انجام يك  . توانند درد و رنج زيادي را به حيوانات تحميل كند           مي

رس و اضـطراب در نتيجـه قـرار گـرفتن در شـرايط             آزمايش با درد همـراه نيـست، تـ        

بنـابراين اگرچـه در نگـاه       . شود  آزمايشگاه و جداشدن از همنوعان در حيوان ايجاد مي        
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رسـد امـا ايـن        اول استفاده از حيوانات در تحقيقات پزشكي بسيار سودمند به نظر مي           

  .هاي اخالقي زيادي را به همراه داشته است مسأله همواره پرسش

  :گاه در اين زمينه قابل بحث استدو ديد

هــاي الزم بايــد در جهــت پيــشگيري و درمــان  از نظــر اخالقــي كليــه تــالش -1

  .هاي انساني صورت گيرند بيماري

هـاي روحـي و جـسمي قـرار           از نظر اخالقي حيوانات نبايد در معـرض آسـيب          -2

  .گيرند

 اسـتفاده   موافقان. واضح است كه اين دو اصل اخالقي كامالً با هم در تضاد هستند            

از حيوانات در تحقيقات آزمايشگاهي اصل اول را مورد تأكيد قرار داده و از آنجا كه در          

بسياري موارد انجام تحقيقـات بـر روي حيوانـات مـؤثرترين راه شناسـايي در درمـان                  

  .دانند بيماريهاست، آنرا مجاز مي

 انجـام ايـن     انـد كـه     در مقابل مخالفان استفاده از حيوانات آزمايشگاهي نيز مـدعي         

ناپذيري براي حيوانات همراه بوده و بنابراين امـري           تحقيقات همواره با صدمات جبران    

  .رود غيراخالقي به شمار مي

تـوان يـك اصـل اخالقـي واحـد را در زمينـه اسـتفاده از                   به اين ترتيب چگونه مي    

ـ     حيوانات آزمايشگاهي تبيين نمود؟ در اين راستا برخي افـراد سـعي كـرده              ط انـد رواب

  .انسان و حيوان را با بررسي ارزش اخالقي هر يك از آنان مورد توجه قرار دهند

در قرون گذشته بسياري از دانشمندان بر اين باور بودند كه حيوانات فاقد هرگونـه               

دانـستند كـه هـيچ        اي مـي    هاي زنده   قوه تفكر و خودآگاهي بوده و آنان را تنها ماشين         

حتي برخي فالسفه معتقد بودند كه . اف خود ندارندگونه توجه و كنترلي بر محيط اطر

تعـاليم  . وجود روح و تنها منحـصر بـه انـسان اسـت             قدرت احساس و ادراك وابسته به     

مذهبي نيز با قرار دادن انسان در موقعيتي برتر نـسبت بـه سـاير موجـودات، تـا حـد                     

  .زيادي بر اين تفكرات دامن زده است
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ت از قـوه ادراك و خودآگـاهي تـا اوايـل قـرن           اگرچه تصور عدم برخورداري حيوانا    

هاي علمي صورت گرفته در اين زمان دانشمندان را به           بيستم ادامه داشت اما پيشرفت    

اين نتيجه رساند كه قوه ادراك به يك روح غيرمادي وابسته نبوده و تكامـل سيـستم                 

مهرگان  داران و حتي برخي بي      عصبي اين ويژگي را به درجات مختلف در تمامي مهره         

  .بوجود آورده است

شـود   اي كه توسط برخي مـدافعان حقـوق حيوانـات مطـرح مـي            براين اساس نكته  

اينست كه مسأله اين نيست كه آيا حيوانات از قدرت تفكـر و انديـشه برخوردارنـد يـا              

هـاي محيطـي را       خير؟ سؤال اينست كه آيا آنان توانايي احساس درد و پاسخ به تنش            

ين نكته كه حيوانات قادر به درك تحريكات محيطـي هـستند، بـه              دارند يا نه؟ قبول ا    

برخي حتـي بـا   . شود خودي خود موجب اعطاي نوعي حق و ارزش اخالقي به آنان مي   

انـد و     استفاده به اين اصل ارزش اخالقي يكساني را براي انسان وحيوانـات قائـل شـده               

 موجودات تعلـق دارنـد، را       كشي از حيوانات تنها به اين دليل كه به نوعي ديگر از             بهره

تواننـد خـود را       ها هرگـز نمـي      اما واقعيت آنست كه انسان    . اند  نوعي نژادپرستي دانسته  

وجود قدرت تفكر و تعقـل همـواره        . نسبت به ساير موجودات در يك مرتبه قرار دهند        

برداري از  موجب شده است انسان در جهت افزايش رفاه به ارتقاء زندگي خود و به بهره

تـوان بـراي آن حـد و          اما تعريف رفاه انسان چيست و آيا مـي        . ر موجودات بپردازد  ساي

هاي جديد مواد آرايشي و بهداشتي  عنوان مثال آيا ساخت فرمول     مرزي تعيين كرد؟ به   

آنقدر اهميت دارند كه حيوانات بيشماري در كنترل كيفي اين محصوالت بكار گرفتـه              

  شوند؟

  

نات آزمايشگاهي بايد مورد توجه قرار      اصولي كه در استفاده از حيوا     

  گيرند

به منظور كاهش صدمات وارده به حيوانات و رعايت اصول اخالقي سه اصـل كلـي                

اين موارد شامل بهبـود شـرايط آزمـايش، كـاهش تعـداد             . بايد مورد توجه قرار گيرند    
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 صورت مختصر مـورد  هاي جايگزين بوده و به    حيوانات مورد آزمايش و استفاده از روش      

  . گيرند بحث قرار مي

صورت عمده شامل كـاهش دادن درد         اين اصل به  : بهبود شرايط انجام تحقيق      -1

عنوان مثال زماني كه حيوانات در  به. و رنج حيوانات به يك ميزان حداقل است     

بخش امري    گيرند تجويز مسكن و آرام      معرض انجام آزمايشات دردناك قرار مي     

صورت مكرر انجام     م است يك آزمايش به    همچنين زماني كه الز   . ضروري است 

هـاي الزم     پذيرد بهتر است فواصل زماني آن تا حد امكان زيـاد بـوده و تـالش               

از طرفـي   . براي جلوگيري از وارد شدن استرس مداوم به حيوان صورت گيـرد           

هاي احتمـالي وارده بـه حيوانـات در طـي مراحـل               دانشمندان موظفند آسيب  

.  تمهيدات الزم را در جهت رفع آنها بكـار گيرنـد           بيني نموده و    تحقيق را پيش  

بهبود شرايط نگهداري حيوان، تأمين مواد غـذايي مناسـب و كـافي و از بـين                 

اند از ديگـر مـواردي        ناپذير شده   بردن سريع حيواناتي كه دچار صدمات جبران      

  .است كه بايد مورد توجه محققان قرار گيرد

بايـست تعـداد حـداقل     ل همواره ميبه موجب اين اص:  كاهش تعداد حيوانات   -2

مسلماً انجام مطالعات كافي در مـورد روش        . حيوانات مورد استفاده قرار گيرند    

كار و دقت در مراحل مختلف انجام تحقيق امكان دستيابي به موفقيت و عـدم        

  . آورد نياز به تكرار مجدد آنرا را فراهم مي

ده از حيوانات آزمايشگاهي عنوان جايگزين استفا  سه روش عمده به   : جايگزيني   -3

  : اند معرفي شده

عنوان مثال  به : (in vitro)انجام تمام يا بخشي از تحقيق در شرايط آزمايشگاه ) الف

هاي كنترل كيفي و يا بررسي سميت داروها و مواد            بسياري از مراحل مقدماتي آزمون    

  .هاي كشت شده نيز انجام داد توان بر روي سلول شيميايي را مي
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هاي اطالعاتي كـه      در اين روش از بانك    : هاي كامپيوتري     سازي  استفاده از مدل  ) ب

هـاي   از آنـاليز شـباهت    . شـود   اند، اسـتفاده مـي      با استفاده از تجربيات قبلي ايجاد شده      

هاي بكار گرفته شده در تجربيات گذشته در جهت  موجود بين نمونه مورد نظر و نمونه

عنـوان مثـال از ايـن      بـه . شـود   رد نظر استفاده مي   پيشگويي نتايج احتمالي آزمايش مو    

توان در مورد عملكرد احتمالي يـك داروي جديـد، نحـوه تجمـع در بـدن و                    روش مي 

  .سرعت دفع آن اطالعاتي بدست آورد

اين مطالعات اطالعـاتي در زمينـه وضـعيت بـدن در            : مطالعات اپيدميولوژيكي   ) ج

 در جامعه و بررسـي ارتبـاط عوامـل          هاي خاص   سالمت و بيماري، نحوه توزيع بيماري     

  .آورند ها فراهم مي محيطي و برخي بيماري

همچنين شناخت اثرات جانبي دراز مدت داروها در جمعيـت از ديگـر نتـايج ايـن                 

هـا را در جمعيـت    اما اگرچه اين روش تـا حـدي علـل ايجـاد بيمـاري           . مطالعات است 

هـا كـه ممكـن اسـت در           اريهاي ايجاد بيم    كند اما در شناسايي مكانيسم      مشخص مي 

  . كند درمان مهم باشد، بسيار ضعيف عمل مي

هاي  واضح است كه با توجه به پيچيدگي زياد بدن موجودات زنده هيچ يك از روش

صورت كامل جايگزين استفاده از حيوانات شـوند و اسـتفاده از آنهـا                توانند به   فوق نمي 

  . حيوانات باشدتواند مكمل آزمايشات صورت گرفته بر روي تنها مي

  

  هاي نظارتي و آموزش محققين  ايجاد كميته

هاي   با گسترش آگاهي نسبت به حقوق حيوانات امروزه در بسياري كشورها كميته           

ايـن  . انـد   نظارتي به منظور كنترل تحقيقات صورت گرفته بر حيوانـات تـشكيل شـده             

 مراكـز تحقيقـاتي     هـا و    هاي اجرا شده در دانـشگاه       ها با نظارت مستقيم بر طرح       كميته

 را كنتـرل    …لزوم استفاده از حيوانات، نحوه رفتار با آنان، شرايط نگهداري و تغذيه و              

در برخي كشورها مانند انگلـستان قـوانين بـسيار سـختي بـراي حفاظـت از               . كنند  مي
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به صورتي كه در صورت عدم اسـتفاده        . حقوق حيوانات آزمايشگاهي تدوين شده است     

هايي نيز براي مـسئوالن     وه بر جلوگيري از ادامه تحقيق، جريمه      صحيح از حيوانات عال   

امروزه بسياري از مجالت علمي پيش از پذيرش مقالـه     . شود  مربوطه در نظر گرفته مي    

اي مبني بر نظارت كميتـه اخـالق بـر فعاليـت علميـشان را از متقاضـي دريافـت                  نامه

 حيوانات آزمايشگاهي رعايت    شوند كه اصول كار با      دارند و بدين وسيله مطمئن مي       مي

توانـد صـدمات وارده بـه         اگرچه تـدوين و بكـارگيري چنـين قـوانيني مـي           . شده است 

رسد نحوه رفتار با حيوانات تا حـد          حيوانات را تا حد زيادي كاهش دهد اما به نظر مي          

هاي آشناسازي محققين بـا       اي آموزش   بنابراين برگزاري دوره  . زيادي امري فردي باشد   

توان سهم بسيار زيـادي در كـاهش درد و            وانات و نحوه نگهداري از آنان مي      حقوق حي 

  . رنج حيوانات داشته باشد



 ��� / ����� ������� �� ���
��� �
 ��� �!
  ���

  گيري بندي و نتيجه جمع

ورزي حيوانات بحث شد و نتيجه گـرفتيم          در اين فصل مختصري درخصوص دست     

هاي گذشـته بـشر در        دهد در واقع ادامه فعاليت      ورزي رخ مي    كه آنچه در زمينه دست    

  . باشد  حوزه مياين

نگاهي اجمالي به تاريخ نشان دهنده آنست كه زندگي بشر هرگز از حيوانـات جـدا              

اي در    وسـيله   ها حيوانات از ابزاري براي امرار معاش به         در طي گذشت قرن   . نبوده است 

  . اند جهت ارتقاء سالمت و رفاه انسان تبديل شده

وز هـم حيوانـات درد و رنـج       هاي علمي صورت گرفته، هنـ       امروزه با وجود پيشرفت   

مسائل اخالقـي   . كنند  فراواني را در جهت رساندن بشر به آمان و آرزوهايش تحمل مي           

آيند كه در بسياري موارد دانش كنوني بشر در مورد شناسـايي              بويژه زماني بوجود مي   

هاي مناسب براي ايجاد تغييرات ژنتيكي در حيوان و نيز عواقـب احتمـالي ايـن                  روش

هـا، مـشكالت فيزيولـوژيكي و مـرگ      ها كافي نبوده و خطر ايجاد بدشـكلي  ورزي  دست

اما آيا داليل انسان بـراي ايجـاد تغييراتـي چنـين            . حيوان در اين موارد بسيار باالست     

هـاي انـسان      هاي حيواني بيمـاري     گسترده در حيوانات كافي است؟ اگرچه ايجاد مدل       

هاي درماني مناسـب      بيماري و روش  تواند نقش مهمي در شناسايي مكانيسم ايجاد          مي

اما آيا امكان انجام بخشي از آزمايشات بر روي بيماران داوطلـب            . براي آن داشته باشد   

  وجود ندارد؟

ــروتئين   ــسياري پ هــاي نوتركيــب در  از طرفــي در شــرايطي كــه امكــان توليــد ب

ن هاي كشت شده نيز وجود دارد آيا اخالقي اسـت كـه انـسا      ها و سلول    ميكروارگانيسم

ورزي  هـاي توليـد، حيوانـات را مـورد دسـت        دليل افزايش بازده و كاهش هزينه       تنها به 

  ژنتيكي قرار دهد؟

نكته ديگر آنست كه انسان با ايجاد تغيير در محتواي ژنتيكي موجودات بـه نـوعي                

صـورتي كـه ايـن        به. اين موجودات را تغيير داده است     “ هدف نهايي ”و  “ ارزش دروني ”
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عنوان ابزاري در تحقيقات مورد استفاده قـرار گرفتـه قـادر     تولد تنها به  حيوانات از بدو    

نخواهند بود مسير تكاملي زندگي و حتي مرگ خود را به آن صورت كـه در طبيعـت                  

  . طراحي شده است، طي نمايند

اين مسائل فكر دانشمندان حوزه اخالق زيستي را به خود مشغول داشته و آنـان را   

  . مؤثر رهنمون شده استبه سوي اتخاذ تمهيدي 
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كلونينگ از ريشه يوناني كلون به معناي جوانه و تركه است و اصطالحاً بـه معنـاي    

شناسي به جمعيتـي از   در علم زيست. باشد همانندسازي غيرجنسي موجودات زنده مي  

 يكـساني داشـته     (DNA)ها كه از يك والد سلولي حاصل شده و مـاده ژنتيكـي                سلول

  .گويند باشند، يك كلون مشابه سلولي مي

زنـي گيـاه ديگـر توليـد شـوند را كلـوني               ر كشاورزي نيز گياهاني كه در اثر قلمه       د

بنابراين انسان از صدها سال پيش به طرق مختلف كلونينگ را . دانند گياهان جديد مي

از اين روي اساساً از نظـر لغـوي امـر كلونينـگ موضـوع جديـد و       . داده است  انجام مي 

هـايي بوجـود    سازي انسان بحث    ا كلونينگ و شبيه   اما امروزه در ارتباط ب    . بديعي نيست 

آمده است كه موجبات تعارض بين دانشمندان علم اخالق و دانشمندان حوزه زيـست              

حتي در اين مقوله نيز به دنيا آمدن دوقلوهـاي همـسان            . فناوري را فراهم كرده است    

د يـك مثـال     كه نه تنها از نظر ژنتيكي بلكه از نظر ظاهري نيز با يكديگر شباهت دارن              

 بـا   …هاي برتر از نظر توليد شير، گوشـت           توليد دام . سازي طبيعي است    ديگر از شبيه  

هاي جنيني كه در مرحله بالستوسيست از يكديگر جدا           استفاده از همانندسازي سلول   

اي جـايگزين     عنوان يك تخم بارور جديد در رحم گاوهاي ماده كرايه           شده و هر يك به    

در ايـن  . سـازي اسـت    از كاربرد اقتصادي كلونينگ يـا شـبيه      شوند يك نمونه ديگر     مي
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صورت خارج رحمي انجام داد و سپس      توان لقاح تخمك و اسپرم را به        راهبرد حتي مي  

عنوان يك جنـين      هاي بدست آمده را از يكديگر جدا نمود و هر يك را به              كلوني سلول 

هاي همسان خواهد بـود      محصول چنين فرايندي، گوساله   . مجزا مورد استفاده قرار داد    

سـؤال  . باشـند   كه از نظر خواص ظاهري و ديگـر خـواص ژنتيكـي كـامالً مـشابه مـي                 

زده شـده يـا كلـوني از      اينجاست كه در وهلـه اول آيـا تهيـه كلـوني از گياهـان قلمـه          

هاي گاو كه داراي خصوصيات برتر هستند امـري اخالقـي اسـت؟ و آيـا چنـين                 جنين

بشريت و در جهت رفع گرسنگي، اصالح نـژاد گيـاه و دام و              تواند به نفع      استراتژي مي 

هاي و قحطي ناشي از عـدم در اختيـار داشـتن     ريزي ها و خون   جلوگيري از بروز جنگ   

  اي مناسب باشد يا خير؟ منابع تغذيه

به اين . توان با استفاده از سلول بالغ نيز انجام داد  اما همانندسازي غيرجنسي را مي    

 بالغ بدني را خارج كرده و آن را بـه سـلول تخمكـي كـه قـبالً      ترتيب كه هسته سلول  

. كند سلول تخم بوجود آمده تقسيم شده و رشد مي  . اش خارج شده منتقل نمود      هسته

هاي تقـسيم شـونده بـه رحـم مـادر، كـه اتفاقـاً             سپس در مراحلي از رشد اوليه سلول      

شـوند در     نتقـل مـي   تواند خود تأمين كننده سلول بالغ و هم سلول تخمك باشد م             مي

حال سؤال اين است كه آيا اين نـوع      . كند  چنين حالتي جنين، شكل گرفته و رشد مي       

شود تا رابطه زناشويي   همانندسازي اخالقي است؟ آيا  اتخاذ چنين تمهيدي باعث نمي         

در نزد آحاد بشر كامالً مختل شود؟ از آنجا كه در اين راهبرد نيازي به دهنده اسـپرم                  

 …اي بين مولود و والد از نظر حقـوق، اجتمـاعي              در مثال فوق چه رابطه    وجود ندارد،   

  . وجود دارد؟ و دهها سؤال ريز و درشت ديگر

 ويلموت و همكاران توانستند در يك تالش همـه جانبـه بـا انتقـال             1995در سال   

ايـن نـوع   . هاي بدني يك گوسفند بالغ به يك شبيه دسـت يابنـد    هسته از سلول 273

شود اولين بار در سال  سازي براساس انتقال هسته گفته مي ه به آن شبيهسازي ك شبيه

پس از آن تحقيقات زيادي انجام شد كه نتايج آن در .  بر روي قورباغه انجام شد1952
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امـا  . مورد پستانداران مختلف مثل موش، گاو، گوسفند، با موفقيت زيادي همراه نبـود            

الـين در كـشور اسـكاتلند موفـق بـه انجـام             پس از آنكه گروه ويلموت در انستيتو روز       

سازي گوسفندي موسوم به دالي شدند، انواع ديگري از پستانداران مثـل خـوك،                شبيه

هاي بـالغ بـراي       استفاده از سلول  . سازي شدند    نيز با موفقيت شبيه    …موش، بز و گاو       

 هـاي  شد كه سـلول  شود زيرا همواره تصور مي سازي موفقيت بزرگي محسوب مي    شبيه

در همين جا الزم . توان براي انتقال اطالعات ژنتيكي مورد استفاده قرار داد       بالغ را نمي  

تـوان در     سـازي جنـسي مـي       است كه ذكر شود كه از اين نوع همانندسازي و از شبيه           

دهد كه اگر  هاي دو دهه اخير نشان مي تحقيقات و پيشرفت. جهت درمان نيز بهره برد 

هاي فوق  هاي بارور شده به هر يك از روش ل از تخمكهاي بنيادي جنيني حاص     سلول

را در محيط كشت نگاهـداري نمـاييم امكـان تمـايز دادن ايـن       ) ترجيحاً از روش اول   (

اي و يـا      هاي تخصصي مثل بافت عضالني قلب، بافت ماهيچه         ها به بافتها و سلول      سلول

اي در    العـاده   ي فـوق  ها  تواند پتانسيل   سازي مي   بافت عصبي وجود دارد و اين نوع شبيه       

هاي بنيادي جنين مرده و يا خـون          حتي از سلول  . هاي درماني به نمايش بگذارد      روش

هـاي   عنوان منبع سـلول  توان به  هاي بنيادي بالغ است هم مي       بندناف كه غني از سلول    

هاي فوق داراي كاربردهاي درماني بسيار بوده و    بنابراين روش . قابل تمايز استفاده كرد   

نند نياز بشر به بافتهاي پيوندي الزم را برطرف ساخته و به نوبه خـود در ارتقـاء                  توا  مي

رسـان    سالمتي گسترش عدالت در رسيدگي پزشكي و دهها مقوله اخالقي ديگر يـاري            

  . باشد

سازي چه در سطح جنسي       اما متأسفانه از آنجا كه تلقي و تعريف صحيحي از شبيه          

ي يا توسعه اقتـصادي آن و همچنـين مقولـه    و چه در سطح غيرجنسي و اهداف درمان       

دليل جهل نسبت به اين موضوع از سـوي           همانندسازي بشري وجود ندارد، و بيشتر به      

اتخاذ شده است   “ سازي  شبيه”گروههاي اجتماعي خاص، مواضعي تندي بر عليه كلمه         
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ق، در سطح دانشمندان علوم ديني، اخـال      “ تنوير افكار ”و  “ سازي  آگاه”و در صورتي كه     

  . فلسفه و حقوق انجام نشود، ممكن است اين امكان بزرگ از بشريت دريغ شود

به هرحال آنچه كه تاكنون مسلم شده است آنست كـه تمـامي اظهارنظركننـدگان           

. اي از آن نظر موافق دارند       سازي نسبت به سودمند بودن بخش عمده        درخصوص شبيه 

ي بشر هيچ خللي در صـفت خـالق         هاي علم   اگر بشر اصل را بر آن بگذارد كه پيشرفت        

سازد، چرا كه خداوند نظام خلقت را براساس اسباب و مسببات             بودن خداوند وارد نمي   

بنا نهاده و بپذيرد كه هر پيشرفتي اعم از آن مواردي كه فوقاً ذكر شد، بجز مـشيت و                   

آورد،   اراده الهي و خالق مطلق نيست، اوست كه موجبات رشد و ارتقـاء را فـراهم مـي                 

نمايـد و آن را همـوار         اوست كه با در اختيار داشتن علم مطلق ازلي و ابدي راه را مـي              

داند بشر در طي تكامل چه تمهيـداتي را در پـيش خواهـد                كند، هم اوست كه مي      مي

آورد،  گرفت و هم اوست كه مقدمات و اسباب اتخاذ چنـين تـصميماتي را فـراهم مـي                

انسان و روح پرسـشگر     . ز گمراهي تشخيص دهد   تواند مسير رشد را ا      تر مي   آنگاه راحت 

دنبال پاسخ به سـؤاالت خـود         رود، همواره به    او كه مهمترين خصيصه بشر به شمار مي       

  هاي فلسفي راه پرسشگري را بر انسان بست؟ توان با ادله آيا مي. بوده است

 در اين ميان نقش خبرنگاران و برخوردهاي ژورناليستي آنان با مقوله همانندسازي           

ها و مجالت بـه منظـور جـذب خواننـدگان            خبرنگاران، روزنامه . داستاني متفاوت است  

هـاي    دهها مطلب خالف واقـع و برآمـده از ايـده          . بيشتر رقابتي ناسالم را شروع كردند     

سـازان،    فـيلم . هاي مهيج و تخيالت واهي در مجالت به چـاپ رسـيد             ناپخته و داستان  

و دهها فيلم كه برخي از آنان رعب و وحـشت را  اي مناسب ديده  همانندسازي را سوژه 

سازي را  هاي مردم كوچه و بازار ايجاد كرده است را توليد كردند و فناوري شبيه در دل

به فرانك اشتاين قرن بيست و يكم تبديل نمودند، به ترتيبي كه برخي سياسـتمداران          

  . كردند يدا نمي كردن اين فناوري پ اي بجز يكسره ممنوع كار هيچ راه چاره كهنه

اروپائيان موضوع همانندسازي انسان را در      . در اروپا وضعيت حتي بدتر از اين است       

العمـل آنـان      ورزي شده كشاورزي شنيدند و عكـس        زمان اوج مصرف محصوالت دست    
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بنـابراين  . ورزي شـده داشـت   تأثيرات نامطلوبي در مصرف محصوالت كشاورزي دسـت      

ي چنين مهم در قالبي بسيار نامطلوب و نامتجانس بـه      توانيم نتيجه بگيريم كه امر      مي

بشريت ارائه گرديد و انضمام تخيالت ژورناليستي به آن محيط را مخـدوش و ايـده را                 

  . ظالمانه و غيراخالقي نشان داد

در حالي كه تا به امروز هيچ تالشي براي كلون كردن انسان موفق نبـوده و اساسـاً                  

گيـري   نتيجـه .  رسـيدن بـه واقعيـات علمـي نيـست     گزارشات تخيلي راه درستي براي   

گردآورنده اين مطالب با توجه به سابقه نه چندان طوالني در ايـن حـوزه علمـي ايـن                   

عالوه . سازي انساني وجود ندارد اي با عنوان شبيه است كه در شرايط فعلي اصالً مسئله

صـورت    ي را بـه   بر آن دانشمندان براي رسيدن به شرايطي كه در طي آن بتوانند انسان            

طبيعي است . سازي نمايند به دهها سال كار مداوم علمي نياز دارند   كامل و سالم شبيه   

تـري    هاي سوماتيك ساختار كروماتيني و الگـوي بيـان ژنـي متفـاوت              كه هسته سلول  

ريزي مجدد هـسته منتقـل شـده بـه            هاي جنسي دارند بنابراين برنامه      نسبت به سلول  

ريـزي ناكامـل و       زيـرا كـه برنامـه     . رسـتي مطالعـه شـود     بايست به د    سلول تخمك مي  

صـورت    هـا بـه     تواند منجر به بروز تنظيمات ناصحيح و بالمعال بيـان ژن            غيرصحيح مي 

تـا بـه   . هاي رشدي شـود  هايي با ناهنجاري نامطلوب و معيوب و در نهايت توليد جنين     

يكروسـكوپ اسـت   سازي شده استفاده از م هاي شبيه امروز تنها راه براي بررسي جنين     

روش ديگري كه در    . ها است   كه فاقد دقت و صحت الزم براي تشخيص سالمت جنين         

هاي اخير ارائه شده استفاده از فناوري ژنوميك است كه الگوي بيان صـدها هـزار               سال

اما اين فناوري هنوز در مراحل اوليه رشد خود بـراي انجـام         . ژن را بررسي خواهد كرد    

برخي سعي دارند با طرح مسائل ناشي از تخـيالت          . ار دارد چنين ماموريت خطيري قر   

آيـا مـي توانيـد تـصور كنيـد اگـر       . خود روند توليد علم در اين حوزه را متوقف كننـد    

هاي فوق انجام شود و براي مثال انسان بتواند با اسـتفاده از الگـوي ژنوميـك                   پيشرفت

هاي ديگـر بيولـوژي از    وزههاي آن را تعيين كند آنگاه در ح يك سلول و نحوه بيان ژن  
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هاي قابـل توجـه ديگـري رخ خواهـد داد؟ و اگـر           جمله در حوزه پزشكي چه پيشرفت     

هـاي سـازنده نزديـك شـود چـه            گر بـه واقعيـت      همانندسازي از حالت تخيالت ويران    

هايي از حيوانـات كـه    سازي گونه توفيقاتي نصيب بشريت خواهد شد؟ براي مثال شبيه     

هرچند همين گفته ما نيز درصد بااليي از . خورد  ض آن را ميبشر هميشه حسرت انقرا

تخيالت را در خود جاي داده اما صورت مسئله اين است كـه اساسـاً تحقيـق در ايـن                    

بايست ادامه پيدا كند؟ آيا بايد پول كافي براي محققان در نظر گرفت؟ و آيـا     حوزه مي 

 كنندگان را مجـازات و آنـان را بـه           بايد به ايشان فرصت ادامه كار داد؟ و يا بايد اقدام          

  هاي اين حوزه علمي را به آتش كشيد؟ حبس محكوم كرد و كتاب

در كتابي بـا عنـوان      . بايست مورد عنايت اوليه قرار گيرد       اينها مواردي است كه مي    

بينـي     توسط پروفسور سيلور به چـاپ رسـيد او پـيش           1977آينده تحول كه در سال      

شما فرزند دلخواه خود را . ي كاتولوگي طراحي خواهند شدها كند كه در آينده بچه     مي

فرزنداني بـا مشخـصات ظـاهري متمـايز مثـل           . كنيد  ها انتخاب مي    از كاتالوگ شركت  

شـركت سـازنده   . دهيـد   و آنها را سفارش مـي    …قدبلند، چشمان رنگي، هوش سرشار      

ايد و شـما در     نم  شبيه مورد نظر را از ميان بانك سلولي خود انتخاب كرده و كلون مي             

در ايـن رونـد نـه    . كنيد زمان مقتضي فرزند خود را با مشخصات مورد نظر دريافت مي          

اي، نـه ارتبـاط جنـسي مـذكر و مـونثي و نـه دوران                  ازدواجي وجود دارد، نه خـانواده     

هاي شب    حتي اگر حوصله نگاهداري كودك شيرخوار يا بيدار ماندن در نيمه          . بارداري

. فرزند خود را چند سال بعد، سه ساله يا چهارساله دريافـت كنيـد  توانيد    را نداريد، مي  

ها برساند اما  تواند او را به آسمان      هرچند قدرت تخيل بشري بسيار گسترده است و مي        

در طـرف ديگـر ايـن       . واقعيت اين است كه آنچه گفته شد طرف نامطلوب سكه اسـت           

شوند و مايل بـه        نمي سكه زشت و پلشت، زن و مردي را فرض كنيد كه صاحب فرزند            

توان از سلول بدني پدري با اسـتفاده از تكنيـك             آيا مي . پذيرش اسپرم غيرنيز نيستند   

انتقال هسته به تخمك مادري فرزندي براي ايـشان بـه ارمغـان آورد؟ آيـا ايـن عمـل        
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تـوان   هاي علمي مـي  اخالقي است؟ آيا به صرف امكان استفاده سوء از مواهب پيشرفت 

ر سؤال برد و آن را محدود كرد؟ هرچند ممكن است خواننـده محتـرم               اصل علم را زي   

  .بگويد كه حتي مثال فوق هم مثالي خيالپردازانه است

گرايانه اين فناوري مورد توجه قرار گيرد مثال ديگري  هاي واقع اما براي اينكه جنبه

ادي و هاي بنيـ  اگر كلون كردن به روش انتقال هسته براي ايجاد سلول        . شود  عرضه مي 

هاي عـصبي   ها به سلول توان با تمايز اين سلول   اوليه مورد استفاده قرار گيرد، آنگاه مي      

در . ها از جمله فلج ناشي از قطع نخاع را فراهم كرد            موجبات درمان بسياري از بيماري    

اين شرايط ديگر نيازي به لقاح تخمك و اسپرم نيست و صـرفاً بـا در اختيـار داشـتن                    

 كه معموالً (IVF) اضافه بر نياز در طول عمل باروري خارج از رحم         هاي اهدايي   تخمك

تـوان بـه منبـع مطمئنـي از       گـردد، مـي   شود و يا صرف تحقيقـات مـي     دور ريخته مي  

هاي دهنده هسته را از خود فرد         جالب اينكه اگر سلول   . هاي بنيادي دست يافت     سلول

ده در طـي رونـد پيونـد بهتـر     بيمار يا گيرنده عضو انتخاب كنيم آنگاه عضو ايجـاد شـ   

  . شود زيرا از نظر ژنتيكي با فرد پذيرنده عضو تباين و شباهت كامل دارد پذيرش مي

فقـط كـافي   . ادامه تحقيقات در اين حوزه ممكن است بيش از اينها سودمند باشـد   

عنوان ميزبان هسته اسـتفاده       هاي ديگر به    است بتوانيم به جاي سلول تخمك از سلول       

هـاي تخمـك      ديهي است كه تحقيقات فعلي توانـسته اسـت صـرفاً از سـلول             ب. نماييم

تـوان از انـواع ديگـر         اما شواهدي وجـود دارد كـه مـي        . عنوان ميزبان استفاده نمايد     به

هـايي   هاي اخير تـالش     از طرفي در سال   . ريزي مجدد استفاده كرد     ها براي برنامه    سلول

ايـن  . خمـك صـورت گرفتـه اسـت       هاي بنيـادي جنينـي بـه ت         براي تمايز دادن سلول   

هـاي تخمـك را از ميـان          هاي موجود بـراي كـسب منـابع سـلول           تحوالت، محدوديت 

هاي فكري از     ها كه در برخي مشرب      هاي انسان   برداشته و نيز از تخريب متداول جنين      

  . كند نظر اخالقي غيرقابل قبول است، جلوگيري مي
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هـاي ويروسـي كبـد كـه بـه انـواع            امروزه بروز بيماري  : به مثالي ديگر توجه كنيد      

بسياري از افـراد مبـتال   . هپاتيت مزمن معروف شده است به راحتي قابل درمان نيست         

امـا  . كننـد   هاي كبدي به پيوند كبد نياز پيـدا مـي           دليل تخريب سلول    پس از مدتي به   

آل   در حالـت ايـده    . تواند از انسان مرده يا مرگ مغزي شده باشـد           منشاء كبد صرفاً مي   

آيا اخالقي . كشد تا در نوبت پيوند كبد قرار گيرند دين سال براي مبتاليان طول ميچن

هاي كبـدي بـه درمـان ايـن      هاي تمايز يافته به سلول ياخته  نيست كه با استفاده از بن    

گونه افراد بپردازيم؟ كدام قضيه اخالقي باالتر از اين كه فرد در حـال مـرگ را نجـات              

 شده است نجات جان يك انسان همانند نجات كل بـشريت            دهيم، مگر نه اينكه گفته    

  است؟

  

  مباني حقوقي و شرعي اهداي عضو

شناسي را به سوي موضوع كلون كردن و          يكي از داليلي كه دانشمندان علم زيست      

هاي مهم و بالمعال ساخت بافتهـاي         هاي بنيادي و تمايز آن به سلول        استفاده از سلول  

هايي است كه در امر اهـداي عـضو بـه داليـل        وديتيدكي رهنمون ساخته است، محد    

بديهي است كـه هـم تقاضـا بـراي عـضو از كـار افتـاده و هـم                    . شود  مختلف ايجاد مي  

كند تا موضوع يافتن روشهاي جايگزين براي   پيشرفت تحقيقات علوم پزشكي حكم مي     

در كتاب ذخيـره خوارزمـشاهي ذكـر شـده كـه جـايگزيني              . پيوند اعضا پيگيري شود   

از نظـر  . گـردد  خوان سگ به جاي استخوان شكـسته انـسان باعـث التيـام آن مـي          است

 شمسي با پيوند قرنيه  شروع 1314تاريخي در كشور ايران اولين پيوند موفق در سال   

 ، اولين پيوند مغز اسـتخوان در سـال          1346پس از آن اولين پيوند كليه در سال         . شد

 ، اولـين    1372لين پيوند قلـب در سـال         ، او  1372 ، اولين پيوند كبد در سال        1369

 انجـام   1381 و باالخره اولـين پيونـد قلـب و ريـه در سـال                1380پيوند ريه در سال     

 مركـز در    58 مركـز ، پيونـد قرنيـه در          22در حـال حاضـر پيونـد كليـه در           . پذيرفت
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شـود و   هاي مختلف و پيوند قلب و ريه در دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام مي       استان

بـه ترتيبـي كـه    . باشـد  هاي پيوند در منطقه را دارا مـي        ترين برنامه   ان يكي از موفق   اير

 رسيده در حالي كه ايـن عـدد در كـل            24تعداد پيوند كليه در ميليون ايراني به عدد         

ــعه    ــال توس ــشورهاي در ح ــون و در ك ــه دو در ميلي ــون و در 1-5خاورميان  در ميلي

  . ميليون است مورد در 40 تا 20كشورهاي توسعه يافته 

براي مثال برخـي از علمـاي       . اما در رابطه با پيوند اعضا نظرات متفاوتي وجود دارد         

علوم ديني معتقدند كه در دين اسالم به دو دليل اساسي مبتني بر حرام بـودن ضـرر                  

رسانيدن به نفس و احتمال به خطر افتادن دهنده عضو، برداشت اعضا از انـسان زنـده         

هر چند انسان بر بدن خـود مالـك اسـت امـا ايـن مالكيـت                 . شود  ممنوع محسوب مي  

ترين راه برداشت عضو از بدن انـسان          لذا مناسب . حجتي بر ضرر زدن به بدن او نيست       

حتـي در ايـن مرحلـه نيـز سـه مـشكل عمـده ذكـر                 . پس از مرگ او تلقي شده است      

فن آنـان   براساس شرع مقدس جنايت بر مردگان، مثله كردن ايشان و عدم د           . اند  كرده

شود كه آيا با وصيت خود فرد يـا توجيـه وارثـان              لذا اين سؤال مطرح مي    . جايز نيست 

توان عضوي از بدن ميت را به ديگران پيوند زد؟ مراجع و منابع اسالمي ظـاهراً در                   مي

تواند  اند كه  انسان پس از مرگ بر جسم و مال خود مالكيت دارد لذا مي                اين امر متفق  

توانـد بخـشي از اعـضاي     هم او مي. يت قوانين بخشيده يا تقسيم كند   مال خودرا با رعا   

بدن خود را با وصيت به شخص مورد نظر يا به تشخيص متخصص به اشخاص نيازمند    

تواند برحـسب تـشخيص، نـسبت بـه اهـداي             حتي وراث و موكلين نيز مي     . هديه كند 

  . اعضاي متوفي در صورتي كه اذن داشته باشند اقدام كنند

شكال اينجاست كه برخي از دانشمندان علوم اخـالق و حقـوق بـا اسـتناد بـه                  اما ا 

روايات و آيات و مستندات حقوق اسالمي هرگونه برداشت عـضو چـه در زمـان زنـده                  

براساس قاعده ساقط شـدن     (و چه در زمان مرگ او       ) براساس قانون الضرار  (بودن فرد   

سيله صـورت مـسئله را كـامالً        را غيرشرعي دانسته و بدين و     ) از تصرف در وجود خود    
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. آورنـد  حذف و مقدمات مرگ هزاران نفر كه نيازمند پيوند اعضا هستند را فـراهم مـي             

هرچند كه در قوانين جاري مملكت ما هم اكنون هم برداشت عضو از فرد زنده و هـم                  

همين قانون به مدد  . پذيرد  برداشت آن از ميت قانوني و شرعي عنوان شده و انجام مي           

 روشنگر ديني محقق و با تالش آنان در مجلـس شـوراي اسـالمي بـه تـصويب         علماي

 بـه   24/3/78قانون برداشت عضو از انسان مرگ مغـزي شـده در تـاريخ              . رسيده است 

بنابراين آنچه كه ممكن    . تصويب رسيد و تاكنون صدها نفر از مزاياي آن بهرمند شدند          

 حقوق با  اسـتناد بـه روايـات و           است در زمان گذشته از نظر دانشمندان علم اخالق و         

شد به سرعت به روشي براي    آيات و اخالق و فلسفه كريه و زشت و ناپسند شمرده مي           

قوانين جمهوري اسالمي در اين رابطه بسيار مترقي . ها تبديل گرديد    نجات جان انسان  

است زيرا كه حتي درخصوص فروش اعضا، چه عضو فرد زنده باشد و چه عـضو ميـت                  

هرچنـد كـه بـه      . گردد تأكيـد كـرده اسـت        دريافت مي ) هديه ايثار (رت هبه   صو  كه به 

تفصيل بر اين امر اصرار دارد كه اعضاي بدن مال نيست كه قابل فروش باشد ولـي بـا                   

توانـد آن     توجه به نيت فرد دهنده عضو كه نجات جان انسان ديگري است شخص مي             

در ايـن موضـع   . ي دريافـت دارد را در حيات و ممات به ديگري اهدا و به ازاي آن مـال         

كند و انسان اخالق مدار را محور كـار قـرار             است كه اخالق بر فضيلت فردي تكيه مي       

گويد اگر چنين باشد كه فرد بر وظايف اخالقي خود آگاه باشد و با نيـت           دهد و مي    مي

هـا عملـي را انجـام دهـد آن عمـل حتـي اگـر         خير و به قصد نجات جان ساير انـسان       

ضوي از بدنش باشد كه نبايد ضرري به آن برساند و حتي اگر بابت اين عمل برداشت ع

پولي دريافت دارد، صحيح و جايز است و اين فرد به دليل اينكه موجـب خوشـحالي و          

دهـد، كـاري      اي را از تشويش و ناراحتي نجات مـي          سالمت فرد ديگري شده و خانواده     

  . اخالقي كرده است

.  قانون پيوند از بيماران مرگ مغزي شده مجاز گرديد1379در كشور ايران از سال 

امروزه حتي موضوع وصيت پس از مرگ نيز در دستور قرار گرفتـه و وزارت بهداشـت                 
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قوانين جمهوري اسالمي ايران . هاي اهداي عضو كرده است اقدام به انتشار وسيع كارت

كـه از آن جملـه      بر موارد اخالقي متعددي در رابطه با اهداي عضو تكيه كـرده اسـت               

توان به رضايت دهنده، بروز كمترين آسيب براي دهنده ، نيت خيرخواهانه، كسب               مي

سالمتي براي گيرنده كه با روشي ديگر ممكن نباشد، درصـد معقـول موفقيـت و نيـز                  

 بيان حقايق به او آزادانـه و         رضايت آگاهانه كه مشتمل بر حسن و ادراك دهنده عضو،         

همچنين قوانين ايران بـر عـدم       .  رضايت كتبي است، اشاره كرد     داوطلبانه بودن و ثبت   

امكان تجارت و پيوند اعضا تكيه دارد و خريـد و فـروش اعـضا، خريـد عـضو از اتبـاع                      

بيگانه، تطميع افراد فقير، عدم رعايت موازين قانوني و اخالقي در تأييد مـرگ مغـزي                

هـا و       كليه عمـل  .  نموده است  هايي براي آن وضع     بيماران را غيرقانوني تلقي و مجازات     

پذيرد و هزينه بيمارستان تمامـاً        هاي دولتي انجام مي     هاي پيوند در بيمارستان     جراحي

گردد تا هر چه بيشتر از فـساد ناشـي از اهـداي اعـضا كاسـته        توسط دولت متقبل مي   

در خبرهـا شـنيده     . دانند چه مشكالتي بر اين رونـدها حـاكم اسـت            اما همه مي  . شود

شان اقدام به فروش كليـه        كه افرادي براي رفع نيازهاي روزمره خود و خانواده         شود  مي

سؤال اين  . ها ظاهر شده است     حتي در مواردي آگهي فروش كليه در روزنامه       . كنند  مي

تـوان    است كه در چنين شرايطي آيا روش جايگزين ديگري وجود نـدارد؟ و آيـا نمـي                

فت عضو پيوندي را بـا پيـشرفت در حـوزه           مشكل پيوند اعضا و رنج طوالني براي دريا       

به نظر نويسندگان اين متن ارجحيت و حجيت پاسخ مثبـت ايـن   . هاي ديگر حل كرد 

ها از هـر منبـع كـه باشـند را             ياخته  سؤال آنقدر روشن است كه تحقيقات در حوزه بن        

  . كند اثبات مي

  

  ورزي ژنتيكي  ميزان آگاهي دانشگاهيان از موضوع دست

هـاي پيـشروي      م و مشخص است اطالعات عمـومي مـردم در حـوزه           آنچه كه معلو  

كمتر كسي . زيست فناوري عمدتاً از منابع خبري است و بيشتر جنبه ژورناليستي دارد
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است كه در مورد چنين مسائلي اقدام به مطالعه مـستقل نمـوده و اطالعـات عمـومي                  

اي در كـشور مـا    هاخيـراً مطالعـ  . گيري افـزايش دهـد   خود را در حد الزم براي تصميم    

ورزي ژنتيكي انجام شـده كـه         درخصوص ميزان آگاهي دانشگاهيان از اخالقيات دست      

اين مطالعه در سه شهر شيراز، مشهد و اروميـه     . اي در بر داشته است      نتايج قابل مداقه  

 نفر از اساتيد و دانـشجويان دانـشگاهها كـه در            100صورت تصادفي از      انجام شده و به   

بنـدي    براساس ايـن مطالعـه جمـع      . اند سؤال شده است     فعاليت داشته حوزه مورد نظر    

اي در مـورد انتقـال و دسـتكاري           محقق اين است كه اكثريت افراد فقط اطالعات پايه        

ژنتيكي جنين داشتند و تعداد بسيار كمي مطالعه گسترده در اين زمينه داشـته و يـا                 

گرفتـه اسـت كـه آموزشـهاي        محقق نتيجـه    . اند  طور عملي در اين بخش فعال بوده        به

علمي در جامعه در حد تئوري اسـت و در ضـمن فقـط بـراي آشـنايي ابتـدايي افـراد         

درخصوص دستكاري ژنتيكـي و انتقـال جنـين از ديـدگاه افـراد و          . طراحي شده است  

توان   معتقد به در نظر گرفتن شرايط موجود بودند و اذعان داشتند كه نمي        اسالم اكثراً 

  . ند اعالم كردآن را كالً ناپس

اكثريت پرسش شـوندگان، ايـران را فاقـد پتانـسيل الزم بـراي پـذيرش فرهنگـي                  

در اين مطالعه ميزان آموزش در زمينه انتقال هسته و . دانستند ورزي ژنتيكي مي دست

اكثريـت افـراد عالقمنـدي      . دستكاري ژنتيكي انسان بسيار ضعيف ارزيابي شده اسـت        

دليـل اشـكال      ري را اعالم داشته و تعـداد كمـي بـه          خود جهت ترويج علم زيست فناو     

تعـدادي از افـراد هـم    . داشتن موضوع، حاضر به هيچ فعـاليتي در ايـن حـوزه نبودنـد        

اند كه اگر درخصوص نفع اين موضوع قـانع شـوند خـود در ايـن حـوزه فعاليـت                      گفته

خواهند كرد و باالخره محقـق محتـرم نتيجـه گرفتـه اسـت كـه بـا توجـه بـه اظهـار            

قمندي افراد به اين كه چنانچه شرايط فراهم باشد حاضرند در اين زمينـه فعاليـت           عال

هـاي ژنتيكـي     ورزي داشته باشند بايستي به گسترش مراكز تحقيقاتي مرتبط با دسـت         

  .همت گمارد
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هـاي بنيـادي در درمـان         نظر اديان درخصوص اسـتفاده از سـلول       

  سازي كامل انسان  شبيه

ذكر شد اخالق جوامع بشري عمدتاً ريشه در مشربهاي فكري همانگونه كه قبالً نيز 

درخصوص . دارد و عمده مشربهاي فكري نيز مبتني بر آموزهاي ديني و مذهبي است            

ها  ها و برخي پروتستان به ترتيبي كه كاتوليك. سلول رويان مواضع اديان متفاوت است 

ان هـستند و   هـاي بنيـادي مـشتق شـده از جنـين انـس              مخالف عمده تحقيقات سلول   

برخـي پروتـستانها از مخالفـت    . شـود  معتقدند كه انسان بودن از لحظه لقاح شروع مي  

. كننـد  كامل تا موافقت در استفاده از سلول رويان به منظور تحقيق و پژوهش سير مي    

دار شـدن زوجـين       به ترتيبي كه برخي از آنان استفاده از اين فناوري به منظـور بچـه              

يهوديان براي سلول تخم، شأن انسان كامل قائل نيستند و لـذا           . ندكن  نابارور را رد نمي   

گزيني در رحم مـادر را نداشـته باشـد         برخي يهوديان معتقدند اگر رويان پتانسيل النه      

سـازي   اما بسياري از علماي يهود شبيه. تواند براي پژوهش مورد استفاده قرار گيرد    مي

سان شـريك خـدا و موظـف بـه حفاظـت از             گويند ان   دانند آنها مي    انسان را ممنوع مي   

امـا آنـان نيـز برخـي        . كنـد   سازي اين نقش را مخدوش مـي        مخلوقات او است و شبيه    

دار شـدن زوجـين را        براي مثال كلون كردن بـه منظـور بچـه         . پذيرند  استثنائات را مي  

 روزگـي،  120مسلمانان با توجه به اعتقـاد بـه دميـده شـدن روح در              . كنند  تجويز مي 

در نهمين كنفرانس فقه پزشـكي      . دانند  هاي بنيادي را مجاز مي      ر روي سلول  پژوهش ب 

 برگـزار شـد     1997كه توسط سازمان اسالمي علوم طبي در سال         ) علماي اهل سنت  (

هـاي علمـي    اسـالم بـراي انجـام پـژوهش     ”: سازي مطرح و تأكيد شـد كـه         بحث شبيه 

ما الزم است تمام جوانب داند ا   محدوديتي قايل نيست بلكه آن را يك وظيفه ديني مي         

سـازي    امـا درخـصوص شـبيه     . “كار گرفته شـود     هاي الزم به    امر بررسي شده و احتياط    

. انـد   منتهي به ايجاد يك انسان كامل جميع علماي اهل سنت نظر بر حرمـت آن داده               
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 2Hهاي بنيادي اسـت و سـلول رويـان     ايران يكي از پيشگامان تحقيق در حوزه سلول       

المللـي   هاي بنيادي مشتق شده از رويان انسان در سطح بين از سلولعنوان يك رده     به

دليـل اظهـار    هـا بـه   اما هنوز اصول قانوني و اخالقي اين پـژوهش . به ثبت رسيده است  

هرچنـد كـه بودجـه پژوهـشي در زمينـه           . اي از ابهـام اسـت       نظرهاي مختلف در هاله   

بايـست فـرض را بـر ايـن           ميهاي بنيادي از دفتر رهبري تأمين شده و بنابراين            سلول

  . گذاشت كه رهبري مذهبي و سياسي كشور با تحقيق در اين حوزه توافق كلي دارند

سازي انـسان اظهـارنظر    و اما شمار قابل توجهي از فقها و مراجع شيعه درباره شبيه    

داننـد امـا بـه لحـاظ آثـار و            اشكال مي   سازي زايشي را ذاتاً بي      اكثر آنان شبيه  . اند  كرده

امـا هـيچ    . انـد   مدهاي زيانباري كه براي فرد و اجتماع دارد قائل به حرمت آن شده            پيا

برخـي  . كس از ايشان بـا كاربردهـاي پژوهـشي و درمـاني آن مخالفـت نكـرده اسـت                  

اظهارنظرها در پاسخ به سؤال آقاي دكتر محمود صادقي، عضو محتـرم هيـأت علمـي                

  : باشد  شرح زير ميدانشگاه تربيت مدرس درخصوص همانندسازي انسان به

اين كار ذاتاً از نظر شرع اشكالي نـدارد، ولـي بـا      : اله ناصر مكارم شيرازي       آيت) الف

هـايي   آورد و جامعـه انـساني را بـا ناهنجـاري      اي كه به بار مي      توجه به مشكالت نسبي   

سازد كه بر اهل خبره پوشيده نيست، انجام آن خالي از اشكال نيـست و در                  مواجه مي 

ر نيز با توجه به تبعات اين عمـل كـه موجـب از هـم پاشـيده شـدن بنيـان                      جاي ديگ 

هرگـاه  ”گردد نظر به حرمت آن داده اما در عين حال تصريح كـرده اسـت                 خانواده مي 

صورت يك تحقيق علمي يا گـشودن راه بـراي پـرورش اعـضاي بـدن               اين كار صرفاً به   

  . “جهت پيوند عضو و ترميم نقايص باشد اشكالي ندارد

سازي انسان را به لحاظ اينكه موجـب بـرهم            شبيه: اله شيخ جواد تبريزي        آيت )ب

خوردن تمايز و اختالف بين ابناء بشر و اختالل نظام و هرج و مـرج و نيـز نامـشخص                    

  . شود حرام دانسته است شدن وضعيت انساب و مواريث مي
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ي كـه در    ا  سازي را بـه گونـه       رسمي و عادي شدن شبيه    : اله يوسف صانعي      آيت) ج

طـور قطـع      رديف فرزنددار شدن از ازدواج قرار گيرد با مذاق شرع و فقـه اسـالمي بـه                

ناسازگار و آن را موجب مفاسد الزم االجتناب حقوقي ، اجتمـاعي، اخالقـي و تكـويني     

دانسته است و همچنين جلوگيري، منع و تعزير نمودن عاملين و ساعين در آن را بـر                 

 قانوني و عوامل اجرايي و تبليغي واجب و فـرض عقلـي و              انسانها مخصوصاً قدرتمندان  

  . شرعي اعالم كرده است

با وجود اين وي همانندسازي انسان را در موارد نادر و ضـرورت هـاي شـديده كـه         

سـازي اعـضا      براي جوامع بشري نافع باشد و نيز استفاده از جنبه علمي آن مثل شبيه             

  . داند ميبدن براي معالجه و اغراض عقالني را جايز 

سـازي انـسان      معتقد است كه براي حرمـت شـبيه       : اله حسينعلي منتظري      آيت) د

كنـد اگـر مقـدمات آن          دليلي وجود ندارد، ايشان در عين حـال تـصريح مـي             نفسه  في

سـازي شـده      غيرمشروع يا مستلزم نقايص و ضررهاي جسمي يا روحي در افراد شـبيه            

 مرج مواجه نمايد جايز نيست و تشخيص آن     باشد يا نظام بشري را با اختالل و هرج و         

  . با اهل فن است

نفسه مانعي ندارد مگر اينكه محرز        گويد اين كار في     مي: اله فاضل لنكراني      آيت) هـ

  . شود توالي فاسد دارد

ضـمن اينكـه همانندسـازي را واقعـه علمـي بـزرگ          : اله    سيدمحمدحسين فضل ) و

وسـيله خـدا    وانين و نظامـاتي اسـت كـه بـه       داند كه نشانگر نبوغ انسان در كشف ق         مي

هاي مثبت و منفي آن را بـراي اتخـاذ موضـع دينـي                آفريده شده است، سنجش جنبه    

ضروري دانسته و با در نظر گرفتن آثار منفي متعددي از قبيل مشتبه شدن وضـعيت                

نسبت نوزاد كلون شده و بـروز مـشكالت عـاطفي، اجتمـاعي، خـانوادگي و تـشخيص                  

وي همانندسازي به منظور اسـتفاده از اعـضاي         . ن را حرام دانسته است    طبقات ارث، آ  
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اما اسـتفاده از   . داند  عنوان عضو يدكي جهت پيوند را نيز ممنوع مي          نوزاد كلون شده به   

  . هاي مزمن مجاز داشته است اين فناوري را براي يافتن راههاي درمان بيماري

سـازي انـسان را كـاري ناپـسند           هشـبي : اله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي       آيت) ز

  .دانسته اما معتقد است دليل محكم و قطعي بر حرمت آن وجود ندارد

طور كلي قائل به جواز آن شده و تبعـاتي            به: اله سيدمحمد صادق روحاني       آيت) ح

هاي جسمي و رواني، بـه هـم خـوردن نظـام              ها به بيماري    از قبيل احتمال ابتالء كلون    

 شدن نقش پدر، جايگاه نامشخص نوزاد كلون شده در خانواده           طبيعي خانواده و حذف   

داند زيرا بعـضي      ها در درازمدت را موجب حرمت آن نمي         و كاهش تنوع ژنتيكي انسان    

شود و بعضي اگـر تمـام باشـد مـانع تكـويني اسـت نـه                   از پيامدها موجب حرمت نمي    

  .تشريحي

ده كه اسپرم و تخمك     شوراي نگهبان نيز در پاسخي به پرسش مشابه اعالم كر         ) ط

بنابراين . ممزوج در خارج از رحم هيچ يك از احكام نطفه يا جنين از نظر شرعي ندارد      

معدوم كردن جنين قبـل از كاشـتن در رحـم انـساني بالاشـكال بـوده، بخـصوص در                    

بـه  . شرايطي كه قابليت استفاده حياتي يا علمي دارد، گناه محسوب نشده و ديه ندارد           

آيد كه ديه كامـل        متعدد و آيات مربوط به تكوين جنين چنين برمي         هرحال از روايات  

 روز است و حداقل تا هـشتاد روزگـي جنـين در حـالتي           120مربوط به جنين پس از      

و فقط پس از آن است كـه جنـين حيثيـت    ) مضغه(است كه روح در آن دميده نشده        

  . يابد يك انسان كامل را مي

  

  گيري بندي و نتيجه جمع

سـازي غيرجنـسي      توان به درستي نتيجه گرفت كه اوالً شبيه         فته شد مي  از آنچه گ  

. شناسيم  ها مثال آن از جمله قلمه زدن در گياهان را مي            در طبيعت وجود داشته و ده     

سازي جنسي كه مستلزم امتزاج اسپرم و تخمك و بوجود آمدن تخم بالغ اسـت                 شبيه
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هاي برتر از نظر گوشت و شير از          امنيز وجود داشته و سالها است كه به منظور توليد د          

  . شود آن استفاده مي

دار شدن هزاران زوج  ثانياً امتزاج و كشت خارج رحمي سلول تخمك كه در امر بچه

هاي فلسفي و     نابارور نقش داشته است نيز امري مرسوم است و اكثر كشورها و مشرب            

 اهـدا تخمـك و جنـين از         در درمان ناباروري، قـانون    . دانند  ديني آن را قابل انجام مي     

در يـك   .  توسط دولت جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسـيده اسـت           1382تيرماه  

هاي نابارور انجام شده اكثريت پاسخ دهندگان ايرانـي بـا اهـدا               مطالعه كه بر روي زوج    

هـا تمايـل داشـتند     از زوج% 50جنين و تخمك جهت درمانشان موافق بودند، بيش از   

ها  از زوج%  57فرد اهدا كننده تخمك يا جنين اطالعي نداشته باشد، كه فرزندانشان از 

. تمايل داشتند در صورتي كه به روش ديگري بارور نشوند از روش اهدا استفاده كننـد        

از دريافت كنندگان تخمك و جنين تمايل داشتند كه موضـوع كـامالً محرمانـه                % 86

بنـابراين بـه    . دادند  ي ترجيح مي  اهدا جنين و تخمك را به فرزند خواندگ       % 79بماند و   

هاي علمـي     هاي نابارور چه مقدار از اين پيشرفت        توان نتيجه گرفت كه زوج      راحتي مي 

  .اند نفع برده

عنـوان يكـي از موضـوعاتي كـه در آن             ثالثاً از سوي ديگر موضوع پيونـد اعـضا بـه          

 اسـت و  العـاده بـشر   معضالت فراوان وجود دارد هم اكنون مورد بررسي و مداقـه فـوق   

تـا  . شـود   كمبود اعضاي اهدايي چه از فرد زنده و چه از جسم مرده كامالً احساس مي              

در همـين  . هاي طوالني چندين ساله براي آن در نظر گرفته شده است     حدي كه نوبت  

گذارنـد و   هاي رويان صحه مي ياخته حال برخي اديان و مذاهب بر امكان استفاده از بن     

هرچند برخـي ديگـر بـا    ( دانند يل داراي هويت انساني نمياساساً جنين را پس از تشك 

  ). اين نظر كامالً مخالفند
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ريـزي    هاي غيرجنسي بـراي برنامـه       هاي اخير امكان استفاده از سلول       رابعاً پيشرفت 

گيري كرده و دانشمندان در اين عرصه بـه توفيقـات بزرگـي نيـز                 مجدد تخمك را پي   

  . سازي گوسفند دالي اشاره كرد ن به شبيهتوا اند كه از آن جمله مي دست يافته

سازي مطرح است كـه از ميـان آنـان مـوارد      سؤاالت متعددي در اطراف انواع كلون  

  . ذيل فكر بشر را بيشتر به خود مشغول كرده است

آيا جنين در زمان لقاح هويت يك انسان را دارد؟ اگر پاسـخ منفـي باشـد راه          ) الف

 مصارف درماني كه از جمله آن پيوند اعضا است فـراهم         ياخته براي   براي استفاده از بن   

  . شود مي

هاي بالغ جدا شده از خون بندناف يا مغز استخوان به             ياخته  آيا بهتر است از بن    ) ب

توان بـه تحكـيم مبـاني     ياخته جنيني استفاده كرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد مي      جاي بن 

  .اين بخش علمي پرداخت

)  انتقـال هـسته   ( امتزاج هسته سلول بـدني و تخمـك          ياخته حاصل از    آيا از بن  ) ج

توان در درمان استفاده كرد؟ اگر پاسـخ مثبـت باشـد مـشكالت درمـاني بـسياري                    مي

  . برطرف خواهد شد

توان براي تولد ساير موجودات زنـده بجـز انـسان        آيا از فناوري انتقال هسته مي     ) د

نيست و در بيشتر اديان و مذاهب       استفاده كرد؟ ظاهراً پاسخ به اين سؤال كامالً منفي          

هـاي   ها و گونـه     قائل به استفاده از اين روش به منظور توليد نسل برتر پستانداران، دام            

  .باشند منقرض شده مي

آيا فناوري امتزاج يا لقاح خارج رحمي جايز است؟ كه پاسخ به ايـن سـؤال در                 ) هـ

هاي نابـارور روز      دار كردن زوج    براي بچه  IVFاكثر موارد مثبت بوده از اين نظر كاربرد         

  . شود تر مي به روز گسترده

توان بـراي همانندسـازي اسـتفاده كـرد؟ در ايـن       آيا فناوري انتقال هسته را مي   ) و

صورت اگر انتقال هسته از پدر باشد ظاهراً امري شبيه به انتقـال اسـپرم پـدر اسـت و        
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 كننده تخمك يا از فرد مايـل        اما اگر ماده ژنتيكي از اهدا     .  دارد IVFشباهت زيادي به    

به ساخت كپي خود باشد آنگاه موضوع قابل بحثي است كه توالي و آثار آن بر مـسائل           

اجتماعي و رواني شبيه و هرج و مرج بوجود آمده در بنيان خانواده قابل بحث و مداقه              

شود از چندين مورد روش كلون كـردن كـه بـه           باالخره آن طور كه مشاهده مي     . است

ايم فقط يك مـورد اسـت كـه بـه             ر بيان شد و از ذكر روشهاي ديگر آن گذشته         اختصا

بايست به جـاي پـاك كـردن صـورت          از اين روست كه بشر مي     . مداقه بيشتر نياز دارد   

  . مسئله خود را به پاسخگويي آن ملزم نمايد
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   سفيد146صفحه 
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اگرچه طبيعت و مظاهر آن در گذشته و حال همواره موضوع مورد توجـه فالسـفه                

هـاي گذشـته و بـه دنبـال بـروز             بوده است اما مبحث اخالق محـيط زيـست در دهـه           

امـروزه انـسان بـا      . مشكالت زيست محيطي متعدد مورد توجه بشر قرار گرفتـه اسـت           

هار و نيم ميليارد ساله هاي زيست محيطي روبرو شده است كه در طي حيات چ    چالش

مداخالت انـسان در طبيعـت چنـدين گونـه گيـاهي و             . سابقه بوده است    كره زمين بي  

منابع طبيعي كه حيـات در كـره زمـين          . جانوري را در معرض انقراض قرار داده است       

از . وابسته به آنهاست مانند آب، هوا و خاك در حـال آلـودگي و تهـي شـدن هـستند                   

هايي را در مورد آينده حيات بشر در اين كـره             معيت نگراني طرفي افزايش تصاعدي ج   

هـاي اخالقـي را در مـورد ارزش           بروز چنين مسائلي پرسش   . خاكي بوجود آورده است   

  . كند وجودي انسان، جايگاه طبيعت و ارتباط انسان و محيط اطراف او مطرح مي

ان معاصـر   هاي اديان الهي و نظريات فلـسفي غالـب فيلـسوف            هرچند براساس آموزه  

ها بوجود آمـده   برداري انسان ديني زمين و هرچه در اوست براي راحتي و تمتع و بهره       

رويه  برداري بي است، اما پرواضح است كه هيچگاه به انسان اجازه داده نشده كه با بهره         

واقعيت اين اسـت  . از طبيعت و مواهب آن موجبات تخريب و نابودي آن را فراهم آورد   

اي فيزيكي بشر كه نشأت گرفته از نگاه او به مظاهر خلقت است در              ه  كه برخي نگرش  
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بـرداري غيرمتعـارف از منـابع طبيعـي كـره خـاكي و                يكصد سال گذشته موجب بهره    

  .بالمعال تخريب زيست بوم انسان گرديده است

هاي مبتني بر ماشين بخار نگرش انسان به       در اواخر قرن نوزدهم و با ظهور فناوري       

انـسان بـا   . هاي نشأت گرفته از علم فيزيك بوده است      يشتر داراي جنبه  مظاهر حيات ب  

علم فيزيك آشنا شده و مباني آن مثل قـوانين جاذبـه، اصـطكاك، اينرسـي، سـرعت،                  

كشف برق و اختراع المپ، تلفـن و ماشـين          . شتاب و معادالت حاكم بر آن را شناخت       

نيازهـاي زنـدگي مـدرن     بخار از جمله مواردي است كه از نگرش فيزيكـي انـسان بـه               

فالسفه نيز به نوبـه خـود مجبـور شـدند تـا فيزيـك را مبنـاي        . گيرد  بشري نشأت مي  

بنابراين بسياري از نظريات فلسفي مبتني بر       . پردازي در حوزه فلسفه قرار دهند       نظريه

قضاياي فيزيك و بالعكس بسياري از قضاياي فلسفي مبتني بر نظريـات علـم فيزيـك                

ن بيستم كار به آنجا رسيد كه فالسـفه مجبـور شـدند بـراي درك                در قر . شكل گرفت 

بيشتر قضاياي فلسفي با كليات و مباني علم فيزيك آشنا شوند و قضاياي علمي آن را                 

براي مثـال بـه     . به خوبي بياموزند تا بتوانند مفاهيم فلسفي را در قالب آن وارد نمايند            

رود بلكه فقط  آيد و نه از بين مي  مياين اصل فيزيكي توجه فرمائيد كه ماده نه بوجود        

بنابراين قانون بقاي ماده در فيزيـك مطـرح و          . شود  از شكلي به شكل ديگر تبديل مي      

تئوريزه شد و فالسفه مجبور بودند چنين قوانيني را از فيزيك اخـذ كـرده و آن را در                   

  .قضاياي فلسفي مثل حركت جوهري بكار بياندازند

اس علم فيزيك شكل گرفت فلذا قرن بيستم را بايد قرن           بنابراين فناوري بشر براس   

يـابي    نتيجه نگرش به جهان از مشرب و جايگاه فيزيك دسـت          .  فناوري ناميد  –فيزيك  

هـاي زمـين بـراي        كـشي از نعمـت      هايي بود كه با تمام قوا بـه سـوي بهـره             به فناوري 

انـدازي   ي راهقطـع درختـان بـرا   . بـرد  اندازي چرخه مصنوعات فيزيك مدار بهره مي  راه

هاي بخار در انواع اشكال و كاربردها و در ادامه اسـتخراج منـابع طبيعـي مثـل           ماشين

استخراج منابع معدني مثل انواع فلزات براي . نفت و گاز به همين منظور صورت گرفت
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آالت   هـاي بلنـدتر، ماشـين       تأمين نيازهاي بشر به ساخت مصنوعات بيشتر، سـاختمان        

هـاي صـنعتي و بـاالخره      تيزپرواز و انواع كارخانجـات و دسـتگاه  تر، هواپيماهاي   محكم

هاي شـيميايي كـه موجبـات آلـودگي گـسترده آبهـاي سـطحي و                  توليد انواع آالينده  

ها را فراهم آورده و باعث آلودگي خـاك           ها، درياها و حتي اقيانوس      زيرسطحي رودخانه 

بات آلودگي هوا و آنچـه  ها و باالخره موج    هاي گسترده و حتي آسمان      و آب و سرزمين   

در تفكـر  .  گرديـد …مرتبط با آن است مثل محصوالت كـشاورزي حيوانـات و انـسان     

فيزيك آنچه مظاهر حيات در روي زمين است بجز انسان صرفاً ابزاري بـراي رسـيدن                

بنابراين هيچيك از عناصر طبيعت بـه ذات خـود   . انسان به فالح و زندگي متنعم است    

هاي خلقت تنهـا امكـان اسـتفاده از           انسان بدون توجه به توانايي    . داراي ارزش نيستند  

بنـابراين قـوانين حـاكم بـر چنـين      . دهـد   آنان براي پيشرفت خود را مدنظر قـرار مـي         

  . كشي از تمامي مظاهر حيات است نه تعامل با آن اي قوانين مبتني بر بهره جامعه

موضوع كه در اثر برخورد     در اواخر قرن بيستم و با افزايش دانش بشري و فهم اين             

ناپـذيري در   هـاي جبـران   و تعامل مبتني بر فيزيك با طبيعت و آنچه در اوسـت زيـان          

محيط زيست و ديگر مظاهر حيات بوجود آمده است بشر متوجه خطاي بـزرگ خـود                

. گرديد و تالش براي بازگشت از مسير خطرناكي كـه آغـاز شـده بـود را شـروع كـرد                    

اي منجر به افزايش دماي زمين گرديده و بالمعـال تغييـرات     آزادسازي گازهاي گلخانه  

هاي قطبي، گرم شـدن   آب و هوايي شديد را به دنبال داشت به نوبه خود آب شدن يخ 

هـا، گـسترش      هـا، افـزايش طوفـان       زمين در برخي نـواحي، تغييـرات وضـعيت بـارش          

 اوزن باعث استفاده از مواد شيميايي تخريب كننده اليه. هاي خشك را سبب شد زمين

هايي از اتمسفر و بروز بيمـاري سـرطان پوسـت در              آسيب جدي به اين اليه در بخش      

  .ميان مردم اين مناطق جهان گرديد

هاي گسترده، بشر امروزه به فكر جبران مافـات و            با مشاهده اين تغييرات و تخريب     

الخصوص نحوه تعامل با كره خـاكي در طـول يكـصد سـال گذشـته                  گذشته خود علي  



����� ��	
 ���

بنابراين آنچه در طول ربع قرن گذشته در حـال روي دادن اسـت تغييـر                . تاده است اف

بشر آموخته است كـه بـا اسـتفاده از ايـن     . فاحش نگرش بشري به مظاهر حيات است   

  . تواند بهتر و بيشتر با مظاهر حيات تعامل كند مفاهيم خلقت مي

هاي زيست محيطي  تواند با بكارگيري مظاهر حيات در جهت حذف آالينده بشر مي

تواند با استفاده از  بشر در قرن بيست و يكم مي. با منشأ فيزيكي و شيميايي اقدام كند      

امكان مبارزه بيولوژيك با آفات نباتي استفاده از مواد شـيميايي را بـه حـداقل ممكـن         

هاي كمتري را زير كشت ببرد و از انرژي، سوخت، مواد شيميايي، مـواد                زمين. برساند

ورزي ژنتيك محـصوالت كـشاورزي همـين     دست. كند   كمتر استفاده مي   …ك  بيولوژي

ورزي محصوالت كشاورزي را      از داليل عمده دانشمنداني كه دست     . ايده را در سر دارد    

كننـد ايـن اسـت كـه بـا افـزايش رانـدمان محـصوالت كـشاورزي                    تأييد و ترغيب مي   

هـاي بيـشتر خـودداري      توان از درگير كردن زمين      ورزي شده در واحد سطح مي       دست

عالوه بر موارد مذكور دهها عنصر مفيد . كرد محصوالت با كيفيت بهتري را توليد نمود 

در زمـان نگـارش ايـن مـتن         . ورزي شـده وجـود دارد       ديگر در توليد محصوالت دست    

اند و    متخصصان محيط زيست كشورهاي جهان در كنفرانسي در پاريس گرد هم آمده           

 سال گذشته عوامـل و شـرايط        150اند كه انسان در طي         كرده با انتشار گزارشي اعالم   

نقـش انـسان در توليـد گازهـاي         . تخريب زمين و آنچه در اوست را فراهم آورده است         

هاي فسيلي و مواد شيميايي آلـوده كننـده    حد از سوخت دليل استفاده بي  اي به   گلخانه

ش اقتصادي كـه در     براساس يك گزار  . آب و خاك و هوا ديگر بر كسي پوشيده نيست         

 نتوانـد تـصميم قـاطع و قـانع          2020كشور انگلستان ارائه شده اگـر انـسان تـا سـال             

اي اتخـاذ كنـد،       ها و توليد گازهاي گلخانـه       اي درخصوص كنترل تخريب جنگل      كننده

احتماالً ديگر نخواهد توانست جلوي تخريب آب و خاك و هوا را بگيرد و بايـد منتظـر            

هـاي سـهمگين،      دي آن در بروز فقر، خشكسالي، سيل، طوفان       عواقب ناخوشايند اقتصا  

  .هاي كشاورزي باشد هاي قطبي و زير آب رفتن زمين آسا، آب شدن يخ هاي سيل باران
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  هاي اخالقي در ارتباط با محيط زيست نظريه

گذاري مخلوقات    بشر در طول تاريخ حيات خود بر روي كره خاك همواره به ارزش            

از آنجا كه انسان تنها مخلوقي است كه با داشتن قوه تفكر            . تاطراف خود پرداخته اس   

تواند به ايجاد تغييرات فاحش در جهان هستي دست بزند، بنابراين رويكرد              و تعقل مي  

  .گذاري و استفاده از طبيعت و ساير مخلوقات همواره مدنظر بشريت بوده است ارزش

 در ذهن بـشر ايجـاد نمـوده    از طرفي مطالعه و تفكر در طبيعت همواره سؤاالتي را       

تـوان    گذاري مخلوقات چيست؟ چه موجوداتي را مي        از جمله اينكه مبناي ارزش    . است

  ارزشمند دانست؟ و موقعيت انسان در ميان ساير موجودات به چه صورت است؟

هاي اخالقي مختلف در      گيري نظريه   گويي به اين سؤاالت منجر به شكل        نحوه پاسخ 

ترين مكاتب اخالقي در ارتباط با محيط  يكي از قديمي. استزمينه محيط زيست شده 

ارسطو اخـالق   . رسد  است كه قدمت آن به ارسطو مي      “ طبيعت محوري ”زيست تئوري   

از نظر او شناسايي يك موجـود       . دانست  و علوم طبيعي را دو موضوع منفك از هم نمي         

 منحـصر بـه     زيرا ماهيت و جوهر   . در گروشناسايي علت وجودي و نقش طبيعي آنست       

بـه ايـن    . رسـاند   فرد هر موجود او را به غايت و نهايتي كه هدف آفـرينش اوسـت مـي                

براسـاس ايـن    . ناميـد   نيز مـي  » غايت شناسانه «ترتيب مكتب فلسفي ارسطو را تئوري       

تواند به كمال واقعي خود برسـد كـه در مـسيري كـه       نظريه هر موجود تنها زماني مي     

  . حركت كندطبيعت براي او تعيين كرده است،

وي براي موجـودات   . جان تقسيم نمود    ارسطو موجودات را به دو دسته جاندار و بي        

جاندار سه فعاليت اصلي تغذيه، احساس و تفكر را تعريف نموده و هر يك از اين افعال           

بنابراين از ايـن ديـدگاه گياهـان تنهـا از     . داد  خاصي ارتباط مي  “ جوهر”يا  “ روح”را به   

دارند، در حالي كه حيوانات روح تغذيه و احساس و انـسانها هـر سـه    روح تغذيه برخور  

  .باشند روح را دارا مي
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بندي ارسطو، ارزش وجـودي همـه موجـودات را در يـك سـطح            اگرچه اين تقسيم  

دهـد، امـا    ها را باالتر از حيوانات و حيوانات را باالتر از گياهان قرار مي           ندانسته و انسان  

شود كه مستقل از توجه و استفاده انسان          قائل مي “ ش ذاتي ارز”براي هر موجود نوعي     

  .است

پس از ارسطو نيز بسياري از فالسفه در گذشته و حال نگرش طبيعـت محـوري را                 

گـذاري   هايي در مـورد نحـوه ارزش   در اين زمينه همواره بحث. اند مورد توجه قرار داده   

سفه تمامي مخلوقات اعم عنوان مثال برخي فال به. موجودات مختلف وجود داشته است

دليل كامل بودن در نوع خود و دارا بودن هدف نهـايي، داراي               جان را به    از جاندار و بي   

  .دانند ارزش دروني دانسته و حتي ارزش همه موجودات را در يك سطح مي

دليل برخورداري از قوه تفكر  در حالي كه بسياري از آنان همانند ارسطو انسان را به   

مرتبه باالتري قرار داده و او را در ايجاد تغيير و تداخل در محيط اطـراف                و انديشه در    

  .دانند خود مجاز مي

در هر حال پيروان اين نظريه معتقدند اعطاء ارزش دروني به هـر موجـود آنـرا بـه                   

امري قابل احترام و توجه تبديل نموده و منجر به پيدايش برخي وظايف در قبـال آن                 

صـورت مـستقيم در نگهـداري از طبيعـت و حفـظ       د، انسان را بهفلذا اين افرا . شود  مي

  .دانند هاي آن مسئول مي ارزش

انـسان  ”نظريه ديگري كه در ارتباط با محيط زيـست مطـرح شـده اسـت تئـوري                  

هـاي دينـي      وسـيله آمـوزه     براساس اين نظريه كه تا حـدي نيـز بـه          . باشد  مي“ محوري

نها انـسان داراي ارزش ذاتـي بـوده و          گسترش يافته است، در ميان تمامي مخلوقات ت       

. مندي نوع بشر خلق شـده اسـت         طبيعت و هرچه در آنست صرفاً براي استفاده و بهره         

  . باشند مي“ ارزش ابزاري”بنابراين ساير موجودات تنها داراي 

كـشي از تمـامي       اين ديدگاه در طول تاريخ همواره منجر به تخريب طبيعت و بهره           

را در ايــن تفكــر ارزش موجــودات براســاس عاليــق و مظــاهر خلقــت شــده اســت زيــ
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تواند نسبت به حفظ آنچه براي او مفيد          شود و انسان مي     هاي انسان تعيين مي     خواسته

  .اي براي انسان ندارد، اقدام كند رسد و تخريب هر آنچه در ظاهر استفاده به نظر مي

براساس اين  . اند  كردهرا  ارائه    “ گرايي  كلي”در مقابل گروه ديگري از فالسفه نظريه        

كند، ايجاد تغييرات و تداخل در        توجه مي “ اجزاء”در مقابل   “ ها  مجموعه”تئوري كه به    

عنوان يـك     طبيعت تا زماني قابل قبول است كه پايداري، تماميت و زيبايي طبيعت به            

صورت كلي داراي ارزش ذاتي بـوده         به اين ترتيب تنها طبيعت به     . مجموعه حفظ شود  

  .كه هر يك از موجودات از ارزش نسبي برخوردارانددر حالي 

تواند به شكار يك گونه از جانوران بپـردازد           عنوان مثال در اين ديدگاه انسان مي        به

  .اما تا جايي كه خطر انقراض گونه و در نتيجه ايجاد نقص در طبيعت بوجود نيايد

  

  محيط زيست و مسائل اقتصادي و سياسي

. هـا هـستند     همتـرين مبنـاي سياسـتگذاري دولـت       بدون شك مسائل اقتـصادي م     

هاي اقتصادي جوامع همواره در جهت رسيدن به حـداكثر رفـاه و ارتقـاء                گيري  تصميم

آور نيست كه توجه به محيط زيـست و           بنابراين تعجب . سطح زندگي انسان بوده است    

 براساس  ها غالباً از يك نگرش انسان محور و         گيري در مورد آن از ديدگاه دولت          تصميم

عنوان مثال ديـدگاه اقتـصادي        به. بررسي سود و زيان حاصل از آن صورت گرفته است         

در مورد يك گونه در حال انقراض آنست كـه آيـا نگهـداري از آن گونـه بـراي انـسان         

هاي  منافعي را به دنبال خواهد داشت و يا اينكه منافع حفظ يك گونه در مقابل هزينه          

  د؟اعمال شده بر آن ارزشي دار

عنوان يك مثال بارز در اين زمينـه بـه موضـوع سـاخت بزرگـراه شـمال كـشور                      به

به عقيده بسياري از متخصـصان محـيط زيـست تخريـب صـدها          . خودمان توجه كنيد  

هاي شمال كشور براي احداث اين بزرگراه به خودي خود باعث از بين               هكتار از جنگل  

در حـالي كـه     . ه خواهـد شـد    رفتن زيست بوم بـسياري از گياهـان و جـانوران منطقـ            
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دسترسي به اعماق جنگل از طريق يك بزرگراه و بالمعال تخريب جنگل براي سـاخت               

از سوي ديگر متخصصان راه و . ويالهاي مجلل در دل جنگل خود حديث ديگري است

كننـد از   آنان نيز داليل متقن خود را ارائه مـي        . حمل و نقل بر ادامه پروژه اصرار دارند       

جـويي در     ها كاسته و باعث انـواع صـرفه          احداث چنين بزرگراهي از فاصله     جمله اينكه 

ايـن متخصـصان راه و جـاده        . گـردد   وقت، انرژي، نيـروي انـساني و منـابع مـالي مـي            

سازان و مراجـع قـانوني    تصميم. دانند ترين عناصر توسعه مي   مواصالتي را يكي از اصلي    

دهند كه بجز مسير جاده اجازه فـروش         آنان قول مي  . پردازند  نيز به توجيهات خود مي    

ها هستند كـه بايـد تـصميم بگيرنـد كـه              حال اين دولت  . هاي اطراف داده نشود     زمين

بنـدي ارزشـي    باالخره چنين كاري انجام بشود يا خير؟ اينجاست كه انسان باز بـه رده     

هاي گذشته و حال ايـن كـشور موضـوع آزادراه شـمال          در دولت . كند  خود مراجعه مي  

اما بـديهي اسـت كـه رويكـرد     .  چالش قرار گرفت و بارها به بحث روز تبديل شد        مورد

چالش برانگيز آن است كه روشن كنيم بـاالخره كـدام مقولـه صـحيح اسـت و كـدام                    

تر است، داشتن يك بزرگراه با تمام مزاياي آن و يا داشتن يك جنگل                موضوع با ارزش  

  . با تمام مزايايش

اي   لي خوب است به قـضيه آزاد شـدن گازهـاي گلخانـه            المل  عنوان يك مثال بين     به

  . شود آن توسط كشور آمريكا توليد مي% 60توجه كنيد كه بيش از 

نامـه كيوتـو كـشورهاي جهـان موظـف بـه كـاهش توليـد گازهـاي                    براساس توافق 

گـذاري در   اين توافق مستلزم صرف ميلياردهـا دالر پـول و سـرمايه   . اند اي شده   گلخانه

اما سياستمداران  . هاي فسيلي و يا كاهش استفاده از آن است          از سوخت حذف استفاده   

نامه سـرباز زده و براسـاس نظـر برخـي از دانـشمندان       آمريكايي از الحاق به اين توافق     

كنند و از هر نوع       اي را رد مي      گلخانه  آمريكايي اساساً هر نوع گرم شدن ناشي از پديده        

شـوند   هاي بزرگ و كوچـك آمريكـايي توليـد مـي     كنترل اين نوع گازها كه از كارخانه    

اين در حالي است كه موضوع مورد بحث در حوزه همزيـستي ابنـاء              . ورزند  اجتناب مي 
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بشر و موجودات ديگر در روي زمين قرار گرفته و از سنخ مقوالت مربوط به يك كشور 

اعث اكسيد كربن در يك بخش از جهان ب توليد بيش از حد گاز دي. يا يك ملت نيست

بـشر بـا تـدوين معاهـدات        . هاي اسيدي در بخش ديگر جهان خواهد شـد          بارش باران 

امـا برخـي از     . كند تا تفكر تساوي حقوق بشر را به نمايش بگذارد           المللي سعي مي    بين

پردازند بلكه بـا      بندي ارزشي ميان بشر و موجودات ديگر مي         ها نه تنها به تقسيم      دولت

سازند كه نتيجـه   زشي خاصي را بر ابناء بشر حاكم ميتر نگرش ار    گستاخي هرچه تمام  

در حوزه تفكري اين    . آن برتر دانستن خود و فرودست خواندن و دانستن ديگران است          

يابد و فقط كـاال   ها، ارزش طبيعت تا حد و اندازه يك كاالي اقتصادي كاهش مي         دولت

روش نيـست   لذا هواي پاكيزه چـون يـك كـاالي قابـل فـ            . است كه داراي ارزش است    

بينـد و تـوجهي    به گفته برخي اقتصاددانان محترم، بازار فقط سود را مي  . ارزشي ندارد 

براسـاس يـك آمـار برآمـده از مطالعـات           . به حمايت و حفاظت از محيط زيست ندارد       

اقتصادي، متوسط برخورداري مردم اياالت متحده آمريكا از مواهب طبيعي جهان صد            

  .  كشور هند استبرابر متوسط برخورداري مردم

هاي تخريـب محـيط زيـست بـشري را            آيا مردم آمريكا بايد صد برابر بيشتر هزينه       

تحمل كنند؟ در مقابل چنين سؤال اخالقي مردم آمريكا و سياستمداران آن به حذف              

انفجـار راكتـور   . داننـد  صورت مسأله خواهند پرداخت و اساساً طرح مسأله را جايز نمي    

هاي تخريب شديد زيست بوم بشر اسـت كـه در             ديگر از مثال  اي چرنوبيل يكي      هسته

اين انفجار موجب تخريـب بـسيار بزرگـي در كـشورهاي روسـيه              .  اتفاق افتاد  90دهه  

هزاران نفر از   . سفيد، اوكراين و حتي كشورهاي مثل قزاقستان و كشورهاي بالكان شد          

 آبزيان ديگر نيز تحـت  انفجار اين راكتور صدمه ديدند و صدها هزار پرنده و حيوانات و      

اي  ترين مسئول حفاظت از راكتور هسته عنوان اصلي دولت روسيه به . تأثير قرار گرفتند  

نتوانست مديريت مناسبي ارائه نمايد و بحران تا مـدتها بـر كـشورهاي اروپـايي سـايه             

ها نتوانستند اصول ايمني را به خوبي رعايـت كننـد و نتيجـه آن                 بنابراين روس . افكند
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ايـن حادثـه از معـدود       . ر شدن صدها نفر و كشته شدن برخي ديگـر بـوده اسـت             بيما

چه بسا دهها مورد آلـودگي محيطـي و   . مواردي است كه مردم دنيا از آن مطلع شدند    

فجايع به اصطالح زيست محيطي كه اتفـاق افتـاده اسـت و هـيچ كـس از آن مطلـع                     

ها  يواكتيو در اعماق اقيانوسهاي ايجاد شده در اثر دفع پسمان راد        مثل آلودگي . نيست

چه كسي مـسئول عواقـب      . ها در برخي كشورهاي آفريقايي      و يا نگاهداري اين پسمان    

هـاي اخالقـي      چنين تصميماتي است؟ و آيا اساساً اين تصميمات و اعمال داراي جنبه           

المللـي بــه   هـستند؟ آيـا ضـروري اســت تـا در قالـب قـوانين و مقــررات ملـي و بـين        

  اندازي بشر به محيط زيست پرداخت؟ محدودسازي دست

  

  زيست فناوري و آلودگي محيط زيست 

بسياري از دانشمندان معتقدند كه اگر خود زيست فناوري عامـل آلـودگي محـيط              

بـراي مثـال   . توان بـراي حفـظ محـيط زيـست اسـتفاده كـرد       زيست نباشد، از آن مي   

 اين در حالي است كه ميزان .توانند از ذرت و سلولز الكل توليد كنند هايي كه مي آنزيم

انرژي حاصل از الكل ده برابر ميزان انرژي الزم براي توليد آن است و يك گالن الكـل                  

در عرصه صنايع نـساجي اسـتفاده از   . تواند جاي سي گالن سوخت فسيلي را بگيرد  مي

.  درصد را به دنبال خواهـد داشـت        50 تا   30بيوتكنولوژي كاهش مصرف آب به مقدار       

تواند استفاده از     الكتيك اسيد مي    پذير از جنس پلي     هاي تجزيه    از بيوپالستيك  استفاده

در .  ميليـون بـشكه كـاهش دهـد        115 تـا    90نفت و مشتقات آن را به مقدار ساليانه         

 استفاده از روندهاي مبتني بر زيست فنـاوري         2Bبخش توليد داروهايي مثل ويتامين      

.  درصد كمتـر كنـد     67 و آلودگي آب را       را كاهش دهد   CO2 درصد توليد    80تواند    مي

كمتـر و اسـتفاده از آب تـا    % 20همچنين در چنين روندي مقدار انرژي استفاده شده         

  در توليــــد كاغــــذ، اســــتفاده از ســــفيد كننــــده  . يابــــد كــــاهش مــــي% 75

  كمتـر خواهـد   % 40شـود و مقـدار انـرژي مـورد اسـتفاده در ايـن سيـستم               حذف مي 
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   3000دهـد كـه فقـط پاكـسازي           ن آمريكايي نـشان مـي     مطالعات اخير دانشمندا  . بود

 ميليارد دالر هزينه خواهد داشت      250محل توليد مواد راديواكتيو در اين كشور مبلغ         

هاي داراي توانايي پاكسازي راديواكتيـو مثـل بـاكتري            در حالي كه استفاده از باكتري     

Deinococcus radiodurans      ايـن  . اهـد داد  بـه مقـدار زيـاد ايـن هزينـه را كـاهش خو

 ميليون راد انرژي راديواكتيو نيـز رشـد         5/1 با    توانند حتي پس از مواجه      ها مي   باكتري

اسـتفاده از بيوسنـسورهاي     ). تواند يك انـسان را بكـشد         راد راديواكتيو مي   500(كنند  

  . هاي زنده از ديگر موارد قابل ذكر است آلودگي محيطي مبتني بر ارگانيزم

شوند  هاي توليد كننده آالينده قرار داده مي ط اطراف كارخانهاين سنسورها در محي

بـه  . كننـد   عنوان هشدار دهنده عمل مي      هاي موجود در محيط به      و تحت تأثير آالينده   

هاي مبتني بر بيوتكنولوژي بتوان نـسبت   رسد با استفاده از سيستم هر حال به نظر مي    

  .ها اقدام كرد آاليندهبه كنترل محيط زيست و همچنين كاهش آلودگي و حذف 

  

  هاي آينده محيط زيست و مسئوليت در قابل نسل

در طـي ايـن   . گذرد  هاي متمادي مي از زمان پيدايش انسان بر روي كره زمين قرن       

منـد   هاي متعددي پا به عرصه وجود گذارده و از طبيعت و مواهب آن بهـره     سالها نسل 

 طـي قـرن گذشـته بـه طبيعـت و      ناپذيري كه بخصوص در اما صدمات جبران. اند  شده

هـاي آينـده بـر روي         هايي را در مورد حيات نسل       محيط زيست وارد شده است نگراني     

  . كره زمين بوجود آورده است

توان براي افـرادي كـه       اما ديدگاه اخالقي نسبت به حيات آيندگان چيست؟ آيا مي         

تي را براي حفظ ايـن  توان مقررا اند حقوقي در نظر گرفت؟ و آيا مي  هنوز بوجود نيامده  

  حقوق وضع نمود؟

برخي فالسـفه اصـوالً بـا اعطـاء         . در اين زمينه دو نظريه اخالقي مطرح شده است        

توان حقوقي    هاي آينده مخالفند، زيرا اين افراد معتقدند زماني مي          هرگونه حق به نسل   
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گـاهي  را براي افراد در نظر گرفت كه آنان بتوانند آن را ادعـا كـرده و نـسبت بـه آن آ         

انـد    داشته باشند و اين مسأله در مورد افرادي كه هنوز پا بـه عرصـه وجـود نگذاشـته                  

  .تواند صحت داشته باشد نمي

دانند كه در نتيجه روابط       از طرفي اين افراد وظايف و حقوق را اموري قراردادي مي          

 بنـابراين از . آيـد  اجتماعي بين افراد و وجود نوعي درك و شناخت متقابل بوجـود مـي   

آنجا كه وجود چنين روابطي تنها به آينده نزديك قابل تعميم است الزام بشر به حفظ                

  .دانند  آن را نيز تنها به آينده نزديك معطوف مي  زمين و منابع

آيد كه بدانيم  اما از نقطه نظر ديگر حق برخورداري از يك موضوع زماني بوجود مي  

بـرداري از     ين صـورت اعطـاء حـق بهـره        در ا . افرادي نسبت به آن عالقه و توجه دارند       

رسد، زيرا اگر چـه مـا    هاي آينده امري كامالً منطقي به نظر مي  مظاهر طبيعي به نسل   

هاي آنـان       توانيم بسياري از عاليق و خواسته       شناختي نسبت به آيندگان نداريم اما مي      

  .گويي كنيم را پيش

هاي آينده تمايل دارند از هـوا   توانيم كامالً مطمئن باشيم نسل      عنوان مثال ما مي     به

هـاي گيـاهي و جـانوري         هاي كـشاورزي، منـابع سـوختي و گونـه           و آب پاكيزه، زمين   

  .مند شوند بهره

هـايي را در      بنابراين قائل شدن چنين حقوقي براي آيندگان وظـايفي و مـسئوليت           

  .آورد جهت حفظ طبيعت و مظاهر آن براي بشر بوجود مي

  



 ��� / ���� ���� ��	
 �� ������  ���

  گيري بندي و نتيجه جمع

. هاي اصلي نگرش بشر به محيط زيـست توجـه شـده اسـت               در اين فصل به مولفه    

 تكنولوژي بشر به استفاده سطحي از تمام منابع اعم از منـابع  –براساس نظريه فيزيك    

رويـه بـشر بـدون شـك موجـب بـروز              اسـتفاده بـي   . زنده و غيرزنـده پرداختـه اسـت       

 موجـودات ديگـر شـده، بـه         هاي عظيم و ايجاد خطرات بزرگ براي خـود او و            آلودگي

ترتيبي كه نسل بسياري از موجودات زنده به خطر افتاده و بسياري ديگر كامالً حذف                

پروژه تخريب محيط زيست با انقالب صنعتي و در طول يكصد و پنجاه سـال               . اند  شده

  . شود اخير سرعت بيشتري گرفته و هر روز بر ابعاد آن افزوده مي

صورت مـستقيم و غيرمـستقيم در    نطقه از جهان بهتصميمات اتخاذ شده در يك م     

بـارش بـاران    : هايي در ايـن خـصوص ذكـر شـد           مثال. هاي ديگر تأثيرگذار است     بخش

هاي قطبي، تخريب اليه اوزن و فجايع زيست         اي، آب شدن يخ     اسيدي، گازهاي گلخانه  

اي   تهمحيطي ناشي از نشت نفت در درياها، نشت راديواكيتو از انفجار راكتورهاي هـس             

هـاي آمـازون و    ها از جمله جنگـل    مثل حادثه چرنوبيل، قطع درختان و نابودي جنگل       

هاي كوچك و بزرگ ارائه  دهها بلكه صدها مورد دانسته يا نادانسته ديگر از جمله مثال       

عالوه بر اينها بر فهم بشر در دو دهه اخير مبني بر ضرورت تعامل با مظاهر . شده است

  .  انسان در حفظ محيط زيست مورد تأكيد قرار گرفتحيات تأكيد شد و عزم

نگرش بشر به   . جهان در قرن بيست و بيكم با وقايع تكان دهنده مواجه خواهد شد            

تر و با عنايت بيشتر به محـيط زيـست خـود و     تر، شايسته   آينده تحوالت علمي عاقالنه   

ي از نگرش ديد متصلب بشريت به مظاهر حيات كه ناش . محيط اطرافش خواهد گرديد   

گـرا در حـوزه زيـست     فيزيكي او به وقايع است تغيير كرده و انسان به عنـصري عمـل            

بشر به فكر تعامل با مظـاهر حيـات و اسـتفاده از آنـان بـا                 . فناوري تبديل خواهد شد   

شـواهد و  . فرمولي است كه بيشترين نزديكي با روح حاكم بر اين عرصه را داشته باشد  
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نتايج ايـن   . ن نزديكي و قرابت در فناوري زيستي وجود دارد        دهد كه اي    قرائن نشان مي  

  .هاي آينده مالحظه كرد توان در دهه نگرش جديد را مي

  

  

  

  

  

  



 ����  

���� ���	 
	  

  

هاي آموزشي، پژوهشي و حرفه اخالق حرفه اي با عنايت به فعاليت

  آزمايشگاه تشخيص باليني

  

  حمد جواد رسايي م

  عضو هيات علمي گروه بيوشيمي باليني دانشكده علوم پزشكي 

  دانشگاه تربيت مدرس

  

... رعايت اخالق كه جامعي از مباني راستگوئي، انصاف ، عدالت ، درست كـرداري و              

اخـالق  .  متضمن صحت كردار عاملين در هر صنف و گـروه اجتمـاعي اسـت              مي باشد 

حرفه اي نيز بعنوان بخشي از اخالق جامع ناظر بر مولفـه هـاي دانـشي در خـصوص                   

از اين نظر اخالق را نبايد صرفاً مجموعه اي از توصيه هاي بدون . حرفه مورد نظر است

داشـتن يـك   . م االجرا در نظـر گرفـت   التزام پذيرفت بلكه آن را بايد بعنوان قوانين الز        

تعهدي كه آشكارا اعـالم مـي گـردد و فـرد و     . حرفه به معني داشتن نوعي تعهد است   

فردي كه در حرفه پژوهشگري يـا ارائـه خـدمات           . جامعه در قبال آن انتظاراتي دارند       

آموزشي و يا بعنوان يك مسئول در آزمايشگاه تشخيص طبي قرار مـي گيـرد خـود را      
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 عمر خدمت به دانشجويان ، جامعه علمي و به بيماران و سيستم بهداشـت و          براي يك 

بنابر اين ضروري است كه كليه سازمان هـا بـراي   . درمان جامعه خود متعهد مي سازد   

را كه مباني اخالقي آن حرفه را تبيـين نمايـد   ) كدهائي(خود عناوين و سرفصل هايي   

داليل متعددي بـراي ايـن رفتـار        . دهندتدوين و در معرض استفاده كاربران خود قرار         

  :سازماني قابل ذكر است و از آن جمله مي توان به 

تعريف رفتارهاي پذيرفته شده در چارچوب مشخص بترتيبي كـه حـداقل خطـوط              -1

  .اصلي براي مخاطبان واضح گردد

  تعيين شده ) كدهاي( ارتقاء سطح رفتارها بر اساس سرفصل هاي -2

  معيارهايي براي ارزيابي رفتار مشخص  دراختيار قراردادن -3

   قرار گرفتن در چارچوبهايي منطقي و منطبق بر هنجارهاي قابل پذيرش بشري -4

   وسيله اي براي تميز اخالق حرفه خاص -5

   نشانه اي بر بلوغ حرفه اي براي كاربران -6

اسي در اين ساختار تعريف رفتارهاي پذيرفته شده بعنوان يك عامل اس  . اشاره نمود 

در تبيين شاخص هاي قابل پذيرش با تاكيد بر ارزشـها و ديـدگاههاي جامعـه هـدف                  

  .مورد توجه قرار مي گيرد

در اين خصوص ضروري است رفتارهاي مناسب و ارزشهاي قابل قبول هر رشـته و               

هر حرفه مورد بررسي قرار گرفته و احصاء شونده چنين پروتكل هائي در بستر موازين         

  .رفته و ساخته و بنا مي شوداخالق عمومي پاگ

براي مثال توجه فرمائيد كه در امر تشخيص پزشك، يكي از عوامل كمك كننده و               

اي آزمايشگاه باليني با دراختيار داشتن مجموعه    . موثر آزمايشگاه تشخيص باليني است    

از روشهاي هدفمند به منظور دراختيار قرار دادن اطالعات موثق بـه پزشـك تاسـيس                

روشن است كـه درسـتي   .  وي را در تشخيص بيماري مراجعان ياري رساند    مي شود تا  

بنابر اين بايد   . نتايج چه مقدار در تصميم پزشك و راهبردهاي درماني موثر خواهد بود           
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پذيرفت كه بسياري از آزمايشهاي انجام شده با توجه به هزينه و زمـان اجـرا و دفـت                   

مئن ترين راه براي شناسـايي حـال و روز   بكار رفته مي توانند بعنوان كوتاهترين و مط      

بيمار و بالطبع روشي موثر براي گسترش سالمت عمومي در گستره سيـستم درمـاني               

لذا مسئوليت اخالقي آزمايشگر در سه عرصه فرد در قابل خود و ديگران،             . بحساب آيد 

مسئوليت او در زندگي شخصي و سغلي و سازمان مطبوع در ارائه خدمات مذكور موثر      

از اين روي ارائه راهكارهاي موثر براي شناخت چارچوبهاي دقيق رعايت موازين            . ستا

اخالقي در قالب آموزش هاي اجتماعي، آموزش هاي حي عمـل و مـستمر و آمـوزش                 

  .هاي عملي و مستقيم ضروري مي نمايد

 اخالق حرفه اي شعبه اي از فلسفه مـي  "براساس تعريف برگرفته از فرهنگ لغات  

با تعامالت انساني منتهي به درستي يا نادرسـتي يـا خـوبي يـا بـدي اعمـال           دانند كه   

  ."سروكار دارد

بنابراين مجموعه اي از اصول و ارزشها كه كامالً تعريف شده باشد بصورت كدهائي              

تعريف شده مشخص مي كنند كه كدام موضوع درست و كدام غلط و كدام كار را بايد              

ايـن همـه را يـك       . ط سخت مي بايست رها نمـود      كرد و كه امين كار راحتي در شراي       

  .تصميم اخالق حرفه اي مي دانند

كدهاي اخالق هر رشته كاري را بايد پايه هـاي اساسـي مـشروعيت يـك شـغل و                   

 " پريـشاني  "شاغل تلقي كرد و در صورتي كه چنين كدهاي تبيين نشده باشد زمينه              

. رد نظـر فـراهم مـي گـردد     رفتاري در اجتماع حرفه اي و سازماني مـو       "ناهمگوني"و  

بالمعال عدم رعايت اصول اخالق حرفه اي در حوزه هاي متفاوت علمي مي تواند زميه    

بنابراين بـه درسـتي گفتـه مـي شـود كـه هـر               . انحطاط سازمان و خود را فراهم آورد      

ــي در    ــت اصــول اخالق ــد و الزم اســت اســتانداردهاي مشخــصي از رعاي ســازمان باي

ريت هاي سازماني خود را تدوين و بعنوان كـدهاي ضـروري   سرفصلهاي مرتبط با مامو  

در قالبي مناسب به زير مجموعه كـاري ابـالغ نمـوده و در ارائـه، مـشاوره ، نظـارت و              
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شايان گزاف نباشد اگر بگوييم كه موفقيت در سازمان . حراست از آن اصول كوشا باشد

اخـالق سـازماني از     . ناشي از ايجاد و به كارگيري مـديريت اخـالق در سـازمان اسـت              

اعتماد به خود سازمان، اعتقاد به برنامه هاي آن، اعتقـاد           . اعتماد آفريني آغاز مي شود    

به درستي گفته شده كه اعتماد آفريني در كليه سـطوح           . به مديران ارشد و مياني آن     

سازماني موجب افزايش توان كاركنان و افزايش نيروي پيش برنده برنامه هاي آن مي              

يراني كه رفتارهاي متغير، دوگانه، بـي توجـه بـه قـول و قـرار بـي برنامـه و                     مد. گردد

مديران بي نظم و بي نظام منسجم فكري نمي توانند اعتمـاد آفرينـي              . احساسي دارند 

در يـك تقـسيم بنـدي ؟؟؟    . كنند و موجبات خشكاندن رشه هاي اعتماد مـي گردنـد      

  : كردكدهاي اخالق حرفه اي را مي توان به دو دسته تقسيم

 اصول ضروري كه عبارت است از اصول اجبـاري و حتمـي مربـوط بـه تمـامي                   -1

  .كاركنان يك سازمان كه مخالفت با آن موجبات تنبيه را فراهم آورد

شامل بهترين و باالترين حد از استانداردهاي اخالق موجود كـه        :  اصول ايده آل   -2

خاطـب طيـف وسـيعي از    با سعي وجدانه و مداوم رسيدن به آن ممكـن باشـد و بـه م     

رسيدن بـه اصـول ايـده آل آن ممكـن           . بهترين ها را نشان دهد و هدف گذاري نمايد        

اما تالش براي دست يـابي  . است هرگز حاصل نشود و يا به سادگي قابل حصول نباشد 

به قله هاي رفيع اخالقي يك راهبرد مناسب است هر چنـد كـه نبايـد مبـاني دسـت                    

  .نيافتني را ترسيم نمود

 سوي ديگر افراد را مي توان به چند دسته در رابطه با اصـول اخـالق حرفـه اي                    از

  :تقسيم كرد

اينگونـه  .  اوالً افرادي كه خود را با اصول ارائه و تبيين شده منطبـق مـي سـازند                 -

افراد هنجارهاي اجتماعي و سازماني را پذيرفته و اصول اخالقي حاك بـر آن را بـدون            

د و موجبات بقاي سازمانيرا براي چـون و چـرا فـراهم مـي     تهديد و فشار اجرا مي كنن   

  .آورند
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 ثانياً افرادي كه نه تنها خود را با اصول ارائه شده منطبـق مـي سـازند بلكـه بـه                      -

روشهاي متفاوت راهبرد اثرگذاري در اين حوزه را برمي گزينند و خـود عـاملي بـراي                 

  . مي گردندگسترش هنجارهاي اخالق حرفه اي در جامعه و سازمان خود

اينها نيروهاي پيش برنده محسوب شده و در باالري هرم اخالق سازمان قـرار مـي                

ريـزش  . گيرند و متاسفانه هميشه بخش كوچكي از يك سازمان را تشكيل مي دهنـد             

  .نيروها از اين بخش به قسمتهاي پايين تر هميشه باعث انحطاط سازماني مي گردد

رهاي اخالق سازماني و روش هاي اخـالق حرفـه           ثالثاً افرادي كه در مقابل هنجا      -

اينگونه افراد هيچ   . اي واكنش منفي نشان مي دهند و در مقابل آن مقاومت مي كنند            

گونه معيار اخالقي مدون را نپذيرفته و با بهانه هاي گونـاگون سـعي دارنـد هنجـار و                   

. ده تفره بروندمعيارخود را تحميل نمايند و به لطائف الجبل از اجراي موازين تعيين ش  

خوشبختانه تعداد اين افراد نسبتاً كمتر از افراد سه گروه ديگر است اما همـين تعـداد                 

  .كم سازمان را به انحطاط مي كشاند

رابعاً افرادي كه هنجارها و شاخص هاي اخالقي خاصي را در طول حيات خـويش     -

ازمان آموزش ديده اند و اين همـه ممكـن اسـت در تعـارض بـا كـدهاي اخالقـي سـ                     

اينگونه افراد هر چند از آموزه هاي متفاوتي برخوردارند اما به جهت            . مطبوعشان باشد 

پذيرش خمير مايه ضرورت اعتقاد و التزام بـه هنجـار سـازمان و يـا كـدهاي اخالقـي             

مشخص بخودي خود را با هنجارهاي سازمان خود منطبق كرده و آماده تبعيـت از آن   

نهـادي پـاك و قابـل       .  بشري از همين نوع چهارم هـستند       اتفاقاً اكثر آحاد  . مي گردند 

تغيير و در عين حال معتقد به ارزشهايي خاص منبعث از ارزشهاي فرهنگي، مـذهبي               

  .خود دارند... و

اخالقي بـودن حاصـل دانـستن،       . اخالق حرفه اي داراي ساختار چند تباري است         

نگيزش، ارتقاء و مهارت، خواستن، توانستن و نگرش است و هدف از تدوين آن تقويت ا     

  .افزايش توان و تحول نگرش تلقي مي گردد
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با اينكه عوامل موثر در موفقيت سازمان را معموالً عبارت از منابع انساني درست و                

كارآمد، دانش فني و توان فنـاوري منـابع مـالي و اعتبـاري، انگيـزش درونـي نيـروي                

زار ، مشاركت سـازماني ، مزيـت        انساني، رضايت مشتري، سهم و بايگاني مطلوب در با        

رقابتي و توان فناوري مي دانند اما نقش عوامل مذكور در موفقيت سازمان به آرمـان،                

عوامل فوق به طور كلـي فقـط نقـش تـسهيل            . بستگي دارد ... اهداف ، حرفه محيط و    

عوامـل چنـدي نيـز سـبب كـاهش          . كننده دارند و توان رقابت را افزايش مـي دهنـد          

زمان مي شود كه از جمله مي توان بـه نقـش هـاي درون سـازماني،                 موفقيت ياك سا  

هر چـه سـازمان بيـشتر گرفتـار     . ضايعات انرژي منفي و تهديد هاي محيط اشاره كرد     

تنش هاي درني باشد و رفتار درون سـازماني تـنش آفـرين گـردد بـه همـان نـسبت                     

فـاوت يـك سـازمان      بنابر اين به راحتي مي توان ت      . سازمان از موفقيت باز خواهد ماند     

) نيروهـاي بالفعـل   (  را از روابـط اجـزاي آن         "غيراخالقـي " و يك سـازمان      "اخالقي"

  :به بيان ديگر. شناسايي كرد 

اخالق حرفه اي مجموعه اي از اصول و استانداردهاي سـلوك بـشري اسـت كـه                 "

ر رفتار افرا د و گروهها را بيا مي كند كه در موفقيت اخالق حرفه اي يك فراينـد تفكـ       

عقالني است كه هدف آن تحقق كردن اين امر است كه در سازمان چـه ارزشـهايي را                  

  .چه موقع بايد حفظ و اشاره نمود

بنابر اين رعايت اخالق حرفه اي تاثير چشم گيري بر فعاليتهـاي سـازماني خواهـد       

ارتباطات را بهبود مي بخشد و درجـه ريـسك را           . داشت و بهره وري را افزايش م دهد       

با استقرار اخالق در روابط حرفه اي گردش اطالعات به خوبي انجـام             . ي دهد كاهش م 

مي شود و پيش از وقوع حوادث نامطلوب مسئوالن از وقوع احتمالي آن مطلع و اقدام                

 باشد و براي زيـر مجموعـه        " هوش اخالقي  "مدير بايد داراي    . به رفع موانع مي كنند    

 ضمناً خوانننده ايـن مـتن بـا مثالهـايي از            .خود جوي اخالقي را فراهم و ترسيم نمايد       

ها، سازمان ها، شركتها، ادارات، دانشگاهها ، دانشكده      . سازمانهاي غيراخالقي آشنا است   
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كه كاركنان آن در پائين ترين .... گروههاي آموزشي ، آزمايشگاهها ي تشخيص طبي و    

 اخـالق حرفـه اي      درجات اخالقي قرار دارند و با كم كاري ، اخذ رشوه ، پايمال كردن             

آيا مي توان در قبـال چنـين انحطـاطي          . خانه ها را خراب و اميدها را نااميد مي كنند         

آرام گرفت و بي تفاوت بود؟ سيطره بي اخالقي در شئونات زندگي از نازل ترين سطح                

از اين روست كه يكي از اصلي ترين        . تا باالترين آن بنيان هستي را بي ثبات مي كند           

. پيامبران الهي تزكيه و تربيت انسانها و گسترش اخالق حسنه بوده اسـت       واليل بعثت   

قرآن كريم ، پيامبر عظم الشان و ائمه هدي تذكرات پـي در پـي در رابطـه بـا تزكيـه            

  .نفس و پرورش ايمان اخالقي دارند

  )آنكه تزكيه جست( قدافلح من تزكي -

  )ائل اخالقي مبعوث شده اممن تنها براي تكميل فض( انما بعثت للمم مكارم اخالق -

  )من تنها براي تكميل اخالق خوب مبعوث  شده ام(  انما بعثت المم حسن االخالق -

  )مبعوث شده ام براي اخالق و فضائل(  بعثت مكارم االخالق و محاسنها -

پيامبر اخالقي اسالم بسيار از اينگونه جمالت در فرمايشات و مضامين خود دارد و              

 يا به اصطالح امروزيهـا درسـهاي اخالقـي متعـددي را در زنـدگي                شيوه هاي اخالقي  

لذا اگر جامعه را يك سازمان بزرگ در نظر بگيريم و جامعـه             . روزمره ارائه نموده است   

بشري را بصورت كالن سازماني مملـو از روابـط اجتمـاعي ، خويـشاوندي ، سياسـي ،                   

 پيامبران را در ايجاد روابـط       اقتصادي و بني آدم را اعضاي يك پيكر بدانيم آنگاه نقش          

  . في مابين آحاد اين اجتماع عظيم و كالن روشن مي گردد"اخالقي"

روابط اخالقي از نظر پيامبران جملگي از شاخصه هاي يكساني برخوردار است همه        

آنان در درست كرداري ، صداقت ، وفاي به عهد، عدالت و مساوات و خدمت تاكيد مي    

ار نيك توصيه مي كنند آيا به رساتي پيامبري را مي شناسـيد       كننده، همه آنان بر پند    

راز اشتراك در اين است كه همـه        !! كه به دروغ گويي تاكيد داشته باشد و توصيه كند         

حال همين اسـتنباط را بـه سـطوح مـديريت     . آنان از يك منبع فيض سيراب شده اند   
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يت يـك پـروژه     جوامع كوچك از يك خانواده تا مديريت يـك گـروه آموزشـي، مـدير              

تحقيقاتي ، مديريت يك سازمان كوچك همچـون يـك آزمايـشگاه يـا بيمارسـتان تـا         

تنزل دهيم آيا مي توان روابط و ... مديريت يك سازمان بزرگ همچون يك وزارتخانه و

مختصات اخالقي را به همين نسبت تنزل داد و براي مثال اگر براي يك ملت اخـالق                 

 راستگويي يـا  " حرفه اي"كرد براي كي سازمان رعايت    منبعث از راستگويي را تجويز      

  مقداري تعهد سازماني پيشنهاد نمود؟

برخي مديران همچون پيثامبران توانايي بكارگيري كليه استعدادهاي را از هر ملت            

اخالق حاكم بر رفتار و گفتار آنان چنان كارآمـد اسـت كـه          . و قوم و رنگ و نژاد دارند      

ز صحنه خارج نمي كند بلكه همه را در چتر حمـايتي خـود              هيچ بخشي از جامعه را ا     

عدالت زيباترين ، مقدست ترين و عالي ترين واژه مطرح شده در قـاموس              . مي پذيرند 

تمدن بشري استكه رعايت آن از ديدگاه هر انسان سليم از ضروري ترين امور به شمار        

جتنـاب از ممنـوع   در شريعت عدالت به معني استقامت در طريق حـق و يـا ا     . مي رود 

 مـوزون   ". شهيد مطهري چهار كاربرد براي كلمه عدل در نظر قـرار داده اسـت             . است

 ، رعايت حقوق افراد و دادن حق به صاحب " تساوي و نفي هر گونه تبعيض" ، "بودن

 به آنچه امكان وجود يا كمـال  " رعايت استحقاقها در احاطه وجود و رحمت    " و   "حق

 ها از رعايت عدالت و منصافه و يا غير منـصافنه بـودن رفتـار            زير مجموعه . وجود دارد 

ابراز خستگي، بي انگيزه ئي، غيبت . باالدستان تعهد و عملكرد خود را تنظيم مي كنند     

. و مقاومت در مقابل تغييـر جهـت همگـي از پيامـدهاي بـي عـدالتي مـشهود اسـت                   

و تـشكيالتي مـي   گسستگي عاطفي ناشي از بي عدالتي تا سر حد مخالفـت سـازماني           

 در تعامالت كاربران سبب مي شود       " رعايت عدالت  "و لذا به درستي     . تواند پيش برود  

آيا نمي توان همين الگو را در    . كه از توان و انگيزه كليه گروههاي اجتماعي بهره ببرند         

سازمانهاي خود بكار برد؟ اگر در سازمان خود با اعضاي هيـات علمـي در يـك گـروه                   

الت و از روي صدق و انصاف رابطه برقرار سازيم آيا بعث افزايش كـارآئي  آموزشي با عد 



 ��� / ��� ��	
�
  ��	

و شكوفائي ها نخواهد شد؟ مشروعيت اقدامهاي يك گروه آموزشي و پژوهشي، توچه و 

تاكيد بر اصول اخالقي جهان شمول تدوين منشور اخالقي گروه، اقدامهاي متناسب و              

 ه هـاي آموزشـي مناسـب بـه همكـاران،        سازگار با خواست و برنامه جامعه، ارائه برنامـ        

دانشجويان و كاركنان در خصوص موضوعات اخالقي از جمله اقدامهائي است كه يـك              

  .مدير موفق مي تواند انجام دهد

منشور اخالقي نتيجه وجود اصول اخالق حرفه اي است كه مختـصري از آن را در                

منشور اخالقي يك . يمقالب الفاظ صريح و روشن براي كاركنان يك حرفه بيان مي دار

  .سازمان بايد در برگيرنده چهار عنصر باشد

مصلحت عمومي ، مصلحت قانوني و حكـومتي ، مـصلحت سـازماني و حرفـه اي و                

  .مصلحت فردي

منشور اخالقي نوع رفتار مورد انتظار همه مديران و كاركنان را بيان مي كند و بـه                 

اصـول  .  در سازمان به كار مـي رود عنوان مالكي براي مميزي اخالقي هر گونه اقدامي     

اخالقي معيارهاي فكري و رفتاري را فراهم مـي كنـد تـا از طريـق آنهـا كاركنـان بـه           

مسئوليت و وظايف خود در مقابل سازمان ،جامعه ، حرفه، همكـاران و مراجعـان پـي                 

آنها همچنين معيارهايي براي قضاوت در مورد عملكرد يـا توجيـه آن را فـراهم                . ببرند

ما بعنوان متخصص حرفه اي در مقابل كساني كه به آنها خدمت مي كنـيم               . نندمي ك 

و در مقابل يكديگر مسئول هستيم و به عنوان شـهروند وظيفـه داريـم كـه از دانـش                    

خاص خودمان براي پيشرفت و تعالي جامعه  استفاده نمائيم، و بـه عنـوان عـضوي از                  

  .نساني را نيز بر عهده داريمخانواده بشريت مسئوليت حفظ و حمايت از منزلت ا

منشورهاي نـاقص عـالوه     . منشور اخالقي يك سازمان بايد كامل، مانع و رادع باشد         

كمـال  . بر همه ايرادها و رخنه ها سبب مقاومت افراد در عملي كـردن آن مـي گـردد                 

منشور اخالق در گرو جامعيت و فراگيري آن نسبت به حقوق همه افراد نهـاد و امـور                  

  .ذيربط است
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آرمان گرائي، و فـراط بـر     . منشور اخالقي بايد قابل تحقق ، عملي و قابل اجرا باشد          

كمال و بيش فراگير بودن منشور سبب مي شود كه بجاي استفاده از قواعد كـاربردي                

منشور اخالقي بايد خالي از هر گونه ابهام . شعارهاي زيبا و غير قابل تحقق به بيان آيد

  .بهم سبب حيرت و سرگشتگي استباشد زيرا كه دستورها ي م

 منشوراخالقي به صورت شبكه اي از عناصر تدوين مي شود كه مناسبات هر يك       "

مجموعه اي آشفته از بايـدها و نبايـدها   . از عناصر به صورت منسجم تنظيم شده است       

   ".سبب حيرت و سرگشتگي افراد مي شود

هـاي جـاري مـردم مـورد        يك نظامنامه اخالقي تنها زماني كه در زنـدگي و فعاليت          

  .استفاده قرار مي گيرد مناسب و نيرومند است

  

  برخي جمالت از بزرگان در خصوص اخالق 

  :حضرت رسول گرامي اسالم 

  .اخالق نيكو از خوشبختي ها است -

 نمي توان همه را به مال راضي كرد، اما به حسن خلق مي توان  -

  

  ):ع(حضرت امير 

  . است و بردباري گور عيب هاستخوش خويي و گشاده رويي دام دوستي -

 .هر دردي را درماني است، جز بداخالقي كه درمان پذير نيست -

  

  سيد جمال الدين اسدآبادي 

  .ملت بدون اخالق، اخالق بدون عقيده و عقيده بدون فهم ممكن نيست -
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  امرسون 

 .صاحبان اخالق، روح جامعه خود هستند -

  

  سعدي 

 هر جـا بـرود از چنـگ عقوبـت او            بداخالق در دست دشمني گرفتار است كه       -

  .رهائي نيابد

  

  گيرينتيجه

اخالق حرفه اي مجموعه اي از بايدها و نبايدها است كه توسط جامعه بشري مورد               

احصاء و ارزيابي قرار گرفته و در روند آزمون و خطا كارآمدي خود را به اثبات رسـانده     

ان در قالـب يـك منـشور        مجموعه اي از سرفصل ها يا كدهاي اخالقي را مي تو          . است

بديهي اسـت  . مورد توافق تدوين و به سمع و نظر فعاالن در عرصه هاي مختلف رساند     

كه كدهاي اخالقي برخي جهان شمول و برخي مختص يـك سـازمان بـا ويژگـي هـا،        

مديران نقش كليدي در تحقق آرمانهاي تدوين شده . ماموريت ها و آرايش خاص است

مديران با بصيرت ، صاحب ايده و سبك و آگاه و دانشمند بر             . در اخالق سازماني دارند   

كارآئي سازمان بر محور اخالق مي افزاينـد و مـديران بـي بـصيرت بـا بـه اضـمحالل                     

دروغگوئي ، عدم ثبات تصميم گيري، بي عـدالتي         (كشيدن پايه هاي اخالق حرفه اي       

يه ايجاد فضاي رعـب و      بنيان سازمان را متزلل كرده و الجرم مديريت خود را بر پا           ...) 

  .وحشت ، تنبيه و مجادله بنا مي كنند

بهره گيري از سخن بزرگان دين، فلسفه، هنر و معرفت در القاي مديريت اخالقـي               

  .سازمان و حرفه موثر مي باشد
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ما اعضاي انجمن بيوشيمي جمهوري اسالمي ايران با تـشخيص اهميـت و جايگـاه               

شــي و فعاليتهــاي حرفــه اي در   علــم بيوشــيبمي در پــژوهش و همچنــين آموز   

آزمايشگاههاي تشخيص باليني و نقش و اهميت اين علم در ارتقـاي كيفيـت زنـدگي                

بيماران ضمن پذيرش تعهد شخصي ، اجتماعي و حرفه اي خود بدين وسيله واالترين              

  .رفتار حرفه اي را متعهد شده و موافقت مي كنيم

ه و دانش و مهارت خود را براي همواره شان و جايگاه علم بيوشيمي را حفظ نمود      -1

  .ارتقاء آن آماده و مهيا نمائيم

مسئوليت هاي اجتماعي خود درقبال دانش پژوهان، بيمـاران و مخاطبـان رشـته             -2

 .بيوشيمي را شناخته و بدان عمل كنيم

به همكاران خود در توسعه و بالندگي حرفه اي شان كمك كرده و پشتيبان آنهـا              -3

 .اي و اخالقي باشيمدر پيروي از مقررات حرفه 

با همه مخاطبان قطع نظر از مليت، جنس، سن، تمكن مـالي، معلوليـت ، نـژاد ،                   -4

 .رفتاري منصفانه و از روي عدالت داشته باشيم... نوع بيماري و

كليه تصميمات علمي و عملي خود را بر پايه اصل رضايت مخاطب ، ايمني ، نفع                 -5

 .عمومي و امانت داري مبتني سازيم

ونه رشوه در همه اشكال و صور آن پرهيـز و دوري كنـيم و هـيچ فراينـد              از هر گ   -6

 .منتهي به دريافت و پرداخت آن شركت نداشته باشيم

همواره و پيوسته در جهت منافع مشروع و قانوني مخاطب از جمله دانـشجويان ،                -7

پژوهشگران و بيماران اقدام نموده و از هر گونه تالش در جهت تحصيل كسب آن 

 .اطب خود دست برنداريمبراي مخ

در كليه فعاليتهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي خود حفظ محيط زيست و سالمت  -8

اطرافيــان و آحــاد جامعــه را مبنــاء قــرار داده و بــا هــيچ بهانــه اي آن را بخطــر  

 .نيانداريمم
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كليه اطالعات بيمارانمان را محرمانه نگاه داشته و فقط براي خودشان و با توافـق                -9

 .را بازگو نمائيمخودشان آن 

به حقوق و مالكيت هاي معنوي همكاران خود توجه داشته باشيم و در توليد علم    -10

 .و فناوري كليه موازين مربوط به رعايت حق مالكيت معنوي را در نظر بگيريم

آزاد انديشي، حقيق طلبي ، اسـتقالل علمـي، روح جـستجوگري و پرسـشگري ،                 -11

رد در آمـوزش و پـژوهش ، پرهيـز از           روحيه پذيرش حق همكار بجاي سهم هر ف       

سوء گيري هاي منفعت طلبانه، در نظر گرفتن يافته هاي پيشينيان، بهره گيـري              

از منابع علمي ملـي و حمايـت از توليـد ملـي در تمـامي سـطوح را در سـرلوحه            

 .اقدامهاي خود قرار دهيم

 ما متعهد مي شويم تا كـدهاي اخالقـي مربـوط بـا كـار حيوانـات آزمايـشگاهي،                   -12

بيماران ، ارائه نتايج در قالـب مقـاالت علمـي، كتـاب و سـخنراني و حـوزه هـاي          

پژوهشي خاص را در چارچوب و قالبهاي اخالقي كه بصورت مستقل در كـدهاي              

 .منسجم ارائه مي گردد ، اجرا نماييم



����� ��	
 ���

  اخالق حرفه اي در آزمايشگاه تشخيص طبي

  

  دكتر هوشنگ امير رسولي

اهي دانشكده ي پيرا پزشكي دانشگاه علوم دانشيار گروه علوم آزمايشگ

  پزشكي شهيد بهشتي تهران

  22718531- 09121147233:تلفن

  

برترين علم ها علم پزشكي است چون بر حفظ سالمتي جان انـسانها مربـوط مـي                 

انسان افضل و اشرف مخلوقات است به جهت عقلي كه خداوند به او عطا فرموده               . شود

حت نفس دارد و صحت نفس به صحت بـدن وابـسته            نيروي عقل بستگي به ص    . است  

است و تضمين صحت بدن را علم پزشكي بر عهده دارد بنا براين علم پزشكي به دليل              

  .عهده دار بودن تامين سالمتي بدن سود مند ترين علم هاست

در قران كريم امده است هر كس انساني را بكشد گوئي همه انسانها را كشته است                

ا از مرگ رهائي بخشد چنان است كه گوئي همه ي مردم را  زنـده    و هر كس انساني ر    

  .كرده است

  .در حقيقت علم دو تاست علم دين و علم بدن ها :فرمود) ص(پيغمبر اكرم 

صحت و سالمتي نعمتي است كه هيچ چيز مطلوب    :جالينوس حكيم نيز مي نويسد    

  و لذت بخش با آن برابري نمي كند

جست جو و طلب هر كـس اسـت و آنچـه مـردم در     داشتن و نگه داشتن آن مورد  

تدبير دنيا و معاش خود مي كوشند براي همين است بنابراين پزشكي كه حـافظ ايـن                

  .سالمت است برترين علم ها به شمار مي رود
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علم پزشكي زماني سودمند است كه با تهذيب نفس همراه باشد چنانكه ديده شده              

مقام و منزلت فردي ستمكار مي سـازد و         است علم بدون اخالق گاه از پزشك صاحب         

باعث مي شود كه علم او در خدمت هوا و هوس و آسيب رساندن به انسانهاي بي گناه              

  .به كار گرفته شود

لذا اخالق در پزشكي اهميت و نقش اساسي دارد اين علـم كـه  بايـد و نبايـدهاي                    

 بيمـاران و    اخالق پزشك و متخصص را به او گوشزد مـي كنـد و شـيو ه ي رفتـار بـا                    

همكاران را به او مي آموزد از مهمترين بخش هـاي علـم و تعهـد پزشـكي بـه شـمار                      

  .ميرود

رازي و ابن سينا و ديگـران       -جالينوس-بر همين اساس پزشكان فاضلي چون بقراط      

كه دانشمندان برجسته ي زمان خود بودند عقيده داشتند پزشـك بايـد روحـي پـاك                 

و باور داشتند كـه طهـارت نفـس و پـاكي روح        . باشد   داشته و از اخالق ناپسند به دور      

بـر همـين اسـاس نخـست علـم اخـالق را بـه               . فقط با علم و اخالق حاصل مي شود         

شاگردان خود مي آموختند و تا آنهارا از نظر اخالق نمي آزمودند آنان را براي آموختن 

پزشـكي  بدين ترتيب با سخت گيري درگزينش شاگردان     . علم پزشكي نمي پذيرفتند     

از ورود نا اهالن به اين حرفه مقدس جلوگيري مي كردند تا حيات انسانها به مخاطره                

  .نيفتد

در تعريف اخالق بعضي ها امري را اخالقـي مـي داننـد كـه بيـشترين بهـره را بـه          

بين دو كار آنكه بيشترين بهره را به بيشترين افراد مـي رسـاند             .بيشترين افراد برساند    

  .يده بر اين است رعايت اصول اخالقي به نفع همه استعق.اخالقي تر است 
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  اخالق حرفه اي در آزمايشگاه

آزمايشگاه تشخيص طبي يكي از شاخه هاي مهم پزشـكي اسـت زيـرا تـصميم در                 

. درمان و پيگيري درمان بـه گـزارش نتـايج آزمايـشگاه ارتبـاط دارد              –مورد تشخيص   

زيان جبران نا پذيري بـراي بيمـار        بديهي است گزارش نتايج غلط به پزشك مي تواند          

به همراه داشته باشدو مهم اينكه نه پزشك و نه بيمار قادرنيستند درست يا نادرسـت                

  .بودن آزمايش را تشخيص دهند

اخالق آزمايشگاه باليني نيز مثل اخالق پزشكي از اهميـت منحـصر بـه فـردي بـر             

شـريفترين موجـود     ,زيرا موضوع مـورد مطالعـه آن تـشخيص و درمـان           ,خوردار است   

  .هستي يعني انسان مي باشد

شيوه هاي نوين اخالق در آزمايشگاه باليني كه در دنيا به كار گرفته مي شود الزم                

است مورد توجه كشور ما نيز قرار گير د و اين به معني تقليد بي چون و چرا از مباني               

ده از دانـش    فرهنگـي بـا اسـتفا     –ديگران نيست بلكه مي بايست بر مبناي تفكر ديني          

  .نوين متداول روز در آن رشته طرحي نو ايجاد شود

يك پزشك و كارمند آزمايشگاه نه تنها از نظر علمي و هم از نظر و تكنيكي نيز به                  

  .اصول اخالقي آراسته باشد و الگوئي شايسته براي مر دم به شمارآيد 

جهـاني بـدون   در پزشكي مدرن امروزي انجام امور پزشكي در استانداردهاي باالي           

اتكا به آزمايشگاه امكان پذير نمي باشد و در واقـع آزمايـشگاه مكمـل پزشـكي اسـت                   

 يا پزشك در تشخيص درمـان و پيگيـري         ,آزمايشگاه عالوه بر ارتباط مستقيم با بيمار      .

  .درمان ارتباط دارد
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  آزمايشگاه بايد كدام اصول اخالقي را رعايت كند

  پذيرش بيمار)  الف

اه را يك شهر در نظر بگيريم پـذيرش حكـم دروازه ي شـهر را دارد و                  اگر آزمايشگ 

مراجعين در اولين مرحله با دروازه ي شهر مواجه خواهنـد شـد و بـه هـيچ عنـوان از                  

ولي نحوه ي عملكرد صحيح و به موقع و منظم          . كيفيت داخل شهر مطلع نمي شوند       

ي انجـام كـار در      پذيرش مي تواند در هر صورت ذهنيت مطلـوبي نـسبت بـه چگـونگ              

  .آزمايشگاه در مراجعه كننده و بيمار ايجاد كند

بيماران براي انجام آزمايشات وگرفتن نتايج آزمايش به قسمت پذيرش مراجعه مي           

كنند كارمندان پذيرش بايد برخورد محترمانه اي با بيمار و همراهان او داشته باشند و  

 نژاد و مقام ,مراهان او صرف نظر از لباسدر بيمار ايجاد اعتماد نمايند تكريم بيمار و ه

با توجه به نوع آزمايشي كـه بايـد بـر روي بيمـار انجـام گيـرد نيـاز بـه                 .صورت گيرد   

سابقه ي بيماري مي باشد كه از بيمار        – مصرف احتمالي دارو   –اطالعاتي از قبيل سن     

سئوال مي شود كاركنان پـذيرش حـق گـرفتن اطالعـات غيرضـروري كـه جنبـه ي                   

 پيدا مي كند را ندارند ودر صورت لزوم هدف از گرفتن اطالعات را به بيمـار                 خصوصي

  .توضيح مي دهند

لبـاس و كفـش مرتـب و تميـز          ,متصديان پذيرش بايد ظاهر آراسته داشته باشـند         

بپوشند محل كارشان تميز و مرتب باشد با توجه به اينكـه كاركنـان پـذيرش معمـوال       

ه كـافي را نگذرانيـده انـد وظيفـه ي مـسئولين      تحصيالت حرفـه اي را نداشـته و دور      

افرادي كه در پذيرش كار مي      . آزمايشگاه است كه آموزش هاي الزم را به آنان بدهند           

كنند بايد بدانند مراجعه كنندگان به آزمايشگاه بيماران هستند كه اكثريت آنها افـراد              

عيت روحـي  درك وضـ .مضطرب و نگراني هستند كه نياز به ماليمت و عطوفـت دارنـد          

به اين معنا كه ,بيمار و همراهان او از طرف كاركنان پذيرش نكته ي بسيار مهمي است
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برخـورد در اينجـا بـه    .با يد با مراجعه كننده به عنوان بيمار و دردمنـد برخـورد كـرد     

معناي مقابله به مثل نيست بيماري كه ناراحـت و عـصبي اسـت نبايـد بـا او برخـورد              

لكه برخورد با او بايد با آرامش و مالطفت صورت گيرد و به يـاد             ناماليم داشته باشيم ب   

داشته باشيم كه هميشه حق با بيمار است و برخورد محترمانه با او و همراه او اعتمـاد             

و اعتقاد بيشتري نسبت به آزمايشگاه ايجاد مي كند و بعالوه در او ايجاد آرامـش مـي                  

 بيمار يا همراه او به چنـد مـورد زيـر    كند شايسته است كاركنان پذيرش در برخورد با     

  :توجه داشته باشند

  . با بيمار ايستاده صحبت كنند-1

  . با بيمار آرام و شمرده صحبت كنند-2

-صـحبت بـا ديگـري     ( در حين انجام كار بيمار به كاري ديگـري مـشغول نباشـند             -3

  .......)نوشتن و–صحبت با تلفن 

  .او نگاه كند با بيمار رودررو صحبت كرده و به صورت -4

  . متواضع و عاري از تكبر و غرور باشد-5

 انجام پذيرش و جوابدهي بيماران اورژانس و مسن و خانم هاي باردار را سريع تر از -6

  .ديگران انجام دهند

 نمونـه بـرداري و جوابـدهي        ,بيماران اورژانس در همه حال اولويت دارند و پذيرش        

يت بايد به ديگر بيماران توضيح داده شود و خـود  آنها بدون نوبت انجام گيرد و اين الو  

بيمار مطلع گردد و به خود بيمار آگاهي داده شود كه جواب آزمايش او حد اكثر يـك             

ساعت بعد حاضر مي شود و تاكيد كند كه جواب آزمايش فورا به پزشـك نـشان داده                  

به فرد ديگـر    منظور از الويت دادن در اين گونه موارد الويت دادن فردي نسبت             . (شود

نيست در واقع نكته ي مورد نظر الويت دادن به مراجعـه كننـده در مقابـل بعـضي از                    

  ).كارهاي در حال انجام است كه براي بيمار و درمان او الويت دارد
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اگر بيمار نوزاد است يا يك فرد مسن يا نيمه هوشيار است حتما همراه او از فوري                  

ايش بيلي روبـين نـوزاد كـه در صـورت بـاال      بودن آزمايش اطالع حاصل كند مثل آزم    

بودن مي تواند زيان به بيمار برساند چه بساباعث عقب ماندگي فكري و حتي مرگ او                

شود لذا بالفاصله جواب بايد به نظر پزشك برسد تـا دسـتورات درمـاني الزم را صـادر             

منتقـل  نمايد اگر بيمار در اورژانس بستري است و يا به بخش هاي مراقبت هاي ويژه                

شده است به محض حاضر شـدن جـواب بـه اورژانـس يـا بخـش مربـوط اطـالع داده              

مسئولين پذيرش عالوه بر پذيرش بيماران مسئول آماده كردن جوابهـا و تحويـل            .شود

آنها به بيمار و پزشـك و يـا بخـش هـاي بيمارسـتان در آزمايـشگاههاي بيمارسـتاني                

ه شده و در باكس جواب بايگاني شـده         جواب آزمايش بايد در تاريخ مقرر آماد      . هستند

باشد در زماني كه جواب آزمايش در فايل مربوط نباشد بايد بيمار را مودبانه دعوت به                

چند لحظه صبر نمائيم و با مراجعه به دفاتر و مستندات آزمايشگاه علت حاضر نبـودن       

سته شايـ .جواب و ياساعت و روز دقيق حاضر شدن جواب  را به بيمـار اطـالع  دهـيم              

است جوابهائي كه به هرعلت به موقع آماده نمي شـوند قبـل از مراجعـه ي بيمـار بـه             

آزمايشگاه به او اطالع داده شود تا بيمار وقت و هزينه ي اضافي بـراي گـرفتن جـواب          

صرف ننمايد بديهي است دليل تاخيردر حاضر شدن جواب آزمايش بايد محترمانه بـه              

  ا ايناو توضيح داده شود و آزمايشگاه ب

  .روش در بيمار ايجاد اعتماد مي كند

جواب آزمايش حتما بايد  به تاييد سوپروايزر و به امضاي مسئول آزمايشگاه رسيده 

  .بعد از آن در پذيرش بايگاني شود تا در تاريخ تايين شده به بيمار تحويل داده شود 

ن هـم بـه     جوابهاي آزمايش روتين تلفني داده  نمي شود مگر جوابهاي اورژانـس آ            

پزشك و پرسنل فني بيمارستان داده مي شود نحوه ي دادن جواب توسط تلفـن نيـز                 

  :بايد به نحوه ي شايسته ي زير انجام گيرد
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جواب توسط كارمند فني به پزشك و يا كارمند فني خوانـده مـي شـود و پـس از                    

تمام شدن جواب از كارمند فني كه جـواب را دريافـت و ثبـت كـرده اسـت خواسـته                     

ود جواب را دو مرتبه  براي كارمند فني آزمايـشگاه  بخوانـد تـا از بـروز خطـا در                      ميش

گزارش تلفني جلوگيري شود بديهي است در مورد آزمايشهاي اورژانس خواندن جواب       

توسط تلفن انجام ميگيرد و بايد ساعت و نام گيرنـده ي گـزارش در دفتـر آزمايـشگاه      

ظهـار نظـر كـردن در مـورد جـواب           هيچ يك از منشي هاي پـذيرش حـق ا         .ثبت شود 

آزمايش را ندارند اگر بيمار جوياي چگونگي نتـايج آزمـايش  باشـد او را بـه  مـسئول                     

آزمايشگاه معرفي مي نمايند مسئول آزمايشگاه نيز نبايد نسبت به تفسير آزمايشات در 

حد تشخيص بيماري صحبت نمايد بايد خيلـي كوتـاه بـا بيمـار صـحبت كـرده مـثال                   

يـا گلـوكز خـون    –كمي خون در ادرار تان ديده مي شود - ادرار مثبت است   پروتئيتن(

و نهايتا او را بـراي تفـسير آزمايـشات و تـشخيص بيمـاري بـه                 ) تان كمي باالتر است   

آزمايشگاه حق ندارد نتايج آزمايـشات بيمـار را         .پزشك معالج خود بيمار راهنمائي كند     

پذيرش نبايد سرخود آزمايـشي    . دبه پزشك ديگري غير از پزشك معالج او گزارش ده         

مسئولين پذيرش .به غير از آزمايشات درخواستي پزشك يا بيمار براي او پذيرش نمايد          

تحويل جواب به   .جواب را بايد به خود بيمار در قبال اخذ رسيد آزمايشگاه تحويل دهد            

  .همراه بيمار يا پزشك فقط با توصيه خود بيمار صورت مي گيرد

  يمه اي مسئولين پذيرش فقط بيمار صاحب دفترچـه را پـذيرش   در مورد بيماران ب   

مي كنند و حق ندارند از دفترچه ي ديگران براي بيمار استفاده و يا پذيرش كنند كه                 

مسئولين پـذيرش حـق اظهـار نظـر  در مـورد      .اين كار غير قانوني و غير اخالقي است       

 ي تقريبي را سـئوال نمايـد        تعرفه يا نرخ آزمايشات را ندارند در صورتيكه بيمار هزينه         

مسول پذيرش قيمت آزمايشات را به صورت حدودي و يا قطعي در اختيار بيمار قـرار                

ميدهد و حق بحث بيش از اين از قبيل هزينه هاي آزمايشات جائي ديگـر ارزان و يـا                   

  .گران است و يا بيمه ارزانتر است را ندارد
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متي از هزينه ي آزمايش را ندارند       در مورد بيماراني كه توان پرداخت همه و يا قس         

بهتر است تخفيف الزم داده شود و با توجه به اين كه بيمار انسان دردمندي است كـه   

نياز به درمان دارد لذا منصفانه نيست كه به خـاطر عـدم بـضاعت مـالي آزمايـشات او        

  .انجام نشود حتي شده آزمايشات چنين فردي رايگان انجام گيرد

  

  نمونه گيري) ب

ايت اصول صحيح نمونه گيري اعم از خـون و مايعـات بيمـار نگهـداري آنهـا در           رع

با توجه به امكـان     .شرايط استاندارد براي رسيدن به جواب مطلوب امري ضروري است         

بهــره گيــري از دســتگاههاي خودكــار و تكنولــوژي مــدرن درآنــاليز خــون و مايعــات 

  .معموالخطاي كمتري در تجزيه ي نمونه ها وجود دارد 

 و پـس از آزمـايش       Postanalytical)( اما درصد خطا در مرحلـه پـيش از ازمـايش            

)Preanalytical (    تنها راه كاهش اين نوع خطاهـا رعايـت  كامـل اصـولي              .بيشتر است

 شناسائي كامل نمونه و نگهداري آن تا مرحله ي آزمايش در            ,است كه در تهيه نمونه      

ر اين مرحله ايجاد خطا مي كنند در دو گروه          عواملي كه د  .شرايط استاندارد مي باشد     

از عوامـل گـروه اول اسـتاندارد كـردن     .قابل كنترل و غير قابل كنترل تقسيم ميشوند       

 نگهداري نمونه در شرايط مناسب تا مرحله ي آنـاليز و جـدا كـردن                ,روش خونگيري   

  .سرم يا پالسما و آناليز آنهادر كوتاهترين زمان ممكن است

 بايد حداقل كاردان آزمايشگاه باشد و تجريه و علم كافي در گرفتن             كارمند خونگير 

اطـالع الزم از    . كودك و افرا مسن را كامال بلد باشد          ,خون از افراد مختلف اعم از نوزاد      

 نوع ماده ضد انعقاد نوع نمونه ي الزم سرم يا پالسما را   ,ميزان خون براي هر آزمايش      

از دسـتكش   .ميز بوده و نـور كـافي داشـته باشـد            اطاق خونگيري كامال ت   . داشته باشد 

اگر بيمار كودك است سعي كند در آرامش كامل و بدون ايجاد استرس . استفاده نمايد

توصيه مي شود درحضوركودكي كه قرار است خـونگيري        .و اضطراب كار را انجام دهد       
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شد شود از بيماران خونگيري نشود كه موجب ترس و ايجاد استرس در كودك خواهد         

و اين خود در ميزان بعضي هورمون ها و پارامترهاي خون تاثير خواهد داشت و ايجاد                

يك تكنسين مجرب مي داند كه با . خواهد نمود ) preanalytical(خطا پيش از آزمايش

. بيمار خردسال مثل يك فرد بزرگسال نمي توان صحبت كرد و ارتبـاط برقـرار نمـود                

.  كودك مي توان مثل يك كودك با او صحبت كـرد             براي ايجاد اعتماد و اطمينان در     

در بخش خونگيري مي توان براي كودكان اطاق كوچك خاصي تدارك ديد و عالوه بر            

استفاده از رنگ هاي شاد و چند عكس مناسب كه مـورد عالقـه ي كودكـان اسـت از                    

اسباب بازي هاي مختلف نيز كمك گرفت حتي چند دقيقه اي كـودك مـي توانـد در      

خونگير با اسباب بازي ها بازي كند تـا احـساس غريبـي و تـرس بـه او دسـت                     حضور  

خونگير براي بررسي  محل خونگيري اول بررسي الزم را انجام مي دهد در ايـن                .ندهد

وقتي از وجود رگ .مرحله نبايد سرنگ و وسايل خونگيري در معرض ديد كودك باشد 

در امتحان اول اگـر  .ام نمائيد  مورد نظر اطمينان حاصل شد نسبت به گرفتن خون اقد         

موفق به خونگيري نشود ممكن است با ممانعت كودك مواجه شود در هر صورت بايد               

  .سعي شود هر چه سريعتر نمونه گرفته شود

براي خونگيري و گرفتن  هر نوع نمونه از لوازم مطمئن و استاندارد اسـتفاده شـود             

ين سيستم به محـض اينكـه مقـدار         مثال از سيستم خونگيري خالء استفاده شود در ا        .

خون الزم وارد لوله شود لوله از سوزن مخصوص جدا و لوله ي بعدي درصورت نياز به                 

سوزن كه هنوز با هولدر مخصوص در داخل رگ قرار دارد متـصل و نمونـه ي بعـدي                   

ايــن سيــستم هرچنــد گــران قيمــت اســت ولــي سيــستم مطمــئن  . گرفتــه ميــشود

درخون گيري حتما خون گير مرد و زن بايدوجود .ري استواستانداردي براي نمونه گي

داشته باشد تا از بيماران خانم و آقا مجزا خون گيـري شـود چـون بعـضي از بيمـاران       

طبق دستورالعمل وزارت   .خانم ترجيح ميدهند تكنسين خانم از آنها خون گيري نمايد         
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 بيمـاران   در خـون گيـري از     .بهداشت رعايت طرح انطباق در خونگيري ضروري اسـت        

  :بستري بايد به نكات زير توجه شود

 چون بيماران در اتاق بيمارستان در حال استراحت اند ممكن است پوشش الزم -1

يا كه با صدا كردن اسـم  ,را نداشته باشند لذا قبل از وارد شدن به اتاق بيمار با زدن در       

اجـازه ي ورود بـه   بيمار از ورود خود بيمار رامطلع سازيد وبه او فرصت دهيد به شـما         

  .اتاق را بدهند

كفش مناسب و ظاهر آراسته داشته باشند      )روپوش( خون گير حتما لباس سفيد     -2

 متحمل  ,و به نكاتي كه در ارتباط با بيماران سر پائي ذكر شد مثل آرام صحبت كردن               

  . مودب بودن وصبور بودن را رعايت كنند,بودن

 نيمه هوشيار باشد لذا براي شناسـايي         ممكن است بيمار خواب يا نيمه بيدار يا        -3

 شماره ي تخت و يا سئوال از پرستار بخش استفاده شود و پس از           ,او از شماره ي اتاق    

  .مطمئن شدن از او خون گيري به عمل آيد

نبايد از دستي كه تزريق مايعات مثل سرم نمكي انجام مي شود يا جراحـي انجـام                 

هر گونه مشكل آن را با پرسـتار بخـش   در صورت داشتن . شده است خون گيري شود   

  .در ميان گذاشته و از او كمك بگيرد

  

  )آناليز(انجام آزمايشات ) ج

آزمايشات بايد با توجـه بـه روش هـاي اسـتاندارد و بـا بهـره گيـري از تجهيـزات                      

پيشرفته انجام گيرد آزمايشگاه بايد داراي برنامه ي كنترل كيفـي داخلـي و خـارجي                 

 با اطمينان آناليز آزمـايش   ,روز با انجام  برنامه هاي كنترل كيفي باشد آزمايشگاه هر 

ها را انجام مي دهد در حقيقت آزمايشگاه زماني اجازه ي شـروع انجـام آزمايـشات را                  

دارد كه نتايج كنترل كيفي با توجه به نمودارها و قوا نين و دستورالعمل هاي كنتـرل                 

ن صورت بايد ابتـدا عامـل خطـا يـا تغيـر            در غير اي  . كيفي جواب مطلوب را داده باشد     
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مشخص و پس از رفع آن و گرفتن جواب  كنترل كيفي قابل قبول نـسبت بـه انجـام                    

 فتومترهـا و پـي پـت هـاي     ,دسـتگاه هـاي آزمايـشگاه       .آزمايشات بيماران اقدام نمايد   

ره از اسـتانداردها و كـاليبر اتورهـاي مـورد تائيـد ادا       .بايد كـاليبر شـوند      .....اتوماتيك و 

تاريخ كيت ها كنترل شوند كه تاريخ مصرف آنها نگذشته          .استاندارد بايد استفاده شود     

 دماي يخچال با اسـتفاده از       ,باشد و شرايط نگهداري مواد آزمايشگاهي استاندارد باشد       

  .ترمومترهاي دقيق كنترل شوند

ل در اينجا مسئولين بخش هاي مختلف آزمايشگاه موظف اند در بررسي نتايج كنتر

كيفي نهايت دقت را اعمال كننـد بعـالوه سـوپروايزر آزمايـشگاه نيـز در ايـن بررسـي         

مسئوليت سنگين به عهده داردو نظارت مسئول فني آزمايشگاه بـه صـورت  دوره اي                

براي اطمينان سوپروايزر عالوه بـر كنتـرل كيفـي متـداول مـي توانـد از                . اعمال شود   

ي كه افرادي را به صورت بيمار به آزمايشگاه كنترل نامحسوس استفاده نمايد بدان معن

قرار دهد در نمونه هايي كه مقادير  بفرستد تا به نحوي برخورد پذيرش رامورد امتحان       

اندازه گيري آنها مشخص است يا نمونه اي را طـوري دو قـسمت نمايـد كـه پرسـنل                    

  .آزمايش كننده متوجه نشوند و بعد نتايج آنها را با هم مقايسه نمايد

كن است بيمار كاربرد آزمايشهاي در خواستي را از آزمايـشگاه سـئوال كنـد در                مم

اين مورد پرسنل آزمايشگاه بهتر است او را بـه مـسئول آزمايـشگاه معرفـي نمايـد تـا                    

توضيحات الزم  در حد كاربرد آزمايش ها را به او توضيح دهد بديهي است كـه بيمـار            

انجـام آزمايـشات    .مي تواند سئوال كنـد    توضيح آزمايش هاي در خواستي را از پزشك         

اورژانسي بر ديگر آزمايشات روتين و روزمره اولويت دارد زيرا ايـن آزمايـشات بنـا بـر                  

ماهيت آنها و تشخيص پزشك معالج بيمار جنبه ي فوريـت دارد و تـاخير در انجـام و           

  .گزارش آنها ممكن است حيات بيمار را به مخاطره اندازد

مايشات سـرعت انجـام آزمـايش اهميـت بيـشتري دارد مثـل              در انجام بعضي از آز    

تاخير در انجام اين نـوع نمونـه هـا و آزمايـشات     ..... بيلي روبين و   ,آزمايش مايع نخاع    
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ارزش آزمايش را پائين مي آورد مثال مايع نخاعي كه يك ساعت روي ميز آزمايـشگاه                

ش پيدا ميكند واگـر     سلولهاي آن ليز مي شوند گلوكز آن كاهش فاح        % 50مانده باشد   

نمونه سرم يك ساعت در روي ميز آزمايشگاه بماند بيلي روبـين آن نـصف مـي شـود                   

بنابر اين اطالع از فوريت داشتن اين نوع نمونه هـا و انجـام بـه موقـع آنهـا كـار يـك                       

  .تكنسين بااخالق و متعهد است

ا نمونـه  مورد ديگري كه بايد همكاران در آزمايشگاه بدان توجـه كننـد بيمـاران يـ             

ــشگاه ميرســند   ــه آزماي ــاري ب ــع تغييــر شــيفت ك  پرســنلي كــه ,هــايي كــه در موق

ميخواهندآزمايشگاه راترك كنند قبل از ترك آزمايشگاه كارهاي پذيرش و خون گيري 

حتي انجام آزمايشات را بايد شروع كرده باشند اگر آزمايش احتياج به زمـان طـوالني                

ويل و كارهاي انجام شده و باقي مانده را به      تري داشت حتما به كارمند شيفت بعد تح       

حتما دفتري به نام دفتر    .او كامال توضيح دهند تا وقفه اي در كار بيمار به وجود نيايد              

گزارش آزمايشگاه وجود داشته باشد تا كارهاي انجام شده وكارهاي ناقص باقي مانـده              

  براي شيفت بعدي

 ذكريش يا نمونه گيري مجدد در آن احيانا مشكالت موجود از قبيل تكرار يك آزما

شود درست است شيفت كاري در ساعت به خصوصي پايان مي يابـد ولـي اگـر بيمـار       

اورژانسي وارد آزمايشگاه شود  وپرسنل لباس عوض كرده و درحـال تـرك آزمايـشگاه               

ميشوند بايد او را بپذيرند با احترام و ماليمت با او صحبت كنند اگر آزمايش جنبـه ي       

نسي ندارد او را راهنمايي نمايند مثال بگويند فردا ساعت هفت صبح ناشتا مراجعه             اورژا

فرمايند در صورت اورژانس بـودن پرسـنل اخالقـا و قانونـا ايـن وظيفـه را دارنـد او را              

  .پذيرش آزمايشات او را انجام دهند

ام براي انجام تستهاي روتين نيازي به رضايت نامه از بيمار نمي باشد ولـي در انجـ                

بيوبسي و بعضي تست هاي تحريكي بهتراست از كاربردآزمايش و دليل انجام آن را به               

اين كار در جلب اعتماد و اطمينان بيمـار مـوثر بـوده و همكـاري                .بيمار توضيح دهيم  
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آزمايشگاه حق هيچ گونه دستكاري يا به عبـارتي  . بيمار با آزمايشگاه را افزايش ميدهد    

ر صورت هر گونه ترديد از نتايج آزمايش بايد مجـددا تكـرار         مونتاژ جواب ها را ندارد د     

شود حتي در صورت لزوم نمونه ي ديگري از بيمار گرفته و آزمـايش و يـا آزمايـشات                 

  .تكرار گردند بديهي است نبايد هزينه اضافي به بيمار تحميل شود 

  

  گزارش آزمايش ها) د

سئول بخش و سوپر وايزر گزارش جواب هاي بيماران پس از آماده شدن و كنترل م

و امضا توسط مسئول فني آزمايشگاه در قسمت پذيرش بايگاني مي شود تا به بيمار يا         

ممكن است گزارش آزمايش به     . همراه او كه رسيد آزمايشگاه را دارد تحويل داده شود         

تحويل جواب آزمايش به افـراد ديگـري بـدون          .پزشك يا بخش بيمارستان ارسال شود     

رعايت اصل رازداري و راز پوشي كه در صفحات بعد در .ر انجام نمي گيرداجازه ي بيما

باره ي آن صحبت خواهيم كرد ايجاب ميكند نتايج آزمايش حتي به نزديك ترين فرد               

 با  , بروسلوز   , HIV ,بيمار تحويل داده نشود در موارد استثنا مثل نتايج آزمايش اعتياد          

ست جوابهـا بـه مراجـع ذيـصالح تحويـل داده            توجه به قوانين و آئين نامه ها ممكن ا        

  .شوند

  

   راز داري-رازپوشي ) ه

افشاي اسرار نشا نه ي ضعف نفس و سستي اراده است به عكس كتمـان راز دليـل         

قوت روح و كرامت نفساني است و ظرفيت شايـسته و بايـسته ي يـك انـسان را مـي                     

ارد مـشكالت و بيمـاري      بيمار در برابر اعتمادي كه به پزشك و كادر پزشـكي د           .رساند

خود را كه حتي به نزديكترين افراد خانواده خود نمـي گويـد باپزشـك در ميـان مـي               

بديهي است در صورت افـشاي راز بيمـاران اعتمـاد عمـومي نـسبت بـه كـادر                   .گذارد  

البته در اينجا قانون استثناهايي قائل شده است اگـر كـسي            .پزشكي سلب خواهد شد     
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ار است ضرورت ايجاب مي كنـد كـه مـسئوالن بهداشـتي و              دچار يك بيماري واگير د    

افراد خانواده حداقل از وضعيت بيمار مطلع شوند و وزارت بهداشـت و درمـان نيـز در                  

  اين باره دستور العملها و آئين نامه هائي را به آزمايشگاه  ها صادر نموده است 

 پدر مـادري كـه       مواردي وجود دارد كه آزمايشگاه بايد محتاطانه عمل نمايد مثال         

 ساله شان را براي آزمايش اعتياد بـه آزمايـشگاه آورده انـدو نتيجـه آزمـايش          14پسر  

اعتياد مثبت است آزمايشگاه از نظر اخالقي چه وظيفه اي دارد؟آيا مجاز نيست مثبت              

 ساله اطالع دهد؟البته با توجه به اينكه بيمـار بـه            14بودن اعتياد را به والدين كودك       

در مـورد  .نوني نرسيده است حتما پدر مادر بايد نتيجـه آزمـايش را بداننـد      سن بلوغ قا  

خانمي كه نمونه ادرار همسرش را براي آزمايش اعتياد به آزمايشگاه آورده است چي؟              

  نتيجه آزمايش را به همسر او تحويل دهد و از همه مهمتر در "آزمايشگاه نبايد اخالقا

 كه نتيجه ي آزمايش هر چه باشد فقـط بـه خـود              تحويل نمونه بايد به او تاكيد نمايد      

بيمار يا صاحب نمونه قابل تحويل است البته فقط با موافقت صاحب نمونه كه در ايـن          

اگر آورنده ي نمونه اظهار     .مورد به خصوص همسر اين مراجعه كننده امكان پذير است         

 آزمايـشگاه   كند من جواب كتبي الزم ندارم چي؟ در ارتباط با اين نمونـه هـا معمـوال                

يا قند اين .......... اوره و ,جواب كتبي نمي دهد و يا نمونه ي آزمايش روتين مثل گلوكز

 منشا نمونـه را   outside sample يا "نمونه در اين آزمايشگاه گرفته نشده است"جمله 

معلوم مي كند در هر صورت به جز مواردي كه قانون مشخص كرده است مثل اعـالم                 

ر دار جواب آزمايش حتما به خود بيمار تحويل داده شـود و از افـشاي                بيماريهاي واگي 

  .نتايج بايد كامال خودداري شود

  

  خطا در آزمايشگاه) و

خطا در پيشرفته ترين آزمايشگاههاي دنيا اتفاق مي افتد و خطـا بـه علـت سـهل                  

د انگاري آزمايشگاه نيست اما درصد آن نبايد از حد استانداردهاي جهاني بيـشتر باشـ               
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مثل نداشتن اطالعات كـافي     .خطا ممكن است به عوامل مختلف ارتباط پيدا مي كند           .

 كـاليبر نبـودن   , تغييرات فيزيولوژيك بيمار مثل عـادت ماهيانـه     ,از بيمار مصرف دارو   

 عدم استفاده از كنترل كيفي مطمئن يا خطاي راندم باشد مثـل نـا كـافي                 ,دستگاهها

 جابجـائي   ,تگي در مسير هاي پيپتينك دستگاه هـا          گرف ,بودن سرم در لوله ي آناليز       

  . محاسبه غلط تايپ و غيره باشد,نمونه 

ممكن است خطاي ايجاد شده را آزمايشگاه به موقع متوجه شـده و آن را برطـرف                 

اما به ندرت اتفاق مي افتد خطاي حاصل بعد ازارسال جواب به پزشك يا تحويل               .نمايد

ايط وظيفه آزمايشگاه صحبت با پزشك و يا بيمار به بيمار مشخص مي شود در اين شر

زيرا تـصميم  .براي جبران خطا و تكرار آزمايش براي حصول نتيجه ي صحيح مي باشد     

گيري پزشك با توجه به جواب غلط آزمايشگاه خطرات جبران ناپذيري براي بيمار بـه               

را نـسبت  بديهي است اين امر مي تواند اطمينان پزشك و بيمـار    .همراه خواهد داشت    

به آزمايشگاه سلب نمايدو يا برعكس باعث مي شود اعتماد بيمار و پزشك نـسبت بـه                  

  .آزمايشگاه افزايش يابد

اگر خطاي حاصل قابل چشم پوشي و يا تغييري در وضع بيمار و نحوه ي درمان به 

آن و اطالع آن بـه    جبران,وجود نياورد مي توان ازآن صرف نظرنمود ولي قبول خطا 

  .از اصول اخالقي است كه در آزمايشگاه بايد آن را رعايت نمودپزشك 

اگر كارمند آزمايشگاه خطا ميكند وبه خطاي حاصل بـي تـوجهي مـي كنـد سـاير         

كارمندان فني و غير فني وظيفه دارند كارغير اخالقي او را تذكر داده و از او بخواهنـد          

يـز در جريـان خطـا و بـي          نسبت به اصالح آن اقدام نمايـد و مـسئول آزمايـشگاه را ن             

كاركنان فني و اداري آزمايشگاه بايـد بداننـد وظيفـه ي آزمايـشگاه              .توجهي قرار دهد  

وظيفـه ي آزمايـشگاه   .ي خدمات به بيمار در باالترين حد استاندارد ممكـن اسـت     ارائه

  .فقط انجام دادن تست نيست بلكه درست انجام دادن آن است
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  راستگوئي) ز

ا بيمار با ارتباطي كه پزشك با بيمار دارد متفاوت است اما اغلب        ارتباط آزمايشگاه ب  

بيماران از آزمايشگاه در مورد نتايج آزمايش سئوال مي كنند و اغلـب بـه علـت عـدم                   

 گفـتن نتيجـه   ,دسترسي سريع به پزشك دوست دارند از نتيجه ي تست با خبر شوند     

يجه ي آن ارتبـاط پيـدا مـي         آزمايش به بيمار از طرف آزمايشگاه به نوع آزمايش و نت          

اگر بيمار با مشكل خاصي مواجه نيست و نتيجه آزمايش طبيعي است مي تـوان               .كند  

خيلي  خالصه و كوتاه با بيمار صحبت كرده و او را از نگراني خارج كنـد مـثال جـواب              

و از .  مشكلي نداريد ولي جواب آزمايش را حتما به پزشكتان نشان دهيـد       ,خوب است   

  .اين قبيل

بيماري را نشان مي دهد آزمايشگاه نبايد مورد بيماري را به       ,اگر نتيجه ي آزمايش     

سرم بيمار بـاال دارد كـه داللـت بـر سـرطان      PSAبه عنوان مثال اگر         . او اطالع دهد    

 باالتر از حد طبيعي است حتما با پزشـكتان          PSAپروستات است مي توان گفت كمي       

رطان پروستات ممكن است داشته باشـد از وظـايف    ابراز اينكه بيمار س ,تماس بگيريد   

لذا آزمايـشگاه  هميـشه نمـي        . آزمايشگاه نيست و كاري غير اخالقي به شمار مي رود         

حتي اگر بيمـار بـه شـنيدن    تواند حقيقت را به بيمار بگويد بايد شرايط سنجيده شود          

پاسخ بـه   ش و طول درمان و چگونگي        رو ,حقيقت مصر باشد زيراآگاهي دادن به بيمار      

بديهي است پزشك معالج به اندازه اي كه بيمار         .درمان از وظايف پزشك معالج اوست       

از همه مهمتر گفتن حقيقت در همه . تحمل شنيدن حفيقت را دارد به او خواهد گفت

  موارد ضرورت ندارد بايد اعتقادات روحي فرهنگي و اجتماعي بيمار در نظر گرفته شود

 حاملگي مثبت مي توانـد بـراي خـانواده هـا            , مثبت HIV ,مثال تست اعتياد مثبت   

  .عواقب عاطفي و اجتماعي جبران نا پذيري به همراه داشته باشد

  



����� ��	
 �	


  بايگاني و نگهداري سوابق بيماران) ح

سوابق و مدارك بيماران با توجه به حجم اسناد بايد در بايگاني آزمايشگاه حـداقل               

يفي و نتايج آزمايشات بايد مرتـب و  مدارك كنترل ك.به مدت يك سال نگهداري شود   

 سال طوري بايگاني شـود كـه در صـورت نيـاز             , ماه ,كالسه بندي شده با توجه به روز      

دسترسي به آنها با سرعت و دقت الزم امكان پذير باشد اگر مدارك كاغذي و دفتـري                 

اي امروزه بيشتر مدارك فايله.باشد در محلي دور از آزمايشگاه نيز قابل نگهداري است           

كامپيوتري و لوح هاي فشرده كه فضاي كمتري را اشغال مي كنند قابـل نگهـداري و                 

الزم است مدارك در جاي امن يا در فايلهاي كـامپيوتري طـوري             .دسترسي مي باشد    

نگهداري يا ذخيره شود كه فقط مسول بايگاني بتوانـد بـه آنهـا دسترسـي پيـدا كنـد                   

امال محرمانه و دور از دسـترس ديگـران قـرار          بعضي از نتايج آزمايشات بيماران بايد ك      .

  .گيرد

  

  دفع پسمان هاي آزمايشگاه) ط

پسمان ها نتيجه ي كار با مواد بيولوژيك و روش هاي اندازه گيـري آنهاسـت كـه                  

 ,تماس با آنها مي تواند براي انسانها و جامعه زيان آور باشد لذا بايستي براي جابجـائي             

  .  روش هاي استاندارد مشخص استفاده شود انتقال و دفع آنها از,نگهداري 

كاركنان آزمايشگاه بايد با بكـار گيـري روش هـاي مكتـوب نـوع پـسمان هـاي         -1

  .مختلف را مشخص و آنها را در ظروف مشخص شده جمع آوري نمايند 

  .حتي االمكان مواد پسمان كمتري توليد شود-2

  .پسمان ها نبايد با هم مخلوط شوند -3

فني و آموزش نديده و دانشجويان و كار آموزان نبايد با پسمان ها  كار كنان غير    -4

  .تماس داشته و يا در دفع و جابجائي آنها دخالت كنند
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  راههاي دفع پسمان ها) ي

  . النست ها, تيغ هاي بيسوري ,وسايل تيز و برنده مثل سوزن ها 

 به علت آلـوده     وسايل تيز به علت اينكه مي توانند پوست را بريده زخم نمايند و يا             

بودن به مواد بيماريزا سموم و مواد راديو اكتيو باعث انتقال بيمـاري و يـا مـسموميت                  

  .شوند لذا بايد از ساير پسمان ها جدا شود

  

.Aنحوه دفع وسايل نوك تيز و برنده   

وسايل نوك تيز و برنده را بايد در محفظه هاي مقاوم مخـصوص ترجيحـا ظـروف                 

 بـه  Biohazardار داده و ظروف فوق را با رنگ زرد و عالمـت  قر ) Safety Box(ايمني 

  .رنگ سياه مشخص كرد 

طراحي ظروف بايد طوري باشد كه فردي كه آن را بـراي دفـع جابجـا مـي كنـد                    .

  .آسيبي نبيند

به وسايل نوك تيز و برنده بايد به عنوان وسايل آلوده كننده نگاه شود مگـر اينكـه         

 آلوده شوند در اين صورت بايد آنها را در ظروف مخصوص به مواد راديد اكتيو  ياسموم

  .جمع آوري كنند

  

  :در مورد دفع سر سوزن ها به نكات زير توجه شود

 به هيچ وجه سوزن را از سرنگ با دست جدا نكنيد براي جدا كردن سوزن ها از -1

  .استفاده شود) Needle Notcher(سوزن جدا كن

  .وزن را در كاپ آن قرار دهيد به هيچ وجه سعي نكنيد مجددا س-2

  . به هيچ وجه سوزن را خم نكنيد-3

   پسمان هاي بيولوژيك-2
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پسمان هاي بيولوژيكي آنهائي هستند كه در انسان ايجاد بيماري مـي كننـد و در                

 مايعات ديگر بدن و بافت و اندام بيماران و يـا            , ادرار , خون ,آزمايشگاههاي باليني سرم  

  .اي ميكروب شناسي و ويروس شناسي حاصل شده انددر نتيجه كار هاي بخش ه

  

.Bدفع پسمان هاي بيولوژيك عفوني   

.  پسمان هاي عفوني را نبايد به مدت طوالني در محيط آزمايشگاه نگهـداري نمـود              

نگهداري آنها بايد در اتاق در بسته در برودت الزم صـورت گرفتـه و بـا عالمـت بـين                      

  .مشخص شود ) Biohazard(المللي 

قـرار داده   ) Biohazard(ان هاي عفوني بايـد در كيـسه ي زرد داراي عالمـت      پسم

كيسه ها را نبايد بيش از ظرفيت آنها پر كرده و يا مواد رابا فـشار در كيـسه هـا                     . شود

مقدار مواد عفـوني توليـد شـده در آزمايـشگاه حجـم كمتـري دارد و بايـد                   .قرار دهند 

  .مان غير عفوني آنها را جابجا و يا دفع نمودابتدااتوكالو كرده آن وقت مانند مواد پس

 

.Cپسمان هاي سمي   

تمام موادي كه سمي هستند و يا در حين كار با دارو و سموم آلوده شـده انـد بـه                     

  .عنوان پسمان هاي سمي محسوب مي شوند

   دفع-1

مواد سمي بايد در ظروف مقاوم كه به خارج نشت نكند نگهداري شود و با عالمـت        

از قرار دادن آنها در حرارت بـاال و در محـيط آزمايـشگاه        .شخص شود   مخصوص سم م  

  .خودداري شود
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.Dپسمان هاي داروئي   

 جزئ پسمان هاي داروئي به شمار مي        , داروهاي تاريخ گذشته     ,تمام مواد داروئي    

روند براي دفع بايد آنها را در ظروف مقاوم جمع آوري كرده و تا موقـع دفـع در اتـاق             

  .ا عالمت پسمان هاي داروئي مشخص شده است نگهداري شودمخصوص كه ب

  

.Eپسمان هاي راديواكتيو   

  آلوده شده اند كه نتيجه     پسمان هاي راديواكتيو آنهائي هستند كه با مواد ايزوتوپ        

دفع آنها طبق دستورالعمل .آزمايش هاي باليني يا انجام تحقيق در ازمايشگاه مي باشد 

  .مشخص صورت مي گيرد

اديواكتيو را نمي توان همراه ساير پسمان ها جا به جا يا دفع نمود بلكه آنهـا        مواد ر 

را بايد در ظروف مقاوم در اتاق هائي كه براي  اين منظور مشخص شده اند نگهـداري                  

  .نمود تا توسط سازمانهاي مسئول جابه جا و دفع مي شوند 

ا مي تواند باعـث     بديهي است عدم رعايت اصول نگهداري جابه جا كردن و دفع آنه           

 افرا دي كه    ,اين گروه ممكن است كارگران شهرداري       . زيانهاي جدي براي مردم شود    

به عالوه جدا نكردن .به هر علت در جدا كردن و حمل آشغالها دخالت مي كنند باشند 

و مشخص نكردن نوع پسمان ها باعث آلـوده شـدن محـيط وآب مـي شـود و پخـش                 

اي جاني و مالي براي شهروندان و دولت خواهد شـد و             ويروسها باعث ضرره   ,ميكروبها

اخالق حرفه اي ايجاب مي كند كاركنان و مديران آزمايشگاه اطالع و آگاهي كـافي از                

  .اثرات زيان بار پسمان ها داشته و در دفع اصولي آنها كمال دقت را اعمال نمايند

  

  حفاظت و پيشگيري از آلودگي كاركنان) ك

 ,عوامل خطر اعـم از عوامـل بيمـاريزاي بيولوژيـك مثـل خـون              در آزمايشگاه انواع    

 مـواد  , ويروسـها , بافت و غيره وجود دارد وخطر مواد عفوني مثل باكتريها ,مايعات بدن 
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 مواد سـرطان  , مواد آتش زا   , وسايل مكانيكي    , جريان برق  , سموم شيميائي  ,راديواكتيو

دم رعايت اصول ايمني مي     زا و انواع پسمان هاي خطرناك وجود دارد كه در صورت ع           

  .تواند سالمت كاركنان را با خطر مواجه نمايد 

لذا اصول ايمني و همچنين راههاي مبارزه با خطرات بايـد بـه پرسـنل آزمايـشگاه              

 از سـوي مـسئول      "آموزش داده شود و براي اين كار فرد با تجربـه مـشخص و رسـما               

ايف و اختيارات او به طـور       وظ.آزمايشگاه طي حكمي به پرسنل آزمايشگاه معرفي شود       

بديهي است مسئول ايمني آزمايـشگاه مـسئوليت كليـه امـور         .مكتوب به او ابالغ شود      

  .مربوط به ايمني را به عهده دارد 

 در آزمايشگاهاي باليني به خـصوص بيمارسـتاني بـه علـت رفـت و آمـد پرسـنل       

ني از ورود به داخـل      وبيماران حداالمكان براي اينكه از ورود بيماران وكارمندان غير ف         

آزمايشگاه جلوگيري شود بهتر است فضاي آزمايشگاه طوري طراحي شود كه قـسمت             

هاي اداري پذيرش و حتي خونگيري از فضاي  داخل آزمايشگاه جـدا باشـد تـا افـراد                   

مجبور به ورود يا عبور  درفضاي داخل آزمايشگاه باشـد كاركنـان آزمايـشگاه بـا ايـن                   

 ادرارو مايعـات عفـوني آلـوده بـه           , بيمـاران اعـم از خـون       هـاي   فرض كه تمـام نمونـه     

  . مي باشد با نمونه برخورد نمايندHIV ,ويروسهاي  خطرناك هپاتيت

مصرف دخانيات در محيط آزمايشگاه اكيدا ممنوع مي باشد چون بـه علـت وجـود             

مواد آتش زا باعث  آتش سوزي مي شوند و خطرناكتر اينكه به علت آلـودگي موجـود                 

  .مايشگاه ميتواند باعث انتقال ميكرو ارگانيسم ها و توكسين ها به دهان  بشوند در آز

استفاده از موبايل در محيط آزمايشگاه نيز مجاز نميباشد چون گوشـي موبايـل بـا                

قرارگرفتن روي ميز آزمايشگاه با تماس با دست ها ي آلوده فرد مي تواند باعث انتقال         

  .مواد سمي و بيماريزا شود 

ه بر اينكه خوردن و آشاميدن در آزمايشگاه باعث  آلودگي مي شود نگهـداري               عالو

مواد غذائي در يخچالهاي آزمايشگاه جايز نيست و بايد براي نگهداري آنهـا از يخچـال                
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هائي كه براي اين منظور در قسمت ديگري دور ار آزميـشگاه اختـصاص يافتـه اسـت                  

  .استفاده كرد 

گاه افرادي كه در آزمايشگاه كـار مـي كننـد حتمـا     واكسيناسيون كارمندان آزمايش 

براي استخدام عالوه بر آزمايش اعتيـاد كـه در          . واكسينه شوند    Bبايد بر عليه هپاتيت     

 نيـر الزم    HIV و   ,B Cبدو استخدام ضروري است تعيين تيتر آنتي بادي هاي هپاتيت           

 HBVرعليـه   واكسيناسيون ب , B,Cاست در صورت منفي بودن آنتي بادي هاي هپاتيت        

كارمنـان  . در سه نوبت انجام مي شود و آنتي بادي بر عليه آن مجدا تعيين مي گـردد                

  .هپاتيت مثبت نبايد در بخش نمونه برداري كار كنند

  

  دستورالعمل هاي ايمني و بهداشت در آزمايشگاه

  . تمام دستوالعمل هاي ايمني و بهداشت رابه دقت بخوانيد و عمل كنيد-1

رر شروع به كار در آزمايشگاه حضور داشته باشيد يعني بـا تـاخير در                در ساعت مق   -2

  .محل كار حاضر نشويد و بعد از اتمام ساعت كاري آزمايشگاه را ترك كنيد

 چتـر بـا خـود بـه داخـل           , كتاب و دفتر و گوشي موبايل      ,لوازم شخصي مثل كيف     -3

  .آزمايشگاه نياوريد

ري شل و آويـزان اسـتفاده نكنيـد مـي            روس , شال گردني  ,در محيط كار از كروات      -4

  .توانند باعث آلودگي شما بشوند از كفش روباز يا دمپائي استفاده نكنيد 

  ايزوتـوپ خانم هاي باردار از تماس با مواد شيميائي زيان آور و كار كردن در بخش             -5

  .و مواد راديواكتيو پرهيز كنند

داري كنيد تا زماني كـه در        سيگار كشيدن در آزمايشگاه خو     ,از خوردن و آشاميدن   -6

  .آزمايشگاه هستيد از تماس دست با دهان و چشم بپرهيزيد

 جعبه ي كمكهاي , چشم شوي دوش اضطراري  ,از محل كپسول هاي آتش نشاني       -7

  .اوليه اطالع داشته باشيد
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 مايعـات از دسـتكش و عينـك         , ادرار ,در هنگام كار با مواد بيولوژيـك مثـل خـون          -8

  .استفاده كنيد

 ادرار و مايعات بدن بيمار تماس پيدا كرد فورا بـا آب و              ,اگر دست و صورت با خون     -9

دست ها را كه بيشتر در تماس مـواد آلـوده كننـده قـرار مـي             . صابون شستشو دهيد    

  .گيرند با مواد ضد عفوني كننده بشوئيد 

از  مايعات روي ميز كار شما پخش شـود قبـل            , ادرار   ,اگر مواد آلوده كننده خون    -10

 دقيقه صـبر    20شستشو و تميز كردن مواد ضدعفوني كننده روي آن ريخته به مدت             

  .كنيد

 سرنگ و پي پت هاي غير قابل استفاده و هر وسـيله ي دور               ,شيشه آالت شكسته  -11

  .ريختني آلوده را قبال اتو كالو كنيد بعد در ظرف آشغال مخصوص بريزيد

ا حتما بعد از استفاده در محلول ضد  النست ها و پي پت هاي شكسته ر  ,سوزن ها -12

عفوني كننده قرار دهيد تا به موقع اتوكالو شوند آنها را بعد از استفاده روي ميـز كـار                   

  ).حتي براي چند لحظه(قرار ندهيد 

هنگام كار با مواد شيميا ئي بخصوص اسيد ها و مواد سوزاننده حتما در اتاقي كه                -14

 كنيد واز عينك و دسـتكش اسـتفاده نمائيـد و            داراي سيستم تهويه مناسب باشد كار     

در . مستقيما در مسير گاز هاي مواد شيميائي قرار نگرفته و آنهـا را استـشمام نكنيـد                

  .صورت لزوم از ماسك مناسب استفاده كنيد

در هنگام بستن در لولـه هـا و شيـشه آالت يـا گذاشـتن در پالسـتيكي مواظـب                     -15

  .بپرهيزيد انگشتان خود باشيد واز اعمال فشار 

  .از گرم كردن مواد شيميائي آتش زا در نزديكي شعله بپرهيزيد-16

اگر ماده شيميائي را در آب حل مي كنيد حتما ماده شـيميائي را بـه آب اضـافه                   -17

  .كنيد از افزودن آب به ماده شيميائي خوداري كنيد
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 بـه عنـوان     اگر ماده شيميائي  :توجه.برچسب ماده شيميائي را دو بار كنترل كنيد         -18

ماده ي آزمايشي خوراكي به بيمار  داده ميشود مثل گلوكز در تست تحمل گلوكز يـا                 

پودر زايلوز در تست جذب زايلوز حتما برچسب ماده شـيميائي دو بـار توسـط دونفـر                  

  .كنترل شود

 اتاق يا ميز كار آن را تميز و مرتب كنيد و ميز كار و خود را با مواد                   ,قبل از ترك    -19

  .ي كننده تميز كنيدضد عفون

  .براي پيپت كردن مواد شيميائي از پوار استفاده كنيد-20

 

  كميته ي اخالق و مشاوره ي اخالقي

  كميته ي اخالق در بيمارستان ها از چند نفر بـا تخـصص هـاي مختلـف تـشكيل                   

 برگـزاري   , آموزش اخالق بـه كارمنـدان و كاركنـان فنـي             ,وظايفي از قبيل    . شودمي

  ارتقاء استانداردهاي اخـالق حرفـه اي در بيمارسـتان را بـه      ,خنراني ها   سمينارها و س  

  .عهده دارد

در آزمايشگاهاي غير بيمارستاني به جاي تشكيل كميته ي چند نفره يك نفر كـه               

تجارب كافي در آزمايشگاه و اخالق حرفه اي داشته باشد براي اين كار مـشخص مـي                 

  .شود

و كنگره هائي كـه در زمينـه ي اخـالق در            مسئول اخالق حرفه اي در سمينار ها        

كشور تشكيل مي شود شركت كرده و اونيز در آموزش پرسنل آزمايشگاه تالش الزم را 

  .اعمال خواهد كرد

از وظايف كميته ي اخالق يا مسئول اخـالق دفـاع از حقـوق بيمـاران و كاركنـان                   

ي بـه بيمـاران     بيمارستان و آزمايشگاه مي باشد و تالش خواهد كـرد كـه از نظـر مـال                

  .اجحاف نشود و خدمت رساني به بيماران به نحو شايسته صورت گيرد
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  حرفه يا حرفه اي بودن 

چون بحث اخالق حرفه اي آزمايشگاه است بد نيست بـدانيم منظـور از حرفـه يـا                  

حرفه ي آزمايشگاه چيست ؟حرفه شغل فردي است كه كاري را ياد گرفته يا تخصص               

 قانوني دارد و قسم خورده است كه حرفه ي او در خدمت ,لمي انجام كاري را از نظر ع

افراد جامعه باشد براي هر حرفه توسـط انجمـن يـا جامعـه ي مربـوط اسـتانداردهاي              

اخالق حرفه اي تنظيم و ارائه مي شود و هر فر دي كه صاحب آن حرفه است ملزم به    

  : بايد رعايت اصول اخالق مشخص شده در حد استانداردهاي موجود است و

  .شايستگي علمي و اخالقي را در حرفه ي خود داشته باشد-1

روش ارئه خدمت به نيازمندان آن حرفه را د ر حـد اسـتانداردهاي قابـل قبـول          -2

  .داشته باشد

 "بيمار"بايد بداند در صورت نداشتن شايستگي و دانش كافي و ضرر رساندن به       -3

  .از حرفه ي خود كنار گذاشته مي شود 

بين حرفه و تجارت خيلي مشخص نشده است به صورتي كه اغلب حرفه ها              تفاوت  

درآمدزا بوده و براي گذران زندگي و درآمد زايي مي باشند ولي صاحب حرفه به ويـژه   

حرفه ي پزشـكي و آزمايـشگاه بايـد بدانـد بـراي ارتقـاء و بهبـود زنـدگي ديگـران و                       

تي افراد بـر همـه چيـز مقـدم          برگرداندن سالمتي به افراد جامعه تالش ميكند وسالم       

  .است

زيرا صاحب اين حرفه امانت دار و امين مردم است و با حرفه هاي ديگر كـه فقـط                   

يك متخصص آزمايشگاه بايد صـالح بيمـاران را         .براي كسب درآمد است متفاوت است     

بر خود مقدم بدارد و دائما در حال فراگيري تازه هاي علم آزمايشگاه باشـد و از همـه                   

 اقوام او حتـي دوسـتان و اقـوام خـود را نيـز داشـته باشـد و                    ,احترام بيماران   مهم تر   

هميشه اين اصول را مد نظر داشـته باشـد كـه يـك مـسئول آزمايـشگاه يـا كارمنـد                       

بايداولويت را سالمت بيمار بداند و در برگرداندن سالمتي به او كمـال همكـاري را بـا                  
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لت و انصاف در كارها رازدار و رازپـوش         بيمار و پزشك انجام داده و درحين رعايت عدا        

  .بيمار بوده بيمار را صاحب اختيار بداند 

 

  تحقيق در آزمايشگاه

   اصول كلي اخالق تحقيق

سه اصل اخالقي كه بايد در كليـه ي پـژوهش هـاي انجـام شـده روي بيمـاران و                     

 چاپ شده است ايـن اصـول   ) 1979(داوطلبان سالم رعايت شود در  گزارش بلمونت 

 شامل احترام به اشخاص نيكوكار و عدالت مي باشد در جامعه مورد پذيرش عمـوم          كه

قرار گرفته است منظور از احترام به اشخاص احترام به استقالل يا به حقوق اشـخاص                

در راستاي اين اصل . است كه خود قادر به تصميم گيري درباره ي خودشان مي باشند

در اخـالق   . يـري را در اختيارشـان قـرار داد        بايد تمامي اطالعات الزم براي تـصميم گ       

اين اصـل بـه آن معناسـت  كـه بيمـاران و داوطلبـان سـالم تنهـا          ) پزشكي(پژوهشي  

هنگامي مي توانند در مطالعه شركت داده شوند كه اطالعات كافي را دريافـت نمـوده                

  .باشند و آزادانه و آگاهانه رضايت خود را براي انجام تحقيق اعالم كرده باشند

 ,احترام به اشخاص صغير به معني حفاظت از اشخاصي است كه بـه علـت جـواني                

ناتواني ذهني يا بيماري وخيم خود قادر به تصميم گيري نيـستند ايـن ممكـن اسـت              

بدان معني باشد كه از آسيب رساندن به بيماران جلوگيري شود يا در پـژوهش هـاي                 

  .كنند پزشكي از شركت دادن آنها در برخي مطالعات مخالفت 

در انجام پژوهش به رفاه و سالمتي مردم و اينكه هيچ ضرري متوجه آنها نشود بايد 

توجه كرد در امر پژوهش از زمان هاي قديم يك اصل به نام اصل بقراطي وجود داشته 

اخالق پژوهش هميشه بر اين نكته تاكيد       "به هيچ كس نبايد ضرر برسد     "كه طبق آن    

يقاتي بايد خطر هاي پژوهش در مقايسه با منافع باالقوه      دارد كه در انجام يك كار تحق      

ي آن بسيار نا چيز باشد اينكه آيا منافع يك تحقيق خطر هـاي نـاچيز آن را تـوجيح                    
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مي كند سئوالي است كه افرا د تصميم گيرنده در مـرد پـروژه  هـاي پـژوهش بـا آن                      

هائي باشد درانجام مواجه هستند و اينجا كميته ي اخالق مي تواند تصميم گيرنده ي ن

تحقيق بايد عدالت رعايت شود يعني با مردم مطابق آنچه كه درست و شايسته اسـت                

رفتار شود و سعي شود از نتايج تحقيق افراد جامعه ي بيماران به طـور يكـسان بهـره                   

  مند شوند يعني كساني كه ناراحتي ها و خطر هاي يك پژوهش را تحمل مي كننند 

 نتيجـه ايـن امـر    در.ز نتيجه ي اين پژوهش سود مـي برنـد     همان هائي باشند كه ا    

پذيرفتني نيست كه براي امتحان يك داروي جديد تنها افرادي اسـتخدام شـوند كـه                 

داراي وضع مالي  نا مساعد مي باشند و در صورت اثبات سودمندي دارو فقرشان مانع                

  .از دستيابي آنها به آن دارو مي شود

  

  تحقيق چيست؟

اما مي توان گفت در اثر تحقيق نـا         .ريف مشخصي ارائه نشده است      براي تحقيق تع  

  . دانش انسان افزايش مي يابدو محقق تربيت ميشود,شناخته ها مشخص ميشود

 صـنعت   , تجـا رت     ,تحقيق انجام كاري است براي رفع نياز بشر در بخش پزشكي            

وانمنـد مـي   كه انجام مي شود  و انسان را در ساختن داروي جديد ووسيله ي جديد ت           

از . كندو مسلما انجام تحقيق بايد به نفع انـسانها تمـام شـود و ضـرري بـه او نرسـاند                    

 ابـداع   ,كارهاي تحقيقاتي مي توان به توليد داروهاي جديد براي درمان  بيماري هـا                 

روش هاي جديد جهت ارتقاء اندازه گيري پارامترهاي آزمايشگاهي و ابداع روش هـاي     

  .ارد ها و كيفيت آزمايشگاهها  اشاره كردنو در ارتقاء استاند

يكي از ويژگي هاي پژوهش پزشكي اين است كه الزاما به منظـور سـود رسـانيدن                 

هـدف هـاي انجـام آن بـه         . مستقيم به افرادي كه در آن شركت مي كنند نمي باشد            

 ,حصول د انش بيشتر درباره ي علت بيماري و عملكرد بدن در ارتباط بـا آن بيمـاري                 

 يا مقايسه ي درمانهاي موجود با يكديگر بـه منظـور       , و تكميل درمانهاي جديد    توسعه
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احتمـال دارد از وهلـه ي اول معلـوم    . دريافت اينكه كدام يك كارامد تراست مي باشد       

باشدكه گروهي سود نمي برند مثل گروه شاهد كه هيچ درمان فعالي روي آنها انجـام                

  .نمي گيرد

  

  پژوهشگر و مشخصات او

اي  تخصص كامل باشد به لحاظ حرفـه اي و تخصـصي واجـد شـرايط و داراي            دار -1

تجربه انجام تحقيقـات باشـد و كـامال بـا روش هـاي پـژوهش و در صـورت آزمـايش                      

  .داروهاي جديد و با خصوصيات داروهاي مورد استفاده آشنا باشد 

  .وقت كافي براي انجام پروژه را دارا باشد -2

  ).ركت داروئيش(باني پروژه مشخص باشد -3

جزئيات پژوهش به زبان ساده مشخص باشد كه براي متخصص و غير متخصص به              -4

  .صورت مشخص بيان شود 

گرفتن رضايت نامه ي آگاهانه مسئله ي اخالقي دردسـر پـژوهش اسـت نظـر بـه                  

اهميت گرفتن رضايت نامه ي آگاهانه از شركت كنندگان در همه ي موارد به غيـر از                 

نائي كميته جهت بررسي اين امر كه آيا روش  گرفتن رضايت نامه ي موارد بسيار استث

 زمان و اطالعـات  ,بايد رضايت نامه فرم استاندارد داشته باشد.صحيح بوده است يا خير   

 ،كافي جهت تصميم گيري در اختيار داوطلب گذاشـته شـود بيمـاران بـه علـت سـن                  

اشند كه با اقوام و متخصـصين        شدت بيماري بايد اين اختيار را داشته ب        ,ناتواني ذهني 

 اصـول   ,ديگر مشورت نمايند انجام دادن تحقيق نيز بايد از اصول اخالقي پيروي كند              

 دانشگاه و يا فرد محقق را وادار مي كند كـاري  , گروه, مركز , سازمان,اخالقي تحقيق 

ينجـا  البتـه در ا   .كه بنام تحقيق انجام مي دهد به نفع انسان بوده و به ضرر او نباشـد                 

بحث در ارتباط با تحقيق يا تحقيقاتي است به نحوي با انسان و مواد بيولوژيكي ارتباط 

  .پيدا مي كند
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  تحقيق در مورد انسان يا درارتباط با انسان چيست؟

 با عقيده و فكر آنها و يا مواد بيولوژيكي انساني مثل      ,تحقيق انساني با خود آدم ها       

  .ارتباط دارد ......... و  بافت ها, مايعات بدن, ادرار,خون

  

  :تحقيقات انساني را مي توان در چند مورد زير خالصه كرد

 , هر كار تحقيقاتي كه از مواد بيولوژيكي استفاده كرده و آزمايشات بيوشيميائي            -1

غيره راروي نمونه هاي انـسان انجـام مـي          ........ سرولوژي و انگل شناسي و     ,هماتولوژي

  .دهد

ت انجام شده روي بيماران اسـتفاده مـي كنـد و بررسـي هـاي                از نتايج آزمايشا  -2

 نتايج آزمايشات ماركر هاي قلبي بيمـاراني كـه سـكته            "مختلفي را انجام ميدهد مثال    

  .كرده اند را گرفته و كارهاي آناليز  روي آنها انجام دهد

 ,ا  نمونه هاي آزمايشگاهي آنه,بنابراين كارهاي زيادي مي توان  در ارتباط با مردم 

 نتايج آزمايشات آنها انجام داد كه خود افراداطالعـي از ايـن بررسـي هـا و تحقيقـات                   

همه ي اين بررسي ها كه به نام تحقيق انجام مـي شـود مـي بايـست                  . نداشته باشند   

ازاصول اخالقي مشخص تبعيت كرده و مجـوز انجـام آن را از سـازمانهاي معتبـر كـه                   

الزم به ذكر اسـت انجـام   .  مي باشند گرفته شودداراي كميته اخالقي براي اين منظور    

كار هاي تحقيقاتي توسط افراد و محقق به طور خود سـرانه و بـدون مجـوز از مراكـز                    

ذيصالح نه تنها غير اخالقي بلكه در بعضي موارد مغايرت قانوني هم مي توانـد داشـته        

  .باشد

 يا آسيب بـراي     استفاده از سرم يا خون بيماران پژوهشي كه قطعا خطر هاي بدني           

بيمار در بر ندارد و تنها از خون يا سرم يا بافت هاي دور ريختني استفاده مي كنند به     

 گرفتن اندكي بيشتر از حد مورد نيـاز  ,نظر بحث انگيز نميرسد به هنگام گرفتن خون        
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براي آزمون تشخيصي امري عادي است اين امر اگر نياز به تكرار آزمون باشد بيمـار را     

  .   خوردن دوباره بي نياز مي سازد از سوزن

البته بيماران تمايل زيادي دارند تا اجازه دهند تا از مايعات بدن آنها براي كمك به 

ديگران استفاده شود ميليونها انسان خون اهدا مي كنند تا جـايگزين خـون از دسـت                 

 آنها  و يا از پروتئين استخراج شده ي خون       . ي ديگران طي آسيب يا جراحي شود      رفته

براي استفاده ي بيماران خوني مصرف شود بنابراين بعيد به نظر مي رسد براي كسب               

در ايـن مـوارد     .اطالعات و انجام پژوهش از استفاده از خون يا سـرم او مخالفـت ورزد                

  .كسب اجازه ي شفاهي او كافي به نظر ميرسد 

  

  :تحقيق بايد از اصول زير پيروي كند

جـاني  - جامعه باشدو فرد يا افرادي با انجام آن از نظـر مـالي             انجام آن به نفع افراد     -1

  .متضرر نشوند

روش يا روش هاي انجام آن موجود باشد با استفاده از روش هاي مطمئن تحقيـق                 -2

  .به هدف و يا اهداف تعيين شده برسد

  .با انجام تحقيق يا در طول انجام آن انساني مورد تحقير و بي حرمتي قرار نگيرد -3

  . مجرب با دانش كافي انجام گيرد,تحقيق توسط افراد شايسته  -4

  . تجهيزات موجود باشد, محل,امكانات انجام تحقيق اعم از افراد  -5

نتيجه ي تحقيق بايد بـه اطـالع افـرادي كـه در تحقيـق مـشاركت كـرده انـد يـا            -6

  .داوطلبانه وارد شده اند مثل بيماران و گروه كنترل رسانده شود

 تحقيق بايد محرمانه نگهداشته شـود مگـر اينكـه نتـايج تحقيـق رازي را در                 نتايج -7

  .ارتباط با بيمار بر مال نمي كند مانند امتحان اثر دارو بر فشار خون افراد

در ايـن مـورد   . گرفتن رضايت نامه از فرد شر كت كننده در تحقيق ضروري است           -8

  .هيچ گونه اجبار نبايددر بين باشد
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ايد فرد يا افراد را به زور وارد تحقيق كنند بلكه بايد ورود افـراد كـامال                 گروه تحقيق نب  

الزم به ذكر است در مطالعات اپيـدميولوژيك گـرفتن رضـايت    .داوطلبانه صورت گيرد    

  .نامه اجباري نيست

ورود افراد معلول كودكان به تحقيق شرايط خاصي را مي طلبدكه بايد مورد توجه               -9

  .ر گيرد ومجوز كميته اخالق ذيصالح بايد اخذ شوداصول اخالقي ويژه قرا

  



 ��� / ��� ��	
�
  �
�

  :منابع فارسي

   اخالق پزشكي در ايران- سايت پزشكان برون مرزي- بابك احمدي-1

   اخالق پزشكي- سايت پرتال-دكتر سيد مرتاض-2

ــاني -3 ــاقر الريجـ ــوين   -بـ ــكي نـ ــراخالق پزشـ ــرش بـ ــژوهش - نگـ ــه پـ  - مجلـ

  1383سال18و17ماره

   و اخالق پزشكي در پژوهشهاي پزشكيحقوق-دكتر عليرضا زالي-4

  علم اخالق پزشكي- پايگاه حقوق نت -صغري ممين-5

مركـز  : ناشـر  - ويـرايش دوم   - مبـاني نـوين اخـالق پزشـكي        -دكتر محمدرضا زالـي   -6

  تحقيقات گوارش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

  1387جزوات مرجع سالمت در ارتباط با مستند سازي-7

  

  منبع انگليسي

  

1-FUNDAMENTALS  OF CILINICAL BIOCHEMISTRY 6
 
TH EDITION 

2008 SUNDERS. 

  

  

  



����� ��	
 �
�

  

  

  

   سفيد206صفحه 

  

  

  

 

  



 �����  

�� ����� 	 
���� ������ �� ��

���� �����	��   

  

  كدهاي اخالق در پژوهش هاي ژنتيكي و مولكولي

  

  سيروس زينليدكتر 

گروه پزشكي مولكولي، مركز تحقيقات بيوتكنولوژي، انستيتو پاستور ايران و 

  مركز تحقيقات ژنتيك كوثر، تهران، ايرانگروه ژنتيك انساني، 

  

ارد تاكيد خاصي كه در جمهوري اسالمي ايران بر ارزشهاي ديني و معنوي وجود د             

. زيربناي اقداماتي است كه جهت حفظ مقام وارزش انسانها در نظر گر فته شده اسـت               

خـود  اخالق پزشكي توجه خاصي شده است كه  به به طور عام و كلي به اخالق  بطور

  .نياز به بحث جداگانه اي دارد

قبل از ورود به بحث دستورالعمل كشوري اخالق در تحقيقات ژنتيك بـه مباحـث               

مباحث زير بر گرفتـه  . وص مباني اخالق در انواع تحقيقات اشاره مي شود        كلي در خص  

آيين نامه اجرايي اصول اخالقي در پژوهش هاي علـوم          و   كدهاي اخالق در پژوهش   از  

 . مي باشدپزشكي
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ال حاضـر در كـشورمان در       بايد يادآور شد كه اصول كلي كدهاي اخالق كه در حـ           

در دسـتورالعمل   ).  1(حال اجرا است برگرفته از مورد مشابه مصوبه يونسكو مي باشد            

فعلي در كشور موارد زير توسط كميته هاي دانشگاهي و كشوري مالك عمل اسـت و                

انتظار مي رود كليه محققين و مراكز بيمارستاني و تشخيصي اين موارد را مد نظر قرار 

ند براي عملي شدن اين موارد توسط مراكز بيمارستان و تشخيـصي هـيچ              دهند هر چ  

مثال (گونه راهكار مدوني ديده نشده است و فقط در مواردي كه از پزشك يا متخصص 

شكايتي در دادگاه يا سازمان نظام پزشكي صورت گيرد عدم تطابق           ) متخصص ژنتيك 

ين كشور مورد بررسي قرار عملكردي پزشك يا متخصص يا مسئولين بيمارستان با قوان

ولي كليه مراكز تحقيقاتي كشور موظف هستند طرحهايي كه نمونه انـساني        . مي گيرد 

در ان استفاده مي شود و يا با انسان سروكار دارد و يا تحقيق و يا دارويي برروي انسان 

هرگـاه  . آزمايش  مي شود طرحهاي خود را در كميته اخـالق دانـشگاه مـصوب كننـد     

نشگاهي الزم ديد طرح را مي تواند بـه كميتـه كـشوري مـستقر در معاونـت        كميته دا 

ــال دارد   ــوزش پزشــكي ارس ــان و آم ــت، درم ــĤوري وزارت بهداش ــات و فن در . تحقيق

دستورالعمل معاونت فوق آمده است كه طرحهاي چند مركزي، همكـاري بـا خـارج از     

ي از داخل كشور تهيـه  كشور و پاياننامه هاي دانشجويي خارج از كشور كه نمونه انسان       

  .مي شود نيز شامل اين مقررات است

قبل از ارائه كد هاي اخالق در ژنتيك بهتر است بعضي از كد هاي عمومي در ايـن            

  .زمينه ارائه شود و بعد موارد مربوط به ژنتيك آورده مي شود

و در مورد تحققـات     .كسب رضايت آگاهانه در هر بررسي انساني الزامي مي باشد          -1

 .  اي اين رضايت بايد به شكل كتبي باشدمداخله

هيچ توجيهي براي به مخاطره انداختن بي مورد يك انساني و يا محدود كـردن                -2

 . اختيارات وجود ندارد
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حداقل بودن ميزان خطر قابـل پـيش   . رضايت فرد بايد آگاهانه و داوطلبانه باشد  -3

هـايي ماننـد    رفتار. بيني متوجه شركت كنندگان بايد مـورد تائيـد قـرار بگيـرد            

. كننـدگان مـي شـود       تهديد، وسوسه و يا اجبار موجب ابطـال رضـايت شـركت             

 . محقق مسئول و پاسخگوي طبعات ناشي از عدم رعايت شرايط فوق مي باشد

در تحقيقاتي كه محقق مقام باالتري نسبت به فرد مورد تحقيـق داشـته باشـد،            -4

اخـالق مـسئول تحقيـق    داليل چنين انتسابات يا انتخاباتي بايد توسـط كميتـه     

 . تاييد شود، در اين موارد شخص ثالث و معتمدي بايد رضايت را دريافت كند

در تمام تحقيقات پزشكي اعم از درماني وغير درماني محقق موظف اسـت فـرد                -5

مورد تحقيق را از طول مدت پژوهش، روش بكار گرفته شده، فوايـد و زيانهـاي                

محقق همچنين مي بايست پاسخ قـانع       . بالقوهه طرح به نحو مناسبي آگاه سازد      

اين موارد بايد در رضـايت      . كننده اي به تمامي سواالت افراد مورد تحقيق بدهد        

 . نامه فرد مورد تحقيق منعكس شود

قبل از اينكه هر تحقيق پزشكي شروع شود فعاليتهاي مقدماتي جهت به حداقل       -6

ت آنها بايد انجـام   مرساندن زيان محتمل توسط افراد مورد تحقيق وتضمين سال        

تمـامي  . هر شركت كننده بايد تحت پوشـش بيمـه شخـصي قـرار بگيـرد              . شود

 . محققان نيز بايد از لحاظ جبران خسارت تحت پوشش بيمه قرار بگيرند

نحوه گزارش نتايج پژوهش بايد ضامن حقوق مادي وغير مادي تمـامي افـراد و                -7

 افـراد مـورد بررسـي و     مربوط به تحقيق باشد از جمله خود محقق يـا محققـان           

 . مؤسسه تحقيق كننده

كنـار  پـژوهش   شركت كننده بايد بداند كه مي تواند هر لحظـه كـه بخواهـد از                 -8

بررسي آگاه ) زودرس(ات و زيانهاي بالقوه ناشي از ترك ربكشد و بايد درباره خط

 . و پشتيباني شود
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تحقيق باعث  و جنبه اي از      و درباره  در مواردي كه آگاه كردن فرد مورد تحقيق        -9

يا انشا ناكامل از طـرف محقـق         نياز به اطالع رساني   . دوكاهش اعتبار تحقيق بش   

نمونه مورد بررسي نيز بايد آگاه شود كـه         . بايد توسط كميته مسئول تاييد شود     

 . كل خصوصيات تحقيق فقط هنگام تكميل آن به اطالعش خواهد رسيد

اطـالع  :  رسـاني اسـت    اين محقق است كه مسئول مستقيم و موظف بـه اطـالع            -10

 . رساني از طريق اشخاص ثالث محقق را از اين مسئوليت مبرا نمي كند

ورود شخصي كه از خصوصيات تحقيق بي اطالع است بـه تحقيـق ممنـوع مـي       -11

 . باشد مگر در شرايط خاص

در كار آزمايي هايي كه نياز به گروه مورد و شاهد دارد شـركت كننـدگان بايـد                   -12

دارد در حين بررسي به دنبال تقسيم تصادفي بـه يكـي از             آگاه باشند كه امكان     

 . دو گروه فوق وارد شوند

تحقيق بر روي انسان فقط در صورتي توجيه پذير است كه مزايـاي بيـشتري از                 -13

داوري اين امر بر عهده كميته اخالق در تحقيقـات          . خطرات بالقوه تحقيق باشد   

به نتيجه در اين بابـت      پزشكي مي باشد كه با كمك نظارت متخصصين مربوطه          

 . مي رسد

در تحقيقات غير درماني سطح آسيني كه فرد مورد مطالعه در معرض آن قـرار                 -14

مي گيرد نباشد بيشتر از آنچه باشد كه به طور عادي در زندگي روزمره خود بـا                 

 . آن مواجه مي شود

و به خاطر سـرعت، سـهولت        قراردادن فرد مورد بررسي در معرض خطر يا زيان         -15

 راحتي محقق، هزينه پائين تر و يا صرفا عملي بودن آن به هيچ وجه توجيه كار،

 . پذير نمي باشد

 نمونه مورد بررسي خود را در معرض خطرات بـالقوه قـرار   گرهنگامي كه پژوهش  -16

 اجتماعي پايين و يا كـم       -بدهد و افراد حاضر در اين نمونه از طبقات اقتصادي           
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بايد اطمينان حاصل كند كه ايـن افـراد از          سوادتر جامعه هستند، كميته ذيربط      

 . تبعات كار خود كامال آگاه مي باشند

محقق مسئول حفـظ اسـرار شـركت كننـدگان و اتخـاذ تـدابير مناسـب بـراي                    -17

اگر مانعي در راه انجام اين كار موجـود اسـت،           . دشجلوگيري از انتشار آن مي با     

 . شركت كننده بايد توسط محقق از اين امر مطلع شود

 تحقيقاتي كه فرد مورد بررسي از ماهيت دارويي كه براي وي تجويز شده بي       در -18

اطالع است، محقق بايد تدابير الزم جهت كمك رساني به فرد مورد بررسـي در               

 . صورت لزوم و در شرايط اضطراري را تدارك ببيند

هر نوع آسيب ناشي از شـركت در تحقيـق بايـد طبـق قـوانين مـصوب جبـران                   -19

 . خسارت شود

 . وش تحقيق نبايد با عر ف جامعه در تناقض باشدر -20

در مواردي كه هيچ روشي نسبت به ديگري از لحـاظ فنـي مزيـت نـدارد، ايـن                    -21

كميته اخالق در تحقيقات پزشكي است كه روش مورد استفاده و نحوه انتخـاب            

شركت كنندگان را بخصوص در مواردي شامل زندانيان، اطفال، معلولين ذهنـي       

 . نپريش مقرر خواهد كردو بيماران روا

شركت زندانيان در تحقيقات بالمانع است مشروط بر اينكه نتـايج تحقيـق نيـز                -22

 . كسب رضايت كتبي در اين مورد الزم است. اختصاصا شامل زندانيان باشد

جهت بررسي خوداستفاده   “ موارد ترجيحي ”محقق نمي تواند از زندانيان بعنوان        -23

 . راد هميشه براي اين موضوع در دسترس باشندكند صرفا به خاطر اينكه اين اف

الالت ادراكي داشته و يا از لحاظ قانون شخصا نمي توانند  تشركت افرادي كه اخ    -24

 افـرادي كـه در   . مي باشـد  امكان پذير  قيم ايشان منعقد كنند با تاييد     قراردادي  

 حين تحقيق دچار اختالالت ادراكي و يا حاالت روانپزشكي بشوند نيز شامل اين

در مقابـل، هنگـامي     . در مورد آخر رضايت قبلي باطل مي شود       . باشندمي  اصل  
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كه طفلي به سن مسئوليت كامل قانوني مي رسد خود او بايـد شخـصا رضـايت                 

 . كتبي جهت شركت در پژوهش را بدهد

انجام تحقيقات غير درماني بر روي جنين ممنوع مـي باشـد مگـر آنكـه چنـين            -25

. ا مادرش نتـايج مثبـت و مفيـدي داشـته باشـد            خود جنين و ي   براي  تحقيقاتي  

رضايت كتبي بايد هم توسط مادر و هم توسط قيم جنين در اين چنين مواردي      

 . ارائه شود

در صورت لزوم، هيچ ممنوعيتي براي انجام تحقيقات بر روي جنين ساقط شده              -26

 . وجود ندارد مشروط بر اينكه قوانين اجرايي ذيربط رعايت شود

  

  در پژوهش هاي ژنتيكي و مولكولي كدهاي اخالق 

با توجه به پيشرفت روز افزون علم ژنتيك و ظهور فن آوري هاي درماني جديـد و                 

هاي ژنتيك انساني و هم چنـين بـا آگـاهي از آنكـه ژنتيـك                  حساسيت هاي ويژه داده   

اي به لحاظ رعايت اصول اخالقي همراه است و با تأكيد بر              انساني با نگراني هاي بالقوه    

هـاي   ميت انجام پژوهشهاي ژنتيكي جهت ارتقاء سالمت عمـومي و درمـان بيمـاري     اه

العالج، و با آگاهي از اهميت رعايت اصول و مـوازين اخالقـي بـر اسـاس مبـاني                     صعب

انــساني و اســالمي و قــوانين جــاري كــشور در انجــام پژوهــشهاي ژنتيــك پزشــكي،  

 مقررات اين. گردد بيان ميراهنماهاي اخالقي پژوهشهاي ژنتيك پزشكي به شرح ذيل 

هاي ژنتيك و  سازي داده  استفاده و ذخيره  پردازش، راهنما اساساً در زمينه جمع آوري،

پروتئوميك انساني و نمونه هاي بيولوژيك بـا هـدف پژوهـشي موضـوعيت دارد، و در                 

موارد تحقيق، كشف و تعقيب جرائم كيفري و نيز در زمينه بررسي دودمان مطابق بـا                

  .ن جاري كشور رفتار خواهد شدقواني

الزم به ذكر است كه امروزه نمونه هاي بيولوژيك  انساني مانند  خون، بافت، بزاق،                

از جملـه  ( بـوده و بـراي مطالعـات متعـدد      (DNA)حاوي دي ان آ ... مو، استخوان و 
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مـورد اسـتفاده    .... ) مطالعات ژنتيكي، تشخيص قبل از تولد، تشخيص بد خيمي ها و            

 مي گيرد و موارد زير در مورد نحوه استفاده و نگه داري آنها بايد مورد توجه قرار                  قرار

الزم به ذكر است كه در بعضي از موارد زير منظور از پژوهشهاي زنتيك  ميتواند . گيرد

هاي ژنتيك و پروتئوميك انساني يـا        داده ديگر موارد استفاده از دي ان آ نيز باشد زيرا         

 فقط شامل مطالعات ژنتيكي نمي شود و بعضي از موارد پزشـكي  نمونه هاي بيولوژيك 

  .مولكولي را در بر ميگيرد

 پژوهشهاي ژنتيك پزشكي در صـورتي از نظـر اخالقـي مجـاز هـستند كـه داراي            )1

   :اهداف زير باشند

  بندي يا غربالگري يك بيماري يا معلوليت ارثي  طبقه, الف ـ تشخيص

به يك بيماري خاص قبل از بروز عالئم در صـورتي  ب ـ مشخص ساختن استعداد ابتال 

كه اقدامات مؤثري جهت كاهش يا جلوگيري از عوارض شديد بيمـاري وجـود داشـته           

ريزي فرد براي زندگي يـا تنظـيم          باشد و يا نتايج بررسي ارتباط موثر و فوري با برنامه          

  . خانواده داشته باشد

هـا يـا     ابتالي فرزنـد آنهـا بـه بيمـاري    ج ـ مشاوره با افراد يا زوجها جهت تعيين خطر 

  معلوليتهاي داراي منشأ ژنتيكي 

  )يوژنيسم(ها و نه اصالح نژاد بشري  د ـ پيشگيري، درمان و يا تسكين بيماري

 مدني و ديگر اقدامات قضايي با در نظر  هاي حقوقي، جنائي، ه ـ پزشكي قانوني و رويه 

  گرفتن مقرارت جاري كشور

  شناختي با در نظر گرفتن اصول علمي و اخالقي ي جمعيتو ـ پژوهشهاي ژنتيك

هـاي ژنتيـك و       سـازي داده     اسـتفاده و ذخيـره       هنگامي كه جمع آوري، پردازش،      )2 

شـود،طرح    پروتئوميك انساني يا نمونه هاي بيولوژيك در دو يا چند كشور انجـام مـي              

در كميتـه هـاي     بايد پس از تأييد در كميتة اخالق پزشكي ملـي ايـران               مورد نظر مي  

اخالق كشورهاي ذيربط نيز مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي كه با اصول منـدرج                
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در اين راهنما و معيارهاي اخالقي و قانوني مصوب آن كشورها مغايرت نداشته باشـد،               

وجود تائيديه تمـامي  , الزم به ذكر است كه جهت شروع طرح. مورد تصويب قرار گيرد 

  . امي مي باشدكميته هاي ذيربط الز

هـاي ژنتيـك و    سـازي داده    اسـتفاده و ذخيـره      هنگامي كه جمـع آوري، پـردازش،       )3

پروتئوميك انساني يا نمونه هاي بيولوژيك در دو يا چند دانشگاه يا مركـز تحقيقـاتي                

شود،طرح مورد نظر مي بايد در كميته هاي اخالق دانشگاهها يا مراكز  داخلي انجام مي

  . رد بررسي قرار گيرد تحقيقاتي ذيربط مو

هـاي ژنتيـك وپروتئوميـك انـساني بـراي        نهايت تالش بايد صورت پـذيرد تـا داده        ) 4

مقاصدي كه موجب تبعيض شوند و به هر شكلي باعث نقض آزادي هاي اساسي و بي                

احترامي به شأن انـساني مـي شـوند و يـا بـراي مقاصـدي كـه موجـب انـگ گـذاري             

(stigmatization) گروه يا جامعه مي شوند، مورد بهره برداري قرار نگيردفرد، خانواده ،.   

صـريح و بـه دور از القـاي      , گرفتن رضايت از فرد مورد آزمون بايد آزادانه، آگاهانـه         ) 5

هـاي ژنتيـك و       هرگونه نظرات يـا مقاصـد مـادي يـا غيـر آن بـراي جمـع آوري داده                  

بـراي  .  فـيلم باشـد  نمونه هاي بيولوژيـك و يـا گـرفتن عكـس يـا        , پروتئوميك انساني 

سازي اين داده ها از طريق مؤسـسات دولتـي و غيردولتـي،           استفاده و ذخيره    پردازش،

  . كسب رضايت آگاهانه ضروري است

 اجازه بايد از نمايندة قانوني وي        هنگامي كه فرد فاقد صالحيت رضايت دادن باشد،       ) 6

حداكثر منافع فرد مزبور را اين نماينده قانوني بايد . مطابق با قوانين داخلي كسب شود

  .در نظر داشته باشد

بايـد تـا حـدامكان در         فرد بالغي كه از نظر قانوني قادر به دادن رضايت نيست، مي           ) 7

عقيدة فرد نابالغ متناسب با سن و ميزان بلـوغش          . روند كسب اجازه دخالت داده شود     

ضـايت در نظـر     داراي نقشي تعيين كننده است و بايد تا حد امكان در رونـد كـسب ر               

  .گرفته شود
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خدمات تشخيصي و درماني، غربالگري و يا آزمون ژنتيكي براي افراد نابالغ يا افراد              ) 8

بالغي كه قادر به دادن رضايت نيستند در صورتي از نظر اخالقي قابل پذيرش است كه 

كاربرد ارزشمندي براي سالمت وي داشته باشند و حداكثر منافع وي در نظـر گرفتـه                

  .شود

هاي ژنتيك و پروتئوميك انساني و نمونه هاي بيولوژيك با هـدف              هنگامي كه داده  ) 9

تحقيقات پزشكي وعلمي جمع آوري مي شوند، رضايت نامه از سوي فرد مورد آزمـون        

تواند لغو شود، مگر آنكه اين اطالعات به طـور غيـر قابـل بازگـشت بـه هـيچ فـرد                      مي

لغو رضايت نبايد خسارت يـا جريمـه اي         , تمطابق مقررا . مشخصي قابل استناد نباشد   

  .براي فرد مورد آزمون به همراه آورد

هاي ژنتيكي و پروتئوميك و نيـز          داده  درصورتي كه فرد رضايت نامه را لغو كند،        ) 10

نمونه هاي بيولوژيك او ديگر نبايد مورد استفاده قرار گيرند مگر آنكه ارتباط اين داده               

  .شت ناپذير با فرد مزبور قطع شده باشدها و نمونه ها به طور برگ

از نظر اخالقي الزامي است كه حين انجام آزمون ژنتيكي كه ممكن اسـت اثـرات                ) 11

 ژنتيكي به صورت متناسبي انجام        مشاورة  مهمي بر سالمت فرد مورد نظر داشته باشد،       

مشاورة ژنتيكي بايد شامل رهنمـود هـاي متناسـب بـا شـرايط فرهنگـي فـرد و           . شود

  .دربرگيرندة حداكثر منافع وي باشد

 فرد يـا   هنگامي كه تحقيق ممكن است اطالعاتي داراي تأثير بالقوه بر روي آيندة      ) 12

بايد مـسائلي هـم چـون رضـايت،      بستگان وي را مشخص سازد، پروتكل تحقيقاتي مي      

در . مشاوره، حمايت، كيفيت آزمايش و محرمانه ماندن نتايج را در نظـر داشـته باشـد               

 ژنتيكـي    شود كه منبع مادة      صورتي انجام مي   غير اين صورت چنين تحقيقاتي تنها در      

آيـد    بيني اطالعاتي كه از تحقيق به دست مي         مشاوره و پيش  . غير قابل تشخيص باشد   

انـد و مهـارت و    بايد توسط افراد شاغل در حرفة پزشكي كه آموزش مناسـب ديـده        مي

  . كافي دارند، صورت گيرد تجربة
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اري ارثي هـستند و همچنـين بـه حـامالن           به بيماراني كه داراي معلوليت يا بيم      ) 13

مـي بايـد در زمـان    ) ثابـت شـده يـا مـشكوك    (بدون عالمت بيماري، يا افراد مستعد،      

مناسب و به روش مناسب، آگاهي الزم در مورد امكانات موجود در زمينه بيماري داده             

پس بايد    ضمنا اگر به داليلي، درمان يكي از بستگان بيمار الزم باشد، پزشك مي            . شود

به بـستگان او اطالعـات الزم را   , از اخذ رضايت فرد مورد مطالعه يا نماينده قانوني وي      

  . ارائه كند

بدون پيـشداوري و بـدون   ) non – directive(دار  بايد غيرجهت مشاوره ژنتيك مي) 14

  .باشد) non – judgment ( قضاوت

مگر آنكه اين   . نع كرد هاي ژنتيكي خود م     هيچ فردي را نبايد از دسترسي به داده       ) 15

اطالعات به شناسايي باشند و يا آنكـه قـوانين جـاري كـشور چنـين دسترسـي اي را                    

  .محدود كرده باشد

  هاي ژنتيك و پروتئوميك انساني و نمونه هاي بيولوژيكي جمع آوري شـده ،               داده) 16

 مگر  نبايد براي هدف ديگري كه با رضايت نامه اصلي مغايرت دارد به كار گرفته شوند              

 يـا     آگاهانه و صريح فرد مزبور مطابق مقـررات كـسب شـود،             آنكه ابتدا رضايت آزادانه،   

 مورد نظر بر اساس قوانين جاري كشور و در جهت منافع عمومي جامعه               آنكه استفادة 

  .صورت پذيرد

 آزادانه، و صريح فرد وجود نداشته باشـد          اگر امكان گرفتن رضايت قبلي، آگاهانه،     ) 17

هاي ژنتيك انـساني    داده اط داده ها با فرد به طور برگشت پذير قطع شده باشد،      يا ارتب 

  .توان مورد استفاده قرار داد را فقط با مجوز كميته اخالق مي

هاي ژنتيكي انساني بايد در اختيار جامعـه          دستاوردهاي حاصل از پژوهش بر داده     ) 18

  . قرار گيرد 

شـود كـه بـا        د تنها در صورتي انجام مـي      آزمايشات تشخيص ژنتيكي پيش از تول     ) 19

  . سالمت جنين يا مادر در ارتباط باشد
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1) Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001049/104996Eb.pdf 
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  آيين نامه پيشنهادي كميته اخالق خدمات پزشكي ، آموزشي و پژوهشي

  توسط انجمن بيوشيمي جمهوري اسالمي ايران

  

  دكتر دردي قوجق 

   دانشيار دانشگاه علوم پزشكي بابل

  

 خدمات پزشكي، آموزشي و     –مقدمه و ضرورت تشكيل كميته اخالق        : 1ماده  

  پژوهشي بيوشيمي

 روزافزون علم بيوشيمي و ارتقـاي كمـي و كيفـي خـدمات پزشـكي،                نظر به گسترش  

آموزشي و پژوهشي، رعايت موازين اخالقـي در ارائـه خـدمات، انجـام پـژوهش هـا و                    

طرحهاي تحقيقاتي رشته بيوشيمي از جمله طرح هايي كه بر روي انسان يا حيوانـات               

 رعايـت حقـوق     لذا بدين وسيله به منظور    . آزمايشگاهي صورت مي گيرد ضروري است     

پژوهشگر، آزمودني و سازمان مربوطه، برخي كدهاي اخالقي در پژوهشهاي مربوط بـه        

  .دانش بيوشيمي تهيه و تدوين شده است

  

 خـدمات پزشـكي، آموزشـي و پژوهـشي          –ساختار كميته اخـالق      : 2ماده  

  بيوشيمي

  رئيس انجمن بيوشيمي) الف

  دبير انجمن بيوشيمي) ب

  ) استاد–انشيار د(دو نفر بيوشيميست ) ج

  دو نفر بيوشيميست فعال در حوزه آزمايشگاه تشخيص طبي) د

  يك نفر آشنا با مباحث فقهي در حوزه اخالق پزشكي) ه
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دبيرخانه كميته اخالق بيوشيمي در محل دفتر انجمن بيوشيمي بوده و زيرنظر رئيس             

ره انجمـن   اعضاي كميته اخالق از سوي هيات مدي      . انجمن بيوشيمي اداراه خواهد شد    

 سـال منـصوب و انجـام وظيفـه     3پيشنهاد و با حكم رئيس انجمن بيوشيمي به مدت          

  .خواهند نمود

  

  شرح وظايف : 3ماده 

 –تدوين، بازنگري و اصـالح آيـين نامـه اصـول اخالقـي پژوهـشهاي بيوشـيمي                  ) الف

  آزمايشهاي باليني و خدمات پزشكي مرتبط با آن

 جلسات خبرگان ذيـربط و تاييـد هيـات مـديره     آيين نامه پس از طرح آن در     : تبصره  

انجمن بيوشيمي جمهوري اسالمي براي اعضاي انجمن الزم االجرا است و بـا اعـضاي               

  . متخلف طبق آيين نامه انظباطي ضميمه اين آيين نامه برخورد خواهد شد

بررسي، ارزيابي و اقدام براي رفع اختالفات و اعتراضات در مورد طرحها پژوهشي و ) ب

  )مطابق با آيين نامه انظباطي(زمايشهاي باليني و خدمات پزشكي بيوشيمي آ

 آزمايـشهاي   –تهيه و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي كميته اخـالق بيوشـيمي            ) ج

  باليني

 آزمايشهاي بـاليني و ارايـه گـزارش بـه           –تشكيل جلسات كميته اخالق بيوشيمي      ) د

  هيات مديره انجمن 

ي پژوهش بيوشيمي و آزمايشهاي باليني و خدمات پزشـكي          نظارت بر اجراي اخالق   ) ه

  درحوزه فعاليتهاي مرتبط

ايران و سازمانهاي ملي و . برقراري ارتباط تنگاتنگ با كميته علمي انجمن بيوشيمي) و

  بين المللي فعال در همين حوزه
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ارتقاي مستمر علمي، معرفتي، فرهنگي و مهارتي اعضاء هيات علمـي دانـشگاهها و              ) ز

سسات آموزش عالي و پژوهشي و پرسنل آزمايشگاهها در حوزه بيوشيمي و بيولوژي مو

  مولكولي در راستاي پاسخگويي به نيازها و اولويتهاي آموزشي، پژوهشي آنان

فرآيند توانمندسازي اعضاء هيات علمي و پرسنل آزمايشگاهي از طريـق روشـهاي             ) ي

هيـات علمـي دانـشگاهها و       ذيل به تناسـب وضـعيت پرسـنل آزمايـشگاهي و اعـضاء              

  .موسسات آموزش عالي و پژوهشي صورت خواهد پذيرفت

   برگزاري كارگاههاي آموزشي-1

   تهيه كتاب، نرم افزار و بسته هاي آموزشي و راهنماي عملي-2

   برگزاري سمينار توجيهي-3

   برگزاري جلسات هم انديشي-4

  

  كدهاي اخالقي : 4ماده 

 آزمايـشهاي بـاليني و خـدمات پزشـكي          –شـيمي   رعايت اخالق در پژوهش هـاي بيو      

  :مرتبط با آن براساس معيارهاي ذيل انجام مي گردد

هدف از پژوهش بايد دستيابي به اطالعات بيشتر بوده و به منظور ارتقاء كيفيت               -1

  .زندگي بشر باشد

كسب رضايت آگاهانه و كتبي در هر بررسي انساني براي پژوهشگر الزامي است،              -2

انـه بايـستي فـارغ از هرگونـه اجبـار، تهديـد و اغـوا باشـد و         كسب رضايت آگاه  

 .آزمودني از مراحل پژوهش آگاه باشد

درخصوص افراد  . رضايت شركت كننده در تحقيق بايد آگاهانه و داوطلبانه باشد          -3

 .نابالغ و معلولين ذهني كسب رضايت از والدين يا قيم قانوني او ضروري است

 . حداقل آسيب متوجه آزمودني باشددر انجام پژوهشهاي انساني بايد -4
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در آغاز تحقيقات محقق بايد فرد مورد تحقيق را از طول مـدت پـژوهش، روش                 -5

 .بكار گرفته شده، فوايد و زيانهاي آن آگاه سازد

محقق، مسئول حفـظ اسـرار شـركت كننـدگان و اتخـاذ تـدابير مناسـب بـراي            -6

 . جلوگيري از انتشار نتايج بدون هماهنگي مي باشد

. نه آسيب و زيان ناشي از شركت در تحقيـق بايـد جبـران خـسارت شـود                 هرگو -7

 .تشخيص خسارت و آسيب بر عهده مراجع ذيصالح است

 .در تحقيق بر روي نوزاد، هيچ خطري براي نوزاد نداشته باشد -8

 .بايد از والدين نوزاد رضايت آگاهانه گرفته شود -9

 رضايت فرد يا قيم قـانوني       براي استفاده از اعضاء، يا بافت افراد در پژوهش، اخذ          -10

 .ضروي است

 .شركت كنندگان در پژوهش نبايد متحمل هزينه هاي پژوهش شوند -11

به منظور پژوهش   ) خوني، بافت، بزاق، مايعات بيولوژيك    (اخذ نمونه هاي اضافي      -12

 .فقط پس از اطالع و اخذ موافقت كتبي بيمار انجام شود

 و خارج كشور براي محقق      انجام پژوهش مشترك با حمايت علمي و مالي داخل         -13

به شرط كسب مجوز از مرجع ذيصالح مجاز اسـت و ارسـال نمونـه هـا، ذخـاير                

ژنتيكي ، ميكروارگانيسم هاي منحصر بفرد بدون اخذ مجوز از مراجـع ذيـصالح          

 .انجام نشود

در شرايط تهيه، حمل و نقل، نگه داري و پرورش حيوانات آزمايـشگاهي تـامين                -14

 . و تهويه رعايت گرددامكانات شامل غذا و آب

رعايــت كليــه اصــول و مــوازين بــين المللــي مــرتبط بــا بكــارگيري حيوانــات   -15

آزمايشگاهي مندرج در قطعنامه هاي استكهلم و تمهيـدات اعـالم شـده توسـط         

 .يونسكو براي پژوهشگر الزامي است



����� ��	
 ���

آگاهي محقق از نوع، جنس و ساير مشخصات حيوان مناسب با آزمايش ضروري        -16

 .است

محقق از وضعيت آبـستني و شـيردهي حيوانـات آزمايـشگاهي ضـروري              آگاهي   -17

 .است

رعايت بيهوشي يا وارد شدن كمترين استرس به حيـوان آزمايـشگاهي ضـروري               -18

 .است

 در هر مورد ضروري است تا حيـوان آزمايـشگاهي قبـل از آزمـايش بـا محـيط               -19

 .سازگاري داشته باشد

و معنـوي تمـامي افـراد       نحوه گزارش نتايج پژوهش بايد ضـامن حقـوق مـادي             -20

 .مربوط به تحقيق باشد

رعايت حقوق مـادي و معنـوي كليـه همكـاران پـژوهش در ارايـه نتـايج طـرح               -21

ميزان سهم هر يك و ترتيب . تحقيقاتي از قبيل انتشار مقاله، كتاب ضرورت دارد

 .اسامي با توافق همكاران خواهد بود

نجـام پـژوهش در هنگـام       درج نام سازمان، دانشگاه و يا مركز تحقيقات محـل ا           -22

 .انتشار نتايج ضروري است

ارايه مقاله و انتشار نتايج حاصل از طرح تحقيقاتي و پايان نامـه بـا درج اسـامي              -23

 .تمامي همكاران شركت كننده در پژوهش مجاز است

نسخ ارجاني به آزمايـشگاه بايـد خوانـا باشـد، كـه باعـث اشـتباه و گاهـا انجـام              -24

زينه بيشتر توسط بيمار نشود آزمايـشگر ملـزم بـه           آزمايشهاي زياد و پرداخت ه    

 .تاييد نسخ ناخوانا است

برخـي  (برگه اضافي از دفتر بيمه بيماران كنده نـشود، تـا مـورد سـوء اسـتفاده             -25

آزمايــشگاهها ، جهــت درج آزمايــشهايي توســط پزشــكان غيرمتعهــد و گــرفتن 

بيمـه و يـا     فرانشيز بيشتر از بيمه هـا و يـا دريافـت داروهـاي گـران قيمـت از                   
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مسئوالن پذيرش نبايد بيمـار     . درخواست آزمايش براي خود و يا افراد غير گردد        

 .را با دفترچه بيمه ديگري پذيرش نمايند

پذيرش بيمار خوب است روز قبل از نمونه گيري صورت گيرد، تا در زمان نمونه       -26

ن ،  از قبيل نوبت گرفتن جهت ارائه نمونه، در ليست انتظار بود          (گيري استرسي   

بـراي بيمـاران   . ، بـه بيمـار وارد نگـردد    ...)پرداخت هزينه هاي سنگين آزمايشها    

 .قبال آماده گردد.... خردسال نحوه برقراري ارتباط، اتاق نمونه گيري و 

در آزمايشگاههاي تشخيص طبي پذيرش بيمار بدون توجه به نوع لبـاس، رنـگ           -27

 . پذيردپوست، مليت، تمكن مالي  و با برخورد محترمانه صورت

متصديان پذيرش مي بايست با لباس آراسته و مرتـب، آمـوزش ديـده و اخـالق        -28

 .حسنه در محل كار خود حاضر شوند

مسئوالن پذيرش بايد درخصوص نحوه رفتـار بـا بيمـار آمـوزش ديـده توانـايي                  -29

را داشته و ارائـه   ... تشخيص بيماران اورژانس ، خانمهاي مسن ، خانمهاي باردار          

 .ن را در اولويت قرار دهندخدمات به ايشا

در هنگام نمونه گيري دقت كامل در نمونه هاي درخواست شده و نحوه تهيه آن  -30

 ساعته ، نوع رژيـم غـذايي در زمـان جمـع آوري         24همچون جمع آوري ادرار     (

 .با حوصله براي بيمار تشريح گردد.....) نمونه 

هـداري دقيـق ان   پس از جمع آوري نمونه در شرايط خاص و ويژه نسبت بـه نگ       -31

 .اقدام شود

در آزمايشگاههاي تشخيص طبي به منظور صرفه جويي يا تمتع مـالي نبايـد از                -32

در . روشهاي نامطلوب  مثل چند  قسمت كردن نوار تست  ادرار اسـتفاده شـود               

 سعي مي گردد كه حداقل الزمه مواد كه به كيفيـت تـست       RD و   QCبخشهاي  

 .تا ارزش تمام شده كاال مناسب باشدلطمه وارد نكند را استفاده نمايند، 
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در آزمايشگاههاي تشخيص طبي در زمان استفاده از دسـتگاههاي اتوماتيـك از              -33

 .كاليبراتور مناسب جهت كاليبره كردن دستگاههاي اتوماتيك استفاده شود

 استفاده (primary standard)كيتهاي آزمايشگاهي معموال از استانداردهاي اوليه  -34

ورتيكه استانداردهاي اوليه براي حجمهاي زيـاد طراحـي شـده    در ص. مي نمايند 

دستگاههاي اتوماتيك كه از حجمهاي كـم اسـتفاده مـي كننـد، نيـاز بـه             . است

 يا كاليبراتور دارند تـا از كـدورت زمينـه    (secondary standard)استاندارد ثانوي 

 آيد كاسته  كه در اثر افزودن سرم يا پالسما به محلول به وجود مي(matrix)ايي 

 .لذا رعايت اين نكات ضروري است. شود

از كنترلهاي مناسب جهت بررسي دقت و صحت نتايج يا يافت خطاهاي راندام و    -35

جهـت  ) پـايين، نرمـال و بـاال      (از كنترلهاي مناسـب     . سيستماتيك استفاده شود  

نتـايج بـدون اطمينـان از       . بررسي خطاهاي راندام و سيستماتيك استفاده شـود       

خرابي استانداردها، محلولها، دستگاهها و حتـي       . ت آن عرضه نگردد   صحت و دق  

 .نوسانات احتمالي برق و تاثير آنان بر جوابها ناديده گرفته نشود

به دليل صرفه جويي تنها يك بار از كاليبراتورهاي كيت استفاده نشود و اعداد را  -36

 .ذخيره و در موارد بعدي استفاده نشود

 .سري كاري الزم استوجود كنترل صحت براي هر  -37

كاليبره كردن پيپتهـاي اتوماتيـك و سـانتريفيوژها و كاليبراسـيون و نگهـداري                -38

 .دستگاههاي به صورت دوره ايي صورت پذيرد

به دليل عدم اطمينـان مـسئولين بـه         (در بخش بررسي نتايج و امضاء آزمايشها         -39

ب بـا   نبايد جوابها دستكاري شده و به دليل عدم هماهنگي جـوا          ) صحت و دقت  

عالئم باليني موجب درخواست مجدد ازمايش از يك آزمايـشگاه ديگـر و صـرف            

 .هزينه بيشتر براي بيمار شود
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انعقاد قرارداد با پزشكان و پرداخت درصدي از درآمـد نـسخ بـه پزشـك ارجـاع                 -40

 .كننده امري غيراخالقي محسوب مي شود

يا از طريـق تحليـل      ارائه پاسخ آزمايشات بدون اتمام آن و با مشاهدات باليني و             -41

 .نتايج آزمايشات ديگر امري غيراخالقي و غيرحرفه اي محسوب مي شود

منـشي هـا، پـذيرش      (هيچ يك از كارمنـدان آزمايـشگاههاي تشخيـصي طبـي             -42

ــه و   ــه گيــر، مــسئول آبدارخان حــق اظهــارنظر ....) كننــدگان ، تلفنچــي ، نمون

ار و چـه از طـرف      درخصوص آزمايشات را ندارد و كليه پرسشها چه از طرف بيم          

 .پزشك صرفا مي بايست به مسئول فني آزمايشگاه ارجاع شود

به منظور حفظ توالي فعاليتهـاي انجـام شـده دفتـري در نظـر گرفتـه و كليـه                     -43

فعاليتهاي روزانه در آن درج گردد تا كارمندان شـيفت دوم در جريـان امـورات                

 .انجام شده قرار داشته باشند

حتمـا  .... ل بيوپسي ، جمع آوري مايع نخـاعي و          در نمونه گيريهاي تهاجمي مث     -44

 .بهتر است بيمار را پيش از نمونه گيري از موضوع آگاه كرد

آزمايشگاه موظف است در صورت بروز خطا آزمايش را به هزينه خود تكرار كند               -45

و در صورتي كه خطاي  محرز باشد و نتيجه آزمايش حتي بـه پزشـك رسـيده                  

 .م نماييدباشد نسبت به تصحيح آن اقدا

كليه پسمانهاي آزمايشگاهي اعـم از پـسمانهاي شـيمايي، بيولوژيـك، دارويـي،               -46

راديواكتيو حتما بايست با روشهاي استاندارد دفع شده و مسئول مستقيم داشته      

 .باشند

كليه پرسنل مي بايست درخصوص اصـول ايمنـي آزمايـشگاه آمـوزش ديـده و                 -47

صـاحب  . ايشگاه داشته باشـند   بيشترين اطالع را درخصوص مشكالت ايمني آزم      

امتياز آزمايشگاه از نظر اخالقي درخصوص سالمت پرسـنل خـود مـسئول مـي               

  .باشد
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   سفيد226صفحه 
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  اخالق در پژوهشهاي علمي

  

  يمحمدجواد رساي

  عضو هيات علمي گروه بيوشيمي باليني

  دانشكده علوم پز شكي دانشگاه تربيت مدرس

  

  اي بر اخالق در پژوهش مقدمه

فعاليتهاي علمي همچون ديگر فعاليتهاي اجتماعي و اعمال بشري مبتني بر اعتماد 

بشريت اعتمـاد خـود را از       . علمي است و اعتقاد بر درستي و صحت اعمال و گزارشات          

فعاليتهاي دانشمندان به واسطه انواع محصوالت علمي توليد شده توسط ايشان كسب            

مي كند و اگر نبود اينهمه مظاهر صنعتي و محصوالت قابل مشاهده و مـصرف، شـايد             

  .اعتماد به اكثر يافته هاي ادعا شده امكان پذير نمي گشت

ر تا همين نيمه هاي قرن بيستم، دانشمندان جوان و          در گذشته هاي نه چندان دو     

تازه كار با استفاده از مشاهدات خود در نحوه برخورد دانشمندان با سابقه بـا قـضاياي                 

اما علـم در  . اخالقي با اينگونه موضوعات آشنا مي شوند و آن را مد نظر قرار مي دادند         
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چهـره بـه چهـره يـا     سده گذشته آنچنان متحول شده است كـه ديگـر بـا مـشاهدات           

هـر  . روايتهاي سينه به سينه نمي توان مختصات و حدود اخالقي آن را ترسـيم كـرد                

چند كه هنوز هم وجود پيش كسوتان با اخالق و دانـشمندان اخـالق مـدار ضـرورتي                  

 اما اكنـون سـواالت متعـددي در خـصوص     .انكارناپذير است و مي تواند چراغ راه باشد   

.  مورد نظر اسـت    …، اخالق حرفه اي ، اخالق كاربردي و       اخالق علمي، اخالق پژوهشي   

سوال اين است كه دانشمند متعهد چه مختصاتي دارد و نقش خود را در حوزه اخالق                

 بديهي است كه رعايت اصول اخالقي در تمامي سطوح و           ؟چگونه مي بينند و مي داند     

 كـه نقـش   نزد تمامي دانشمندان امري ضروري و اجتناب ناپذير است و روشـن اسـت             

 علـي الخـصوص آنجـا كـه         ،دانشمندان پيش كسوت بسي مهمتر و گرانـسنگتر اسـت         

  .دانشمندي به مرجع مورد توجه و معتبر در ميان همكاران خود تبديل مي شود

  

  هاي اجتماعي علمپايه

در طول تاريخ دانشمندان سعي كرده اند تا يك روش و سيستم منظم براي توليـد          

 دستيابي به اين مهم غيرممكن است زيرا كه هم زمينـه هـاي              اما. دانش ايجاد نمايند  

علمي متفاوت است، و هم دانشمندان از زمينه هاي اجتماعي متعدد ظهور مي كنند و 

امـا  . هم امكانات سخت افزاري و نرم افزاري متفاوت دراختيار ايـشان قـرار مـي گيـرد      

ن اصـول مـشترك را   زمينه هاي مشترك بسياري وجود دارد كه بر مبناي آن مي تـوا        

باالخره هر دانشمند با ابزار و وسايل خود به جمع آوري اطالعات همت مي              . شكل داد 

او نتـايج  . گمارد ، در حالي كه زمينه اي از فعاليتهاي پژوهشي را در نظر گرفته اسـت               

مشاهدات خود را جمع آوري و آن را به سمع و نظر ديگر دانشمندان مـي رسـاند و از          

از ديگــر خــصوصيات مــشترك . هــاي خــود مــصنوعاتي را مــي ســازدمجمــوع يافتــه

آري بيشتر آنچه كه بـشر خلـق      . دانشمندان محيطي است كه در آن زندگي مي كنند        

. كرده يا در رابطه با آن تحقيق كرده است الهام گرفته از طبيعت و وقايع اطراف اوست
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ست كـه زمينـه     مشاهدات بشر در خصوص قوانين طبيعت و مخلوقات موجود در آن ا           

بـديهي اسـت كـه در جوامـع پيـشرفته از نظـر              . تدبر و تفقه در آن را فراهم مي آورد        

موازين اجتماعي مثل دمكراسي ، آزادي انديشه، آزادي چرخش اطالعات ، نگاهـداري             

 شكل گيري جامعه علمي امري مقتضي  پيشرفتي دارندنخبگان و ارج نهادن  به ايشان

م ساالري مبتني بر نخبگان اخـالق مـدار آرمـان شـهر             و ممكن است تا حدي كه مرد      

  .سقراط را فراهم مي آورد

از ديگر عوامل مهم روابط اجتماعي حاكم بـر جامعـه دانـشمندان ايـن اسـت كـه                   

دانشمند اطالعات كسب شده خود را بدون چشم داشت دراختيار همكارانش قرار مـي         

ارانش كارهاي او را مطالعه مي همك. دهد با او صحبت مي كند از او استمداد مي طلبد   

كنند او را راهنمايي مـي كننـد و از بـه انحـراف كـشيده شـدن فعاليتهـاي علمـي او                       

شكل گيري جامعه علمي يك بخش از فراينـد بلـوغ و پيـشرفت              . جلوگيري مي كنند  

يك جامعه علمي با تمامي مشخصات خود در فضايي آكنده از نظم، ثبـات،              . علم است 

بـديهي  .  شكل مي گيرد   …ماعي دانشمندان، اهميت علم و كمال و      امنيت، منزلت اجت  

  پر مخـاطره و منـافق گونـه        است كه ايجاد جامعه علمي در شرايط پرتنش و بي ثبات          

  .بسيار مشكل و حتي غيرممكن است

امروز رابطه اي گسست ناپذير في مابين دانـشمندان و جامعـه اطرافـشان بوجـود                 

ل و حائز اهميتـي در سـاخت اجتمـاعي،فرهنگي،          دانشمندان نقش بي بدي   . آمده است 

نخبگان سازندگان اصلي جامعه هستند و اگر .  دارندجامعه خوداقتصادي  و ديگر ابعاد 

اين افراد از گردونه اخالق خارج شوند بديهي است كه فضائي آكنده از آلودگي روابـط               

اصـلي جامعـه    بسياري از دانشمندان و فرهيختگان اتكـاي        . اجتماعي فراهم مي گردد   

محسوب مي شوند و آنان ارتباط نزديكي با عامه مردم ايجاد مي كننـد و عامـه مـردم        

 و انـان را رهبـران معنـوي    گي فكري و فرهنگي با اين قشر مي سـازند   تنيز نوعي وابس  

فرهيختگان اخالق مدار در تعاملي مثبـت سـعي مـي كننـد تـا زمينـه        . خود ميدانند   
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جتماعي براي آحاد مردم فراهم گردد و آنان را به سوي فعاليت در حوزه هاي مختلف ا

 بي اخالقي موجبات انحطاط و سـقوط يـك          ،در مقابل . آرمان شهر رهنمون مي سازند    

فلذا بي شك بايد گفت كه نقش اجتماعي دانشمندان بسيار          . جامعه را فراهم مي آورد    

 .مهم و حائز اهميت است

  

  علم سياسي و سياست علم 

دان گفته بود كه من شبها خوابم نمي برد زيرا كه براي مشاهدات       كسي از انديشمن  

دوستش گفت، جانم اين همـان بـي تـابي كودكـان     . علمي در روز بعد بي تاب هستم،  

بـه واقـع علـم و       . است كه براي انجام كارهايشان تا صبح نمي تواننـد منتظـر بماننـد             

اي كـسب آن و دريافـت   مشاهدات علمي آنگاه شيرين و عاشقانه مي شود كه انسان بر  

پاسخ سواالت خود نتواند لحظه اي از فكـرش خـارج شـود بـه ترتيبـي كـه خـواب و                      

اين خـود نـوعي ارزش اخالقـي اسـت زيـرا كـه       . آسايش از چشمانش ربوده مي گردد     

دانشمند همواره در فكر افزودن بر يافته هاي بشري اسـت و خـود را بخـشي از خيـل         

اند كه قطره اي از درياي بي كران علم را مي نوشد  عظيم علماي متقدم و متاخر مي د      

تحقيـق و پـژوهش مـي توانـد بـا شكـست و يـا        . و از شهد شيرين آن لبريز مي گردد 

يك فرضيه زيبا و موثر ممكن است پس از ماهها و يا حتي سالها              . پيروزي همراه باشد  

طر هزينه هاي بخا. تالش تحقيقاتي بي ثمر شود و اثبات آن كيلومترها دور بنظر برسد

فوق العاده يك پژوهش ممكن است دانشمند، موسسه حمايت كننده و يا حتـي يـك                

كشور از سرمايه گذاري بر روي يك پژوهش آنچنان سرخورده شـوند كـه مجبـور بـه                  

.  براي بزك كردن آن فرضيه و اثبـات آن گردنـد            خارح از اصول اخالق      انجام كارهائي 

به اين نوع روابط باز مـي شـود و بـا ارائـه انـواع                حتي برخي اوقات پاي سياستمداران      

نسخه هاي نادرست راه پژوهش يا پژوهشگر را به سوي اهداف سياسي خود كـج مـي                 

  .كند تا شايد در مسابقات علمي يا تبليغات سياسي گوي سبقت را از رقيب بربايند
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در . اشـد شايد ارائه مثالي از اتحاد جماهير شوروي سابق عبرت آموز و پندبرانگيز ب            

دوران جنگ سرد كه در ابعاد مختلف بين بلوكهاي غرب و شرق در جريان بود در بعد           

دانشمندان غربـي بـر پايـه كاپيتاليـسم و اقتـصاد      . علمي نيز منازعه اي سخت رخ داد  

داري با سرعتي باورنكردني تمامي مرزهاي دانش را درمي نورديدند و در مقابل        سرمايه

 سوسياليسم و اقتصاد دولتي و بالمعال اقتصاد سياسي مبتني دانشمندان شرقي بر پايه

در اين شرايط معلوم است كـه گـروه دوم          . بر منويات دولتي وارد همين مسابقه شدند      

تحت سياست گذاريهاي دولتي مـي بايـست پيـشرفتهاي خـود را دوچنـدان بـيش از                 

اتي گـروه اول    ا در جنـگ تبليغـ     تـ واقعيت نشان مي دادند تا امكان رقابت فراهم شود          

موضوع كمي پيچيده تر است اگـر يـك طـرف از امكانـات              .پيروزي قاطع كسب نكنند   

اين مسئله طبيعي است كه سبب بروز مالحظـات اخالقـي در            . بهتري  برخوردار باشد   

راقم اين سطور بياد دارد كه زماني تعـدادي از كتابهـاي            . هر دو سوي جبهه مي گردد     

يي خريداري كردم و با مطالعه متن آن كه در حـوزه        علمي روسي را در دوران دانشجو     

 )شرقي ها (علوم مرتبط با بيوشيمي بود كامالً معلوم شد كه در مقابل غربي ها، روسها        

مايلند تمامي يافته هاي اين حوزه علمي را به خود نسبت دهند و در سرتاسـر كتـاب                  

. عـالم مـي كردنـد     نام كاشفان و مخترعان روسي را منشا همه كشفيات حوزه مذكور ا           

البته طرف مقابل هم هيچ كمتر نبوده و نيست و همه علم بـشري را بـه امثـال جـان                     

اينجاست كه علم همچون سياست در جنبـره        . وراجر و اسميت و غيره متعلق مي داند       

غير اخالقيون اسير مي آيد و زمينه حضور اخالق در علم بيش از پيش محدود و مهار                 

 . كشف نيروي شگفت آور اتم و اختراع بمب هـسته اي اسـت          مثال ديگر از  . مي گردد   

در مسابقه اي كه في مابين آلمان نازي و آمريكا در جنـگ جهـاني دوم رخ داد ژاپـن                    

در دو سوي شمال جهـان       ملوس به بداخالقي    علم دولتي   . صحنه آزمايش قرار گرفت     

ع توجيهات اخالق   هر چند كه خود را به اخالق آراسته بود و براي هر حركت خود انوا              

  .را دست و پا مي كرد بار ديگر رخ نمود
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در مسابقه اي نفس گير هريك از طرفين دعوا بـه دنبـال كـسب تـوان هـسته اي                    

 يادم هست در جائي خوانـدم       .برآمده و باالخره آمريكائيان در اين مسابقه پيروز شدند        

د و قـدرت تخريبـي   پيشنهاد دادند كه اول اخطار داده شو كه دانشمندان توليد كننده   

صالح جديد تشريح گردد تا شايد حريف دست از جنگ بكشد اما چرچيل به روشـني                

، كجـا و چـه وقـت        گونـه چگفته بود كه ساخت بمب با شما دانشمندان بوده است اما            

استفاده شدن از آن با ما سياستمداران است و توجيهات اخالقي و سياسي گوناگون از               

ورت نشان دادن ضرب شستي محكم براي توقـف ادامـه           غافل گير كردن حريف تا ضر     

مالحظه مي كنيد كه در اين مثـال نيـز بـاز امثـال      . ارائه نمود !! كشتار ناشي از جنگ     

چرچيل براي توجيه عمل خود از اخالق استفاده مي كنند و بهرحال پرواضح است كه              

قي را پـي    علم سياسي علمي غيراخالقي است كه به طرق مختلف راهكارهاي غيراخال          

طبيعي است كه اجزاء توليـد كننـده ايـن          . مي گيرد و سرمنزلي در ناكجاآباد مي يابد       

علم نيز آلوده و فاسد باشند و جامعه علمي مرتبط با اين علم نيـز بـه همـين ترتيـب                     

  اينجانب بارها از خود . وس شده و از گوهر و جوهر اصلي علمي بي خبر و دور باشند           لم

ـ     مي شمنداني همچـون بـوعلي عمـري را در هجـرت و عـسرت مـي              پرسم كه چرا دان

گذرانند و آخر نيز در كنج عزلت جان به جان آفرين تسليم مي كنند؟ پاسخ بـه ايـن                   

سوال را بايد در اخالق حاكمان يافت كه همچو بـوعلي را صـرفاً بـراي دسـتيبابي بـه                    

به تن علم و عالم اند كه سر پليد خود مي خواهند و گرنه هرگز نخواستهاليما و مقاصد

  .باشد

  

  واكنش جامعه علمي در مقابل يك عمل غيراخالقي

شايد بتوان گفت كه واكنش در قبال يك عمل غيراخالقي در حوزه علم كه توسط               

. يك همكار رخ مي دهد مشكل ترين بخش تعـامالت اجتمـاعي جامعـه علمـي باشـد                

ايـد عكـس العمـل      سوال اينجاست كه در قبال عمل غيراخالقي يك همكـار چگونـه ب            
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آيا مي توان از كنار آن عبور كرد و ساكت ماند و يا بايد بـه شـدت و يـا بـا                       . نشان داد 

نرمي با آن برخورد نمود؟ به نظر اينجانب در بيشتر موارد خـوب اسـت موضـوع را بـا                    

چند نفر از همكاران مسن تر و با تجربه تر مطرح نمود تا نحوه برخـورد بـا موضـوع از          

بايد توجه كرد كه هر عمل غيراخالقـي در حـوزه   . مورد بحث قرار گيرد   تمامي جوانب   

علم و پژوهش مستوجب چه عقوبتي است يا به اصطالح مي بايست رابطـه مشخـصي                

. مجازات را نميتوان بسيار فراتر از جرم در نظر گرفت        . بين جرم و مجازات برقرار گردد     

روشن . بي شكايت فراهم مي آيد    بديهي است كه پس از گفتگو، مرحله دوم يا ابراز كت          

در مجامع مختلف فقط به وخيم تر شدن جو          است كه طرح شفاهي چنين موضوعاتي     

. علمي و از دست رفتن اعتماد جامعه نخبگان و حتي اعتماد عموم مردم مـي انجامـد                

طرح كتبي موضوع بدون حب و بغض و بدور از سوگيري و جانبداريهاي گروهي و غير        

افـرادي كـه بـه اعمـال ضـد          . طع و سريع موضوع بسيار موثر اسـت       اخالقي در حل قا   

اخالقي در حوزه علمي دست مي زنند بايد پيوسته به فكر مقابلـه بـا همكـاران خـود                   

بـه يـك    . باشند و نبايد احساس آرامش در ادامه عمل غيرقابل قبولشان داشته باشـند            

قيقـاتي بـراي كـسب      مثال كوچك توجه بفرمائيد، در آزمايشگاه شما دو نفـر كـار تح            

يكي از آنها متوجه مي شود كـه        . مدرك كارشناسي ارشد و يا دكتري انجام مي دهند        

همكار ديگرش بدون انجام آزمايشات الزم و فقط به جمع آوري نتايج فرضي اقدام مي     

سوال اينجاست كه در چنين شرايطي اقدام اخالقي كدام است؟ آيا مي بايست با              . كند

 و ايجاد جو ناسالم وي را متهم نمايد؟ آيا بايد موضوع را بـه اسـتاد                هياهو و اتهام زدن   

راهنما اطالع دهد؟ آيا بايد موضوع را به ميان ديگر دانشجويان برده و با پخـش شـب                  

نامه يا برگزاري جلسات سخن چيني موضوع را به اطالع ديگران برساند؟ و دهها فرض 

  نجاســت كــه كــاراخالقي و اي. و روش ديگــر در ايــن قــضيه كوچــك محتمــل اســت 

. گيري مناسب خود يك مهارت است كه مي بايست مد نظر همكاران قرار گيرد             موضع

بديهي است كه بسياري از راههاي پيش گفته خود يك روش كامالً غيراخالقـي و بـه                 
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آنچه بـيش از همـه اهميـت دارد    . دور از شان يك محقق و پژوهشگر و دانشمند است    

است و اگر مشاهده خطائي صـورت پـذيرفت مـي بايـست از              حفظ حرمت علم و عالم      

بديهي است كه اولين شخص كه مي بايـست      . راههاي اخالقي با آن خطا مخالفت كرد      

از موضوع مطلع شود خود محقق خطاكار است اوبايد بداند كه افرادي كه در كنـارش                

كنايـه و اشـاره بـه    او را بايد در مرحله اول با . كار مي كنند بر كارهاي او نظارت دارند     

موضوع واقف كرد تا اگر عزمي براي برگشت از عمل خالف وجود دارد آن عزم و اراده                 

  .فعال گردد و او از مسير غلطي كه در آن قرار گرفته بازگشت كند

اگر اين مرحله كارساز نبود چه خوب است كه موضـوع بـصورت مـستقيم بـا او در         

د كـه عمـل خـالف علمـيش تحـت نظـارت       ميان گذاشته شود و به او تذكر داده شـو         

همكاران در آزمايشگاه است باز اگر او توصيه هـاي اخالقـي و خيرخواهانـه را كـه بـه                  

روشهاي مصلحانه ارائه شده نپذيرفت بايد موضـوع بـه مـسئول آزمايـشگاه ، مـسئول                 

درس يا استاد راهنما گزارش شود تا وي نيز با روشهاي كامالً اخالقي نسبت بـه رفـع                  

در غيـر اينـصورت مـدير گـروه، شـوراي تخصـصي گـروه، معـاون                 . اقدام نمايد  مشكل

پژوهشي دانشكده ، معاون پژوهشي دانشگاه و باالخره كميته انضباطي دانشجوئي و در 

 دانـشگاهها مراجعـي    اعضاي هيات علمي     انتظاميخصوص اعضاي هيات علمي، هيات      

بهرحـال  . رجوع قـرار گيرنـد    هستند كه مي بايست به ترتيب و مرحله به مرحله مورد            

معلوم است كه روشهاي پوپوليستي، ژورناليستي و تخريب گرايانـه هرگـز نمـي توانـد              

جامعه علمي ايران در همين يـك       . باعث رفع معزل شده و اعتماد عمومي را بازگرداند        

وارد شدن  . سال گذشته با موارد مشخصي از اين نوع برخوردها مواجه بوده است            دو   –

مي در حوزه سياست و آبروريـزي و آبروبـري، برخوردهـاي ژورناليـستي و               تخلفات عل 

چاپ شب نامه و اعالميه هاي اينترنتي همه از عواقب بي توجهي به مبـاني اخالقـي و          

دست اندازي به روشـهاي غيرانـساني بـراي بـه اصـطالح افـشاي خـالف يـك عمـل                      

. آن تحميـل مـي گـردد   غيراخالقي علمي است كه اين بار از خارج از جامعه علمي به             
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بديهي است كه شرط اول جلوگيري از مداخله افراد و گروههـاي اجتمـاعي ديگـر در                  

رد طـ مسائل و روابط جامعه علمي آن است كه افراد جامعه علمي خود اينگونه افراد را    

كنند و اجازه ندهند تا آنان با انجام تخلفـات آشـكار و پنهـان آبـروي ايـن جامعـه را                       

لذا تدوين مقاالت علمي كه بر اساس آمار و ارقام به تخلفـات اشـاره               . ددار نماين خدشه

كند و در سمينارها و كنفرانس ها و گردهمايي هاي دانشمندان بـه آن اشـاره شـود و     

يكـي از   . ايشان را از مصاديق تخلف آگاه نمايد يك استراتژي مناسب بنظر مـي رسـد              

لفـات اخالقـي در حـوزه       روشهاي پسنديده تـدوين مقـاالت مـستدل در خـصوص تخ           

 ميالدي بيش از هزار مقالـه در  2008 تا سال 70پژوهشهاي علمي است از اواخر دهه     

خصوص مسائل اخالقي در حوزه تحقيقات و نگارش مقاالت علمـي بـه چـاپ رسـيده                

است و همانطور كه ذكر شد اكنون با اسـتفاده از نـرم افزارهـاي قـوي مـي تـوان بـه                       

از اين روست كه برگـزاري  .  تدوين گزارشهاي علمي پي برد    تخلفات آشكار و پنهان در    

 مي تواند در تبيين اصول      …جلسات مداوم با دانشجويان ، پژوهشگران ، اساتيد راهنما        

نقش انجمن هاي علمي ، سازمانهاي غيردولتي و        . و موازين اخالقي موثر و مفيد باشد      

  .ي رسدپيش كسوتان در برقراري اين روابط بسيار مفيد به نظر م

  

  هاي آزمايشگاهي و فراوري نتايج تكنيك

يكي از روشهاي متداول در بررسي فعاليتهاي علمي ارزيابي آن و تكرار آن توسـط               

بنابراين اگر نتايج بدست آمده و گزارش شـده         . محقق و جامعه علمي و همكاران است      

ن نتـايج  توسط يك دانشمند توسط دانشمندان ديگر قابل تكرار نباشد جامعه علمـي آ     

تـصور كنيـد اگـر در مرزهـاي دانـش ادعـائي مطـرح شـود كـه                   . را نخواهد پـذيرفت   

تكرارپذيري آن توسط ديگران ممكن نگردد جامعه علمـي چگونـه مـي توانـد چنـين                 

درمان . ادعائي را بپذيرد نمونه آن در همين سالهاي اخير به كرات مشاهده شده است             

ز آن مثالهـا در حـوزه علـوم پزشـكي            يكي ا  HIVنقص سيستم ايمني بواسطه ويروس      



����� ��	
 ���

متاسفانه چنين ادعاهاي غيرواقعي نه تنها اعتماد جامعه علمـي بـه همكـاران              . است    

خود را تحت الشعاع قرار مي دهد بلكه اعتماد عموم مردم را به پيش قـراوالن علمـي                  

البته هميشه اينطور نيست كه نتايج مغلوط با طراحي از پـيش            . خودبي پايه مي سازد   

تعيين شده حاصل شود، برخي مواقع نتايج بصورت اتفـاقي و بـا اسـتفاده از وسـايل و      

ابزار اندازه گيري كه بصورت كامالً اتفاقي از كاليبراسيون يا مناط خود خارج شده انـد        

دچار خطا مي شود لذا در اين موارد يـك موضـوع اخالقـي مواظبـت از دسـتگاهها و                    

محقق مي بايست با كمال وسواس و فقط در . تبدست آوردن نتايج درست و دقيق اس

صورت تكرار شدن نتايج آن را گزارش كند و حق ندارد فقـط بـا يـك مـشاهده آنهـم              

به عبارت ديگـر دانـشمند      . بدون اطمينان، نتايج خود را به اطالع جامعه علمي برساند         

 گير اصـلي در خـصوص تفـسير   فقط يك بخشي از ابزار مشاهده نيست بلكه او تصميم        

اوست كه بايد تصميم بگيرد يك آزمايش را چه موقعي تمـام كنـد و چـه                 . نتايج است 

. اوست كه مي بايست بهترين راه گزارش نتايج كارش را بيابـد           . نتايجي را گزارش كند   

بنابراين تجارب شخصي، همراه نشيني با دانشمندان اخالق مـدار، فعاليـت در محـيط           

 بي مورد و دهها  و احتماال مجادالتالت و مبادالتآرام سرشار از اخالق و بدور از تعام      

دليل و برهان ديگر بعالوه دراختيار داشـتن امكانـات انـدازه گيـري و آزمايـشگاههاي                 

 ،مدرن به منظور جلوگيري از ورود اشـكاالت سيـستماتيك و خطـاي مـشاهده نتـايج             

. ك كنـد  همگي مي تواند به دستيابي دانشمند به نتايج صحيح و گزارش دقيق آن كم             

اعتقادات ديني ،     از ديدگاه فيلسوفان و تاريخ دانان عواملي همچون اعتقادات اجتماعي،         

بـراي مثـال اعتقـادات      .  نيز بر اخالق علمي موثر است      …اعتقادات مذهبي و فرهنگي     

ن باعث شد كه او مبناي خلق جهان هـستي را فيزيـك كوانتـوم صـرف                 يمذهبي انشت 

نظيم كننده نظم مورد نظر براي خلق مخلوقات ضروري         نداند و حضور خدا را بعنوان ت      

بداند يا جارلز ليل زمين شناس معروف كه تغييرات زمين شناسي را بصورت آرام و در       

بنـابراين ليـل   . چرخه علل و معلول مي دانست و آن را تغييراتي يكباره نمي شـناخت             
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 در زمـين اقـدام      معتقد بود كه خداوند در چرخه اي منطقي به ايجاد تغييرات ماهوي           

امـا آيـا هميـشه داشـتن        . مي كند و اين اعتقاد خود را با داليل علمي به اثبات رساند            

اعتقادات مذهبي مي تواند به نفع علم باشد؟ يا بهتر بگوئيم آيا هر اعتقاد مذهبي مـي                

نويسنده اين متن درچند ماه گذشته عكسي از كودكان         . تواند به نفع علم و عالم باشد      

حالي و شـادماني بمبهـا و موشـكهاي سـاخت         ش را مي ديدم كه در كمال خو       اسرائيلي

 دند تـا متاقبـا  توسـط        كرميدانشمندان خود را براي كودكان و نوجوانان لبناني امضاء          

هرچه تمامتر برسر مردم بي دفاع سرزمين هاي اشغالي         نيروهاي نظاميشان با دالوري     

بر روي بمب و ) با عشق از اسرائيل( ثل  تعجب آور اينكه جمالتي فاخر م. پرتاب گردد

آيـا چنـين   . موشك مي نوشتند و يا خاخام هاي يهودي چنين الفاظي را بكار مي برند  

استنباطي از يك عمل جنايتكارانه صحيح است؟ در شوروري سابق نفي ژنتيك مندلي   

 ميالدي و يا در آلمان نازي برتري قوم آريائي كه منجر بـه كـشته شـدن                  30در دهه   

 شد و يا در اسرائيل امروز اسـتنباط ايـن مـردم از    يميليون ها نفر در جنگ دوم جهان     

برگزيده بودن قوم يهود و در خدمت ايشان بودن باقي بشريت، امروزه محـور جنايـات                

اما با وجود تمثيلهاي فوق كه برخي برگرفته از سياست حاكم بر جوامع،    . فراواني است 

 لمي و برخي استنباطهاي مذهبي است، بايد گفت كه        برخي برگرفته از استنباطهاي ع    

عالقه و انگيزه براي انجام كـار خـوب يـك ارزش            .  جدا شود  "علم" نبايد از    "ارزش   "

درك . انساني است لذا انگيزه هاي درستكاري مي بايست نزد دانشمندان تقويت شـود            

اس قوانين ثابت  هاي ديني آن است كه خداوند خلقت را بر اس         بشر با استعانت از آموزه    

اما ساده آفريده است و همين درك بسيار مهم باعث شده است كه انسان يافتـه هـاي      

هاي پژوهشي ابزار مدار كه در نهايت در عين بـي نظمـي در              علمي را تعدادي از گزاره    

كنار يكديگر قرار خواهند گرفت ندانند بلكه آن را ناشي و منبعث از نظم بي آاليـش و      

  .طبيعت مخلوق الهي بشمارديكپارچگي ساده 
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  خطا و بي اهميت شمردن علم

افـرادي مـي انديـشند كـه        . خطا در مشاهدات علمي امري عادي و محتمل اسـت         

دانشمندان موقعي دانشمند هستند كه از هـر نـوع خطـا و اشـتباهي مبـرا باشـند در                    

ده صورتي كه دانشمندان نيز همچون همه انسانها از مجموعه اي از اطالعات كسب ش             

اينجانـب بارهـا مثـال پاسـتور را بـراي      . نتيجه مي گيرند و تصميم خود را مي سـازند      

او كه پدر علم بيولوژي محسوب مي شـود         . دانشجويان خود در كالس عنوان مي كنم      

در سالهاي پاياني عمر خود بر يافته خود مبني بر ضروري بودن حضور سلول زنده در                 

د كه خود سد مـستحكمي در مقابـل پيـشرفت           تخمير الكلي موفق آنقدر پافشاري كر     

علم شد و تا زنده بود اجازه نداد فرضيه آنزيم بعنوان عامل تبـديل قنـد بـه الكـل بـه                      

درستي پابگيرد و فقط با مرگ پاستور بود كه علم توانست اين قله رفيع را فتح كند و                  

يولوژيـك  پس از آن دهها بلكه صدها آنزيم به عنوان عامل پيش برنده واكنش هـاي ب               

شناخته شدند و علم آنزيم شناسي آنچنان پيشرفت كرد كه بسياري از ناشناخته هاي              

.  دهه بشر وابسته به همين بي اهميت شمردن نظريه پاستور تلقي مـي شـود               6 الي   5

اما سوال اين است كه آيا پاستور دانسته و خواسته بر نظريه خـود پـاي مـي فـشرد و                     

د بر حذر مي داشت يا بدليل مشاهدات ضعيف و ابزارهاي ديگران را از ارائه نظريه جدي

بديهي است كه پاسخ بـه ايـن        .  چنين تصميمي ساخت و بر آن پا مي فشرد         غيرمعتبر

پاستور هرگز نمي خواسـت     . سوال با توجه به مدارك و مستندات تاريخي روشن است         

 دانـشمند   .بشريت را از راه تكامل علمي باز دارد اما جزميـت او خطـايي بـزرگ اسـت                 

اخالق مدار مي بايست هميشه درصدي خطا را در كار علمي خود لحاظ كند و هرگـز                 

 اگر بـه او بگوينـد       ،از نتايج كار خود بعنوان يك وحي منزل ياد نكند و همواره بپذيرد            

دانشمنداني كه آزادانـه  . آنچه كرده ايي يا آنچه گزارش داده اي چنين اشتباهاتي دارد      

باشند و آن را بپذيرند بيشتر توسط همكارانشان مقبـول واقـع            به خطاي خود معترف     
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ي كه با بي اهميـت  يهاااما خط. مي شوند تا آنان كه هيچ گونه خطائي را پذيرا نيستند   

  .شمردن مشاهدات علمي همراه است بيشتر مورد اعتراض همكاران قرار مي گيرد

ف يك علم تا چنـد      ايجاد خطا در ساختار موضوعات علمي مي تواند موجبات انحرا         

 گردد و به اصطالح آلودگي علمي در سطوح گسترده را فـراهم            ند دهه چ يا حتي    سال

تعداد زيادي دانشمندان را منحرف و سردرگم كند و امكانات بشري را بـه هـدر   . آورد  

  .داده و بودجه عمومي  را ضايع نمايد

  

  چاپ و آشكار كردن نتايج پژوهش 

علم ميراث مشترك بشري است     است اما   ه شخصي   كه علم صرفاً يك تجرب    هرچند  

چه با .  به هر وسيله است خودعالم موظف به انتشار نتايج علمي. و زكات آن نشر است

 البتـه   و در عصر حاضر چه بـا انتـشار الكترونيـك        اعالم شفاهي و چه با نشر كتبي آن       

ر اختيار اسـت و      براي ارائه گزارشات و نتايج علمي د        ديگري نيز  امروزه امكانات متعدد  

چه خوب است اگر دانشمندان تمام همت خود را براي مرقوم داشتن تجارب خود بـه                

در برخي متون قديم ذكر شده كه در گذشته هايي نه           . منظور انتشار آن بعمل آوردند    

 سـال قبـل برخـي دانـشمندان سـعي كردنـد            400 – 300 همينچندان دور حتي تا     

كتابهائي را در خفا نگاه دارند و يا يافتـه هـاي دانـشمندان، قـوم يـا خـانواده خـود را                     

من متوجه اين امر نمي شوم شـايد انـسان چنـد صـد سـال پـيش در                   . مخفي نمايند 

 …شرايطي زندگي مي كرده كه حفظ علم در يك قبيلـه ، خـانواده ، جامعـه ، طبقـه      

ي ارزش بوده است اما امروزه روشن است كه حفظ علم و عدم انتشار آن يك ضـد                  نوع

 علمـي   مقـوالت ارزش است از اين روي صدها بلكه هزاران سايت شخـصي بـه انتـشار       

 انتشار علم يـك ارزش اسـت و گـردش آزاد اطالعـات              هدر واقع امروز  . مشغول هستند 

 كـامالً سـري سيـستم هـاي         حتي اطالعات مهم و به اصطالح     . مورد پذيرش مي باشد   

مختلف با روشهاي متفاوت دراختيار افراد قرار مي گيـرد و ايـن خـود نـشان از آزادي         
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ظهور ژورنالهاي الكترونيك كـه در دسـترس همـه بـدون هـيچ       . گردش اطالعات دارد  

 خواننده محتـرم شـايد      .محدوديتي قرار دارد فقط بخشي از اين انفجار اطالعاتي است         

 با ظهور فناوري اطالعات ديگرهيچ محـدوديتي در چـاپ آثـار علمـي               بداند كه امروزه  

شما كافي است اثر فرد را بر روي اينترنت قرار دهيد هزاران نفر آن را مطالعـه                 . نيست

مي كنند و بصورت فعال در بحث مرتبط با آن نوشته يا نتيجه فعاليت علمـي شـركت    

حصار چاپ مطالب علمي توسـط      اين همه نشان از آن دارد كه ديگر عصر ان         . مي كنند 

 اگر انتـشار بـر مـدار         لذاً يك گروه از دانشمندان يا ملل به پايان خود نزديك مي شود           

اخالق قرار نگيرد ما در هجوم انواع آلودگيهاي اطالعاتي قرار مي گيريم كـه اگـر هـم                  

پراكنده كنندگان و هم در معرض قرار گرفته گان خود آمـاده نـشده باشـند مـضراتي             

  .ده بر چنين شرايطي حاكم خواهد شدگستر

اجازه دهيد يك مورد از درستكاري نتايج تحقيقاتي را مثـال زده و در حواشـي ان                 

آقاي جان دارسي كه دستيار جواني در مركز تحقيقات قلـب           . هائي بعمل آوريم   بررسي

 مقاله كامل ،    18 ظرف مدت سه سال      1984 – 1981 هايدانشگاه هاروارد بود در سال    

چكيده ، چند فصل كتاب، نامه و مقاله كوتاه در ژورنالهـاي مـرتبط بـا موضـوع                   100

 راهنماي او آقاي  بـران والـد در بـاره     استادكارديولوژي به چاپ رسانيد به ترتيبي كه     

امـا   " . اماو يكي از برجسته ترين كساني است كه من آموزشـش داده          " ً   :اش مي گفت  

ثر مقاالت و نتايج را به صورت ساختگي تهيـه          بررسي ها نشان داد كه آقاي دارسي اك       

هاي متعدد او ذكر شده بود نيز كاله  همكار خود را كه نامشان در مقاله47كرده و سر  

همچنين او اين عمل را نه تنها در دانـشگاه هـاروارد بلكـه در دانـشگاه                 . گذاشته است 

 از شغلش اخراج    او را . راموري كه محل خدمت قبلي اش بوده نيز انجام مي داده است           

كردند و مقرر شد تا ده سال نتواند از هيچ كمك مالي پژوهشي اختصاص يافته توسط            

NIH  شما مي توانيد ليست مقاالت چاپ شده توسط دارسـي را در پـاپ              .  استفاده كند

 300بر اساس برخي بررسيها بيش از       . مد با نام وي جستجو و مورد بررسي قرار دهيد         
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دزدي علمـي امـا بـا تقلـب         .  در پاپ مد گزارش شـده اسـت        مورد تقلب از اين جنس    

در دزدي علمي فرد ايده يا اطالعات ديگران را بدون نام بردن از آنان              . تفاوتهائي دارد   

مثل اينكه قطعه موسيقي ، آثار ، ارقـام ، جـدول ،          . دزديده و به نام خود ذكر مي كند       

 و آن را به نام خود منتشر يبدزد را از فردي …شكل ، قطعه فيلم ، برنامه كامپيوتري 

عالوه بر آن هر گونه ترجمه  حرف به حرف مثالً ترجمه يك متن از انگليـسي                 . د  يكن

. به فارسي و سپس انتشار آن به نام خود همـان نتيجـه تقلـب و كپـي سـازي را دارد                     

امروزه براي كشف و دستيابي به تقلب يا دزدي علمي راههـاي پيـشرفته اي از جملـه          

فزارهاي كامپيوتري وجود دارد كه هـم بـصورت قابـل خريـداري و هـم بـصورت                  نرم ا 

 معروف است Turnitيكي از اين نرم افزارها با نام . مجاني مي توان از آنان استفاده نمود   

 مي توانند در امـر كـشف تقلبهـا و    Plagiarism.org, iplagiarismcheckهمچنين نرم افزار 

از انواع ديگر دستكاري نتايج ، كپـي سـازي   .  نماينددزدي هاي علمي كاربران را ياري    

شقوق مختلفي در كپي سازي مورد نظر است كـه از ميـان آنهـا مـي تـوان بـه                     . است

تقسيم كردن نتايج، چاپ مجدد ، قطعه قطعه كردن كار، تكراري گزارش كـردن و در                

 در براي مثال يك فعاليت علمي توسـط شـما   . سطوح مختلف گزارش كردن را نام برد      

آزمايشگاه انجام مي شود سوال اين است كه آيا مي توان به جاي چاپ كـل نتـايج در                

يك مقاله كه شمائي روشن و كامل در خصوص موضوع مـي دهـد آن را بـه تعـدادي                    

گزارش در عرض ، طول و عمق تقسيم و بصورت پاره پاره گزارش نمود؟ به اين ترتيب 

رسـاند و ارتقـاء الزم را كـسب كـرد؟ امـا در       شايد بتوان تعداد بيشتري مقاله به چاپ        

سوي ديگر چه خواهد شد يك موضوع به هم پيوسته تكه تكه شده و مخاطب از عمق         

 مـضاف بـر اينكـه در    .مطلب بي اطالع مي ماند و حقيقت آن را ممكن اسـت درنيابـد      

چنين وضعيتي يك عمل غيراخالقي به منظور و نيت كسب مال ، شهرت و يا جايگـاه        

نبايد كپـي  . عي انجام شده كه براي يك دانشمند اخالق مدار امري مزموم  است   اجتما

سازي و چاپ نتايج تكراري امري مرسوم باشد زيرا كه اوالً اضـافه كـردن بيهـوده بـه                   
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موضوعي است كه مقدار زيادي اطالعات در بـاره اش وجـود دارد و ثانيـاً تاثيرگـذاري             

حوزه ايجاد مي شـود و ثالثـاً وقـت گروهـي از             آماري بر مطالعات مرتبط با كار در آن         

سردبيران، اعضاي هيات تحريريه ، داوران و مسئولين چاپ را گـرفتن و هزينـه هـاي                 

  .زيادي را صرفا، براي يك كار تكراري هدر دادن است

  

  كداميك بهتر است كميت يا كيفيت؟

فيت يكي ديگر از پرسشهاي مطرح شده در حوزه اخالق علمي پرسش كميت يا كي   

به واقع اين موضوع كه در سالهاي اخير گريبان دانشمندان و دانـشجويان مـا را                . است

نيز گرفته است از چه مختصاتي برخوردار است؟ اينجانـب در ايـن مقـال مختـصر بـه        

  .برخي از مولفه هاي اين دو عنوان مي پردازم

ال اگـر  بحث تعداد و عدد در توليدات علمي بحثي قابل درك است براي مث  : كميت

دانشمندي سالها به تحقيق بپردازد اما آنچه جمع آوري و مشاهده كرده را بـه رشـته                 

تحرير درنياورد و فقط در سينه خود يا همكارانش نگاه دارد آيا ايـن امـري پـسنديده                  

است؟ اي بسا دانشمنداني كه در طول تاريخ وقايع طبيعي بسياري را مشاهده ، آن را                

قط برخي از آنان برخي از مشاهدات و استنتاجات خـود را بـه   تحليل كرده باشند اما ف  

بنابراين اصل چاپ يافته هاي علمي يك ارزش اسـت كـه     . رشته تحرير درآورده باشند   

غرب از دويست سال پيش يعني اوايل قرن هيجدهم اين فرايند را آغاز كـرده اسـت و       

للي به چاپ مي رسد  مقاله علمي در سال در مجالت بين الم000/900امروزه بيش از 

به زبان ديگر اصل ديگر كه در جامعه  .  درصد آن يك نويسنده هستند     5/1كه كمتر از    

دانشمندان رعايت مي شود چند نويسنده بودن و اصل همكاري و رعايت حق همكاري 

بنابراين بايد به پژوهشگران جوان آموخت كه درج نام همكـار يـك ارزش و               . مي باشد 

ند دقت و صحت كاري است كه به تائيد تعـدادي از همكـاران              مزيت است و نشان ده    

  . بايد بدانند كه اين عمل يك عمل اخالقي محسوب مي شود. رسيده است
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از جمله عواملي كه باعث دزدي علمي، كپي سازي و يا برداشتهاي بدون اجازه مي               

وه و يا عواملي كه مربوط به بخش ، گر        شود عبارتند از عوامل شخصي ، عوامل اخالقي،       

محيط كاري فرد است، عوامل آموزشي و عواملي كه مرتبط با موسسه محـل فعاليـت                

برخي اوقات فشار غيرواقعي از طرف مسئوالن گروه، بخش ، دانـشگاه ،             . فرد مي باشد  

وزارتخانه يا حتي سياسيون به دانشمندان وارد مي شود كه نتـايج تحقيقـات خـود را                 

راختيار قرار دادن امكانات، اختيارات، فضاي مناسـب،  بچاپ برسانند و بي وقفه بدون د    

واي به روز و شرايطي كه .  انتظار پيشرفتهاي علمي دارند…پول، مواد الزم ، انگيزه و      

اين مباحث يعني پيشرفتهاي علمي و فتح قله هاي دانش بـه اغـراض سياسـي آلـوده            

اسـتهاي خـود در     شده و كساني بخواهند از جامعه علمي كشورشان براي پيـشبرد سي           

 استفاده نمايند كه اين     … و حتي فرهنگي      سياسي ابعاد گوناگون اجتماعي ، اقتصادي    

  .همه سبب اضمحالل اخالقي در تمامي ابعاد آن خواهد شد

بنابراين داشتن ليست بلنـدي از مقـاالت در برخـي از دانـشگاهها و مراكـز علمـي              

سازمانها و مراكز تحقيقـاتي در       نيست و برخي     دانشمندجهان نشان از توفيقات علمي      

برخي كشورهاي جهان براي ارتقاء فرد به مراحل باالتر علمي نه فقط به كميـت بلكـه        

امـا در   . به كيفيت و تعداد ارجاعات همكاران به فعاليتهاي علمي او اهميت مي دهنـد             

برخي موارد براي عضويت در كادر هيات علمي فرد مي بايست حداقل دو مقاله با نـام               

ول داشته باشد و اين خود نشانه اي براي تالش به منظور چاپ هر چه بيـشتر مقالـه               ا

 اما بايد به دانشجويان و پژوهشگران گوشزد كرد كه تدوين يك مقاله علمي نـه        .است  

شروع علم و نه پايان آن بلكه انجام يك پژوهش و تدوين مقاله فقط بخش كوچكي از                 

 بررسي  ضشترك بشري است و همواره در معر      تركيب عمده علم است و علم ميراث م       

 قرار دارد و نبايد تمام حيثيت علمـي خـود را بـراي رسـيدن بـه           و نقد   نظر  و و تجربه 

  .ين شده پايمال نماينديحدود تع
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استاد راهنمايي چند دانشجو دارد و آنان كارهائي را انجام          : به اين مثال توجه كنيد    

مي توان كل كارها را در يـك مقالـه خـوب و    مي دهند آيا اخالقاً درست است كه اگر        

پربار جمع آوري كرد ، آن را به چند مقاله كوچكتر تقسيم كند زيـرا فـي المثـل مـي       

  خواهد هر بار اسم يكي از دانشجويان را بعنوان اسم اول در مقاله ذكر شود؟

سـطوح ذيـل      در    كپـي سـازي     آيا .اجازه دهيد بارديگر به اصل  موضوع برگرديم         

  ؟ پذير استمكانا

 مقـاالت مـشابه بـا جمـالت متفـاوت امـا             -2مقاالت مشابه با جمالت مشابه       -1

 يك مقاله كه به پارههاي عرضي ، طولي يا قطري تقسيم            -3آزمايشات و نتايج مشابه     

 تحقيقات پي در پي كه از يك روش بدون در نظر داشتن مفهوم جديد انجام                -4شود  

ي كه بنام مشابهي براي شـعبه هـاي مختلـف،            مقاالت -5و نتايج آن به چاپ مي رسد        

  . مفاهيم مشابه را منتقل مي كنند

يعنـي  . برخي اوقات مي توان مقاالتي را ديد كه از جمع دو مقاله توليـد شـده انـد          

نويسنده براي ايجاد تفاوت ظاهري نتايج دو مقاله را در يك مقاله جمع كـرده و آن را            

گيري جديد به چاپ مي رساند و يا مقالـه اي           گيري گذشته و يا حتي نتيجه       با نتيجه 

بنابراين مقالـه سـومي از   . به چاپ رسانيده و سپس اطالعات جديد را به آن مي افزايد         

آيا ارائه نتايج متفاوت براي مطالعات مشابه صحيح است؟ در          . اين ميان بدست مي آيد    

ت رايگـان  سالهاي اخير نرم افزارهايي براي بررسي كپي سازي تهيـه شـده كـه بـصور              

 معـروف اسـت كـه مـي توانـد       Dejavuدراختيار مي باشد يكي از اين نرم افزارها با نام           

 توسط  2008در مقاله اي كه در سال       . شباهتها را بين دو يا چند مقاله مشخص نمايد        

 62213منير ارمي و همكاران در مجله بيوانفورماتيك به چـاپ رسـيده عنـوان شـده                 

 مورد بررسي   Eblestموتور جستجوي   از  ستفاده  ادلين با   مقاله چاپ و ليست شده در م      

مقـاالت  % 35/1 درصد مقاالت تك نويـسنده و  04/0قرار گرفته و نتيجه اين است كه  

بررسيها نشان داده است كه از سرجمع فعاليـت  . چند نويسنده كپي برداري مي باشند   
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 12/0بـا  كشورهاي مختلف در پاپ مد بيشترين درصد كپي سـازي متعلـق بـه مـصر         

 086/0 درصد و 084/0به ايران و عربستان سعودي به ترتيب با متعلق درصد و سپس 

 درصد بعد از سه كشور مذكور و روسيه و 07/0 درصد  مي باشد در حالي كه مالزي با      

 درصد در رده هاي بعدي قرار مي گيرند و كشوري %0,43 درصد و  %0,58 با شبنگالد

 كشور  21پائينترين سطح كپي سازي علمي در ميان        درصد در    %0,0 9مثل برزيل با    

 500/117 پيش از    2008بر اساس گزارشهاي موجود تا ژانويه       . مورد مطالعه قرار دارد   

 6700كپي برداري در سايت پاپ مد گزارش و احصاء شده است و هر سـاله بـيش از                   

مقـاالت  اين در حالي است كـه تعـداد    . كپي برداري جديد به اين عدد اضافه مي شود        

برخي محققان پا را فراتر نهاده .  عدد مي باشد  000/500اضافه شده به پاپ مد ساالنه       

مقاالت نمايه شده در پاپ مد شكلي از كپـي  كل % 42و گزارش مي كنند كه پيش از      

  .برداري يا حداقل يكي از تظاهرات كپي برداري را نشان مي دهند

اسـت بـراي مثـال بزرگـي گـروه           تعداد مقاالت بـه عوامـل متعـدد ديگـر وابـسته             

پژوهشگران كه رابطه مستقيم با هزينه كرد براي آن گروه چه از نظر امكانـات سـخت           

افزاري و داشتن وسايل آزمايشگاهي خوب، اسـتاندارد و دقيـق دارد و همچنـين نـوع                 

پروژه هاي دراختيار بستگي دارد كه ميتواند پروژه هاي كاربردي و مـرتبط بـا صـغت                 

عـالوه بـر آن خـود     . هاي كوچك و كـم فايـده تـر باشـد          ورد عالقه تا پروژه   وبالمعال م 

موضوع تحقيق نيز تاثير مستقيم بر تعداد مقاالت استخراج شده و تعدد گزارشها دارد              

 مقالـه در    20توجه داشته باشيد كه يك مقاله در حوزه رياضيات محض مي توانـد بـا                

  .حوزه پزشكي باليني مقايسه شود

تحقيقات كاربردي دانشمنداني هستند كه چندين ثبت اختراع دارند         هاي  در حوزه 

بديهي است كه مي خواهند يافته هاي خـود  . درحالي كه مقاله اي گزارش نمي كنند      

را در قالب ثبت اختراع حفظ نمايند و اصالً عالقمند به اعالم همگاني آن با مشخصات                

  .يك مقاله نمي باشند
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متوجه شد كه ارزش و اهميـت تعـداد مقـاالت آنقـدر             بنابراين مي توان به راحتي      

اما مـي تـوان آن را   . نيست كه بتوان آن را مالك فعاليت علمي يك پژوهشگر قرار داد   

اما متاسفانه در برخي سـازمانها و توسـط         . فقط به عنوان يكي از مالكها در نظر گرفت        

لذا بايد بـراي    . دبرخي افراد تعداد مقاالت مالك يك فعاليت خوب علمي قرار مي گير           

دانشجويان و پژوهشگران جوان روشن كرد كه اساساً چاپ يا ارائه يك گـزارش علمـي     

به چه منظور صورت مي گيرد براي مثال دانشمند مايل است فعاليت علمي او توسـط            

ديگران از آن مطلـع شـوند و بتواننـد آن آزمايـشات و             . ديگران مورد آزمون قرار گيرد    

 نتايج مشابه بدست آورند و همانطور كه قـبالً نيـز متـذكر شـديم     مشاهدات را تكرار و 

بدليل اينكه علم ميراث مـشترك بـشري اسـت دانـشمند مـي خواهـد كـه بـه تعهـد           

  .اجتماعي خود عمل كند و به انتشار علم بپردازد

اما فشار براي چاپ به منظور كسب پروژه هاي جديد، ارتقـا، اسـتخدام ، حقـوق و                  

 كسب پرستيژ و جايگاه اجتماعي براي خود و موسسه اي كـه در              حق الزحمه بيشتر ،   

آن كار مي كند، شهرت، اعتبار، كسب جوايز، كسب مال، رقابت بـا همكـاران و دههـا                  

دليل ديگر مي تواند انگيزه اصلي در قدم نهادن به وادي چاپ يافتـه هـاي بـي ارزش                   

  .علمي باشد

ك مقاله ديگـر، برخـي اوقـات او را     بزبان ديگر نياز پژوهشگر و دانشور براي چاپ ي        

وادار به انجام كارهائي ناهنجار و امورات غيراخالقي مي كند لذا او ممكن اسـت نتـايج    

را تقسيم كند و آن را در دو يا چند مقاله به چاپ برساند و با عناويني همچون مقالـه                    

ا به زيور چاپ    كوتاه،  گزارش اوليه ، نامه به سردبير ، اطالعات ناچيز يا حتي مغلوط ر              

  .آراسته سازد

 در حـوزه فيزيولـوژي بدسـت آورد او    2002جون سالستون جايزه نوبل را در سال       

 بـار  6390 مقاله علمي به چاپ رسانده بود اما برخي مقاالت او تـا  36فقط تا آن سال  
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 مقاله اي تحت عنوان آنـاليز اوليـه         2001سالستون در سال    . مورد استناد قرار گرفت     

  . نفر ذكر شده است257نساني به چاپ رساند كه در آن نام بيش از ژنوم ا–

 2003 بار، در سـال  1284 بيش از 2002 بار، در سال 777اين مقاله در سال اول    

 بار، 884 بيش از 2005 بار، در سال 1049 بيش از 2004 بار، در سال 1147بيش از 

و  بـار مـورد ارجـاع    475 بـيش از  2007 بـار و در سـال       788 بيش از    2006در سال   

بنابراين مشاهده مي كنيد كـه يـك        . قرار گرفت استناد ديگر همكاران آقاي سالستون      

فعاليت علمي گسترده با نويسندگان متعدد چگونـه مـي توانـد يـك حـوزه علمـي را                   

  .متحول سازد و مجريان آن را در رده بهترين دانشمندان دنيا قرار دهد

  

  هاي منفعت طلبانهعدم سوگيري

پر واضح است كه سوگيري منفعت طلبانه ناشـي از عـدم درك واقعـي از جايگـاه                   

انسان دانـشمند هماننـد تمـامي    . اخالقي يك موضوع يا واقعه در حال پي گيري است      

انتخابهايي كه برخي در ديـد او  . آحاد بشر خود را در فضائي آكنده از انتخاب مي بيند        

اما خاصـيت   . ها و زيبايي ها برخوردار است     و برخي در ديد ديگران و ناظران از زشتي          

كه به انسان قدرت تـشخيص ميـان خـوب و بـد، شـر و خيـر و        علم و دانش آن است   

دانشمندان اخالق مدار در موضوعاتي كـه پـاي انتخـاب را بـه              . درست و غلط را بدهد    

پيش مي گيرد بي درنگ از توان علمي خود استعانت مي جويد و راه صحيح يا صحيح    

راه را انتخاب مي كند، براي مثال اگر قرار است در آزمايشي از تعـدادي حيـوان                 ترين  

استفاده شود او هميشه به اين فكر است كه چگونه مي توان از روشهاي جايگزيني هر                

يـا در   . چند كه مشقت يا هزينه بيشتري براي انجام آن متـصور اسـت اسـتفاده شـود                

تـر، راحـت تـر و بـدون     رايط زيست آساندوران نگاهداري حيوانات چگونه مي توان ش    

يا اگر قرار است بر روي حيوانات آزمايشي انجام شود      . استرس را براي آنان فراهم آورد     

او همواره در اين فكر است كه چگونه مي توان شـرايط آزمـايش را كـم خطرتـر، كـم                 
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ه همه اين موارد نشان دهنـده ايـن واقعيـت اسـت كـ        . دردتر و كم فشارتر فراهم آورد     

انسان دانشمند حاضر نيست به خاطر منافع خود به هر عملـي دسـت بزنـد و بـا هـر                     

مثالي از يك قضيه اخالقـي در فعاليـت حرفـه           .روشي به خواسته هاي خود دست يابد      

يـك روش آزمايـشگاهي ارزان قيمـت دراختيـار         . تشخيص آزمايـشگاهي دقـت كنيـد      

ما به منظور كسب نفع مالي بيـشتر  آزمايشگر است او با تعرفه باال تستي را مي پذيرد ا  

از روش ارزانتر استفاده مي كند به نظر شما آيا اين عمل نوعي بهـره بـرداري منفعـت       

درحـال  . طلبانه از شرايط موجود نيست؟ اجازه دهيد مثـال ديگـري را مطـرح كنـيم               

نوشتن مقاله اي هستيد سوال اين است كه آيا مي بايست با پيـشداوري در خـصوص                 

ت همكاران خود در يك كشور جهان سومي نسبت به گزارش نتـايج ايـشان               نوع فعالي 

بي تفاوت بود؟ آيا فقط بايد روائي و دقت گزارشـات دانـشمندان جهـان اول را مـورد                   

توجه قرار دارد به اين ترتيب هم از گزند پرسش داور بركنـار مانـد و هـم خـود را در                      

 چنين شرايطي اگر گزارش بهتري در در.  جايگاه مطمئن از نظر گزارش نتايج قرار داد

حوزه مقاله تهيه شده از يك دانشمند گمنام وجود دارد آيا بايد او را در نظر نگرفت و                  

  ترجيحاً به همان دانشمندان معتبر، خوش نام و پرآوازه بسنده كرد؟

در تدوين يك . ما همواره با اين سوال در فعاليت روزمره علمي خود درگير هستيم 

شـما قـرار   . ريهاي منفعت طلبانه به انحاي مختلف رخ مـي نمايـد   يمي سوگ گزارش عل 

. است به عنوان يك كارشناس اقتصادي از روند تغيير بازار سرمايه گزارش تهيه كنيـد              

  مسئوالن امر بشدت بر افزايش سرمايه گذاري در طـي دوران مـسئوليت خـود تاكيـد                 

آيـا گـزارش مـي    . ذكور مي داننـد مي كنند و آن را نشاني از توقيفات خود در حوزه م   

بايست مطابق با نظر مسئوالن و نشان دهنده روند افزايش سرمايه گذاري باشـد و يـا                 

گزارش مي بايست به درستي نشان دهنده روند واقعي سرمايه گذاري حتي اگر نزولي              

لت تهيه  ز؟ تهيه گزارش به شكل اول موجب خشنودي مسئوالن و ارتقاء من           باشداست  
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 مي شود در حالي كه شكل دوم سبب خشم مافوق و تنزل مقـام و جايگـاه                  كننده آن 

  . تهيه كننده مي گردد

اصالً اين مثل معروف كه گفته انـدحرف حـق تلـخ اسـت شـايد از همـين عنـوان                     

دانـشمند بـراي خـوش آمـد ايـن و آن      . سوگيريهاي منفعت طلبانه نشات گرفته باشد    

قاله بگويد و از مقام علم براي تطهيـر عمـل   مجيز او در قالب گزارش و نامه و شعر و م    

بديهي است كه چنين اراده اي نمي تواند جانـشين          . نادرست و خودشيريني بهره ببرد    

اما آيا  . خدا بر روي زمين و وارث انبياء و انساني اخالق مدار و دانشمندي مهذب باشد              

عهد قرار بگيرند   از همه انسانهاي مي توان انتظار داشت كه در اين درجه از خلوص و ت              

هر چند كه آنچه گفته شد در فرض مورد . ؟ پاسخ به اين سوال نيز بسيار مشكل است     

اشاره براي هر انساني قابل فهم و تحليل است اما واقعيت آن است كه انـسان بـا ارائـه        

هاي حـاكم بـر قـضاياي       هبهترين توجيهات و تحليل ها مي تواند بخش مهمي از مولف          

دراينجاسـت كـه    . موده و خود را از دغدغه هاي حاكم بر آن برهانـد           مذكور را توجيه ن   

تذكرات پي درپي ضروري بنظر مي رسد تا اورا لحطه اي به خـود وانگـذارد و امكـان                    

  .خطا را كاهش دهد

  

  اصل آزاد انديشي 

در خطوط پاياني اين نوشـتار اينجانـب مـايلم بـه يكـي از اصـولي تـرين عنـاوين                     

شـايد ايـن    . الق در تمامي جنبه ها و وجوهات آن تاكيد نمايم         تاثيرگذار بر موضوع اخ   

عنوان را مي بايست در راس عناوين مطروحه قرار مي داديـم امـا طـرح آن در پايـان                    

  .نوشتار هيچ از ارزش و اهميت آن نخواهد كاست

بديهي است كه آزاد انديـشترين عناصـر يـك جامعـه مـي بايـست دانـشمندان و                    

آيا مي توان تصور كرد آنان كه بقول كالم خـدا در كـسوت      . دمتفكران آن جامعه باشن   

علماي يك امت هستند در مقابل آفرينش و عظمـت خلقـت بـي تفـاوت بـوده و سـر            



����� ��	
 �
�

تعظيم به اين همه علم و دانش و آگاهي ايزدي فرو نياورند؟ بديهي اسـت كـه چنـين         

نـد كـه انديـشه    انسان آگاه و عالمي خود را در حصارهاي تنگ و بسته قرار ندهد و بدا 

آزاد و مبرا از هر گونه سوگيريهاي زميني او را به آسمان علم و توجه بـه مخلوقـات و                    

اصل آزادي انديشه دست مايه اوليه رهائي انسان دانشمند از بندهاي . درخالق خواهد ب

توجه او به مظاهر خلقت و كشف عناصر و مولفـه هـاي حـاكم بـر آن و بالمعـال                  عدم  

ست كه انسان متخلق به اخالق نيكو را وادار به اقرار عظمـت خـالق              دريافتن حقايقي ا  

اما آزادي انديشه اگر در اعال درجه آن به شكلي كه گفتـه شـد مـورد                 . مي باشد كند،  

پذيرش قرار گيرد آنگاه انسان دانشمند آن را در درجات پايين تربه  نسبت مناسب مد 

الخصوص شئونات علمي بكـار مـي   نظر قرار مي دهد و در تمامي شئونات زندگي علي   

بنابراين پر بي راه نيست اگر بگوييم كه اصل آزادي انديشه يكي از برترين مولفه . گيرد

  .هاي جامعه علمي اخالق مدار است

اكنون كه به پايان اين مقال كوتاه رسيديم يادآوري مي شود كه هدف از ارائه ايـن     

حثي است كه قرار است همانگونه كـه  نوشتار آماده كردن همكاران براي مشاركت در ب     

بنابر اين تقاضا اين اسـت      . در مدخل اين نوشتار آمد در طول كنگره دهم برگزار گردد          

كه با مطالعه محورهاي پيشنهادي ذيل كليه همكاران ضمن طرح موضوع در شـوراي              

گروه و كسب نظر ديگر همكاران ماحصل ديدگاه خود و گـروه مربوطـه را در جريـان                  

. مطرح و زمينه ارتقا بحث و تعامل و اجماع را در سطح وسيع تر فـراهم آورنـد                 كنگره  

بديهي است كه شركت همه جانبه و با انگيزه همكاران محترم زمينه را براي گسترش               

  .و تعميق بحث فراهم مي آورد

  

  برخي محورهاي مورد توجه در بحث اخالق

 در پژوهشي براي آشـنايي  ذيالً برخي محورها اساسي و مورد توجه در بحث اخالق  

  . خواننده محترم ارائه مي گردد
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  بديهي است كه مـوارد عديـده ديگـر وجـود دارد كـه از همكـاران محتـرم تقاضـا                     

  .مي شود تا آن موارد را احصا و آمادگي الزم براي طرح در زمان ميزگردفراهم گردد

  

  

 

  

  



 �����  

��� ����	 
 ���  ����  

  

انسان از ديربـاز بـه فكـر        . اخالق و مقوالت مرتبط با آن امري سهل و ممتنع است          

تدوين قوانين و مقراراتي بوده است كه از طريق آنها بتواند در هر شـرايط و موقعيـت                   

زماني و مكاني بهترين انتخاب اخالقي كه منطبق با قوانين جاري نيز باشد را به عمل                

بتني بر خير اسـت زيـرا كـه منبعـث از نهـاد ذات اقـدس       ها م   نهاد تمامي انسان  . آورد

انسان به ذاته شر نيست و هيچ تصميمي را به دليل آنكه شرور متربت              . باريتعالي است 

فلذا فرض بر آن است كه انسان       . كند  بر آن بيش از خير مترتب بر آن است اتخاذ نمي          

 و تحليل انسان بـه امـور   دهد، اما اين نگرش همواره امور خير را بر امور شر ترجيح مي 

بنابراين انسان حتي براي انجام امري      . سازد  اطراف اوست كه خير را از شر متفاوت مي        

عمـل  ” اصالت“خير براي اثبات ” داليل“كه به استنباط برخي شر است، در جستجوي      

اگـر از شـرورترين افـراد       . تاريخ بشري مملو از چنين وقايعي است      . خود خواهد گشت  

شك استنادات خيـر را   كنيم كه چه دليلي براي بروز اين رفتارها دارند بيجهان سؤال  

هيتلر موسيلني، ناپلئون و باقي جنگ افروزان بزرگ همواره همـين           . ارائه خواهند كرد  

هاي فردي يا گروهي  هاي اخالقي فراتر از استباط اما گذاره. كنند ها را بيان مي استدالل

جامع و نافع در حوزه اخالق در تعامالت اجتمـاعي،     بشر نيازمند يك نسخه     . بشر است 

هـا و   عنـوان آبـشخور اسـتباط    اديان و مـذاهب همـواره بـه   .  است…فرهنگي، سياسي  
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تمامي اديان چه آسماني و چه اديان زمينـي         . اند  ه  هاي اخالقي بشر مطرح بود      برداشت

وزمـره خـويش    كنند كه بشر براي تعامل با مشكالت ر         بر اين نكته و قول پافشاري مي      

به زبان ديگر تمامي اديان و مذاهب كم و بيش بر  . نيازمند اخالق مطلق يا نبسي است     

به عبارت ديگر هيچ دين و آيين آسماني و زميني نيست كه          . اصول اخالق اصرار دارند   

 يكسره ناديـده  …اخالق و رعايت آن را در امور اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي    

عالوه بر اديـان،    . هاي اخالقي عنايت دارند      آنان كم و بيش به گزاره      بگيرد، بلكه تمامي  

گيرنـد، چـه آنـان كـه از مـذاهب             مكاتب فلسفي، چه آنان كه از اديان الهي نشأت مي         

هايي فلسفي و استداللي سعي       طلبند نيز با ارائه داليل و اقامه ادله         زميني استمداد مي  

مقـصود از   . ت كننـد و آن را اخالقـي بنامنـد         دارند تا اعمال خود را به غايت توجيه ثب        

هـاي ظـاهر    شود فقط آداب سطحي معاشرت و تبسم        اخالقي كه به شرح فوق ذكر مي      

هـاي الزم   هاي معمولي و تواضع و فروتنـي   رويي  فريب و يا حتي از روي صدق و خوش        

مزه نيست بلكه مقـصود احـساسات پـاك، نيـات صـحيح،          هاي بي   فريبي  كاسبي و عوام  

 فاضله، درستي، راستي، دقت در كارهاي راست پسنديده، حب حقيقت، عـشق             ملكات

 عالي، اعتقاد و ايمـان بـه اصـول و مبـادي        به كمال، محبت به انسان، دانستن مطلوب      

حتي اين همه براي رسيدن به مدينه فاضله و آرمان شـهر فلـسفي كـافي                . عاليه است 

اسـت و فـضائل شخـصي ممكـن     امروزه مرزهاي اخالق از زندگي شخص فراتر    . نيست

هاي مشخص  از اين رو داشتن برنامه. است نتواند به تنهايي بر رزائل اجتماعي فائق آيد

بزرگتـرين مزيـت و   . رسـد  و مدون در حوزه اخالق ضروري و بلكه حتمي به نظـر مـي      

برتري انسان بر حيوان اينست كه انسان داراي قوه تميز و وجدان است و نيك و بد را                  

وجدان بشر پندار نيك و كردار نيك را بر پنـدار بـد و كـردار بـد         . شناسد  از مي از هم ب  

دهد و اكثر افراد بشر از زشتي و پليدي گريزان و بيمناك هستند و همـين                  ترجيح مي 

سازد و موجب     بيم بشر از زشتي و پليدي است كه او را به صفات پسنديده متصف مي              

توان اطاعت از اوامـر       خالق يا علم تكاليف را مي     بنابراين علم ا  . گردد  علو روح انسان مي   
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اتفاقـاً موضـوع علـم    . وجدان بدانيم و تكليف انسان پيروي از دستورهاي وجدان اسـت   

اخالق همين دستورهاي وجداني است برخي معتقدند كه اين دستورها را بايد بند بـه               

هـا داد   ها و ملت لتالمللي تدوين كرد و آن را بزور به خورد دو      بند در قالب قوانين بين    

تا رعايت قوانين بشود و برخي اصرار دارند كه اخالق و رعايت آن امري فردي اسـت و              

. ها به اميد رعايت آن توسـط مـردم باشـيم            خوب است با تعيين برخي موازين و سرنخ       

صورت آگاهانه در سرنوشت خود دخيـل         تواند به   زيرا انسان تنها موجودي است كه مي      

ر نيروهاي دروني و بيروني خود تا حدي شرايط حاكم بر زندگي خويش             بوده و با تغيي   

تواند روشنگر مسير افراد بـشر باشـد    بنابراين اگرچه احكام اخالقي مي . را كنترل نمايد  

اما از طرفي   . دهد  اين نيروي اراده است كه آنان را به سمت اجراي آن احكام سوق مي             

وظيفه سيستم اخالقي نيز حفظ و دوام نفع شخص خود وابسته به سود جامعه است و 

  . باشد هر جامعه مي

بنابراين موضوع اخالق تنها يك حوزه علمي و يك بحث حاضر نيست بلكه عنصري 

كشد و از  هاي فردي و اجتماعي زندگي انسان را به چالش مي است كه در تمامي جنبه

اكنون كه در قـرن     . ها، ارتباط علم اخالق و ساير علوم است         جمله مهمترين اين زمينه   

ايم بدون شـك مناسـبات اخالقـي در ارتبـاط بـاعلم و                انفجار دانش بشري قرار گرفته    

زيرا تـالش انـسان در جهـت افـزايش     . گيرند فناوري بيش از پيش مورد توجه قرار مي 

توانـد تحـت    معرفت به جهان هستي و بكارگيري آن مانند هر عمـل ارادي ديگـر مـي           

بدين ترتيب در شرايطي كه گـسترش مرزهـاي دانـش           . گيردهاي اخالقي قرار      داوري

هاي اخالقي مرزهاي آنچه بايد انجام        دهد، بحث   هاي انسان را افزايش مي      دامنه توانايي 

  .سازند شود را مشخص مي

اگرچه تعامل مباحث اخالقي و علوم پزشـكي قـدمتي طـوالني دارد و سـوگندنامه                

هاي محسوسي كه طـي چنـد         ما پيشرفت پزشكي سقراط نيز دليلي بر اين مدعاست، ا       

شناسـي صـورت گرفتـه اسـت      هاي مختلف علوم پزشكي و زيـست   دهه اخير در شاخه   
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هاي اخـالق كـاربردي تبـديل كـرده           انگيزترين شاخه   اخالق زيستي را به يكي از بحث      

سـازي   هاي بنيادي جنيني، شبيه در اين ميان مباحثي همچون استفاده از سلول  . است

 …هاي ژنتيكي گياهان و جانوران، تغييرات زيـست محيطـي و              دستكاريپستانداران،  

هاي بوجود آمده هستند كه جامعـه جهـاني هنـوز نتوانـسته               هايي از چالش    تنها نمونه 

اي اخـالق     زيرا ماهيت بـين رشـته     . است در ارتباط با آنها به پاسخي جامع دست يابد         

ياست، اقتصاد، مذهب و فرهنگ ، س زيستي و ارتباط آن با ساير مباحث همچون فلسفه

هـاي   هاي علوم زيستي از سوي ديگر دانـشمندان را بـا پرسـش    از يك سو و پيچيدگي   

اساسي روبرو كرده است از جمله اينكه معيـار و مـالك تعيـين خيـر و يـا شـر بـودن             

بايست مباحث اخالقي مترتب بـر علـوم          مباحث علمي چيست؟ چگونه يك محقق مي      

هـايي جـامع را    توانند روش و آنرا اجرا نمايد؟ آيا دانشمندان مي     جديد را مدنظر گرفته     

براي رد و يا قبول مباحث جديد پيشنهاد كنند و آيا اين اصول قابليـت بكـارگيري در               

  مسائل روزمره يك پزشك و يا محقق را خواهد داشت؟

رسد جامعه علمي مـسيري طـوالني در جهـت نيـل بـه اهـداف             اگر چه به نظر مي    

رو داشته باشـد، امـا بـديهي اسـت بـا آشناسـازي محققـين و                   تي در پيش  اخالق زيس 

توان تا حدودي نگـرش آنـان نـسبت بـه ايـن              دانشجويان با مفاهيم اخالق زيستي مي     

تواند راهنماي افراد باشد      زيرا اگرچه تدوين اصول اخالقي مي     . مباحث را بهبود بخشيد   

. باشـد    امـري كـامالً فـردي مـي        اما اجراي بسياري از اين اصول در محيط آزمايـشگاه         

هـاي    هاي دنيـا بخـش      اهميت اين مسأله به حدي است كه امروزه در بسياري دانشگاه          

  .آموزشي و پژوهشي در زمينه اخالق زيستي تشكيل شده است

هايي در اين زمينه صورت گرفتـه اسـت و            هاي اخير تالش    در كشور ما نيز در سال     

هاي علوم  و واحدهاي درسي در سطح دانشكدهچندين سمينار و كنفرانس برگزار شده 

اخيراً نيز جمعيت ايراني اخـالق در علـوم و فنـاوري بـه همـت      . گردد پزشكي ارائه مي 

  .هايي را آغاز كرده است جمعي از اساتيد دانشگاه در ايران تأسيس شده و فعاليت
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تار در پايان اين بخش با ارائه يك فعاليت پژوهشي كه همراه بـا تـدوين ايـن نوشـ                  

پيگيري شد سعي خواهيم كرد تا نگرش دانشجويان و اعضاي هيـأت علمـي دانـشگاه                

در ايـن   . تربيت مدرس درخصوص ابعاد زيست فناوري و كاربردهاي آن را ارائه نماييم           

 پاسخ  50از اين تعداد    .  سؤال به شصت نفر تحويل شد      25اي حاوي     مطالعه پرسشنامه 

  :ايج ذيل حاصل شدها نت دريافت گرديد و از بررسي پاسخ

از مخاطبـان  % 62در زمينه بررسي ارتباط علـوم اخـالق و علـوم زيـست فنـاوري،        

آنرا مهـم ارزيـابي     % 20جايگاه مباني اخالقي در حيطه زيست فناوري را بسيار مهم و            

اند و مهمترين دليل ارائه شده در اين زمينه ارتباط مستقيم علوم زيست فناوري  نموده

% 10در حـالي كـه      . باشـد   ها، حيوانات و نيز گياهان مي       اعم از انسان  با موجودات زنده    

از % 83از طرفـي    . انـد   اهميت را بسيار كم دانـسته     % 6افراد اهميت اين مقوله را كم و        

پاسخ دهندگان اهميت علم اخالق در ارتباط با زيست فناوري را بسيار بيشتر از سـاير              

بينـي در حـوزه       جديد گاهـاً و غيرقابـل پـيش       اين افراد ايجاد مباحث     . اند  علوم دانسته 

اند كه اين مسأله خود نشان دهنده آگـاهي           بيوتكنولوژي را در اين زمينه مطرح نموده      

  . باشد كافي مخاطبان از مباني علم اخالق زيستي مي

در بخش ديگري از اين پرسشنامه، نظر افراد در مورد ارتباط اخالق بـا دو موضـوع        

پاسـخ دهنـدگان   % 59. عي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت        دين و هنجارهاي اجتما   

بررسي اصول اخالقي از نظر تعاليم ديني را امـري الزم و ضـروري دانـسته و ديـن را                    

. انـد   هاي اخالقي دانـسته     گيري  عنوان يك عامل تأثيرگذار و جهت دهنده در تصميم          به

ل مدرن علمي از جمله هاي الزم در ارزيابي مسائ دين را فاقد توانايي% 47در حالي كه    

. اند مباحث زيست فناوري دانسته و علم و اخالق را دو امر كامالً جداگانه قلمداد نموده      

بـا بررسـي اصـول    %) 85(اما نكته قابل توجه آنست كه درصد بسيار بيشتري از افـراد             

هاي صـحيح   گيري اخالقي از نظر هنجارهاي اجتماعي موافق و حتي آنرا خاص تصميم    

وجـود برخـي      افراد بـا ايـن مـسأله مخـالف بـوده و بـه             % 15اند و تنها      انستهاخالقي د 



����� ��	
 ���

مقايسه اين دو مـورد     . اند  هاي اجتماعي غلط و غيراخالقي در جوامع اشاره نموده          عرف

خود گوياي اين مطلب است كه دانـشگاهيان ارتبـاط مباحـث اخالقـي و هنجارهـاي                 

  . اند تر دانسته اجتماعي را قابل قبول

ورزي ژنتيكــي گياهــان و اســتفاده از محــصوالت  عــدي، مــسأله دســتدر بخــش ب

برانگيزترين مباحث زيـست فنـاوري مـورد توجـه قـرار       عنوان يكي از بحث  تراريخت به 

مخاطبان اطالعات خود در اين زمينه را زياد دانسته و % 47در اين زمينه   . گرفته است 

افـراد  % 67در اين ميان    . اند  ودهاطالعي نم   افراد در مورد اين موضوع اظهار بي      % 5تنها  

ها   توليد محصوالت كشاورزي تراريخت را راهي در جهت افزايش رفاه و سالمتي انسان            

انـد    بيني كـرده    پيش% 1/57اند و حتي      قلمداد نموده و آنرا امري كامالً اخالقي دانسته       

اين محصوالت پتانسيل الزم براي جـايگزين محـصوالت سـنتي را دارا بـوده و حتـي                  

دليـل    افراد به % 8/42در حالي كه    . توانند بهتر و مفيدتر از محصوالت سنتي باشند         مي

عدم آگاهي از اثرات دراز مدت اين محصوالت و دارا بودن ضررهاي اجتمـاعي، امكـان                

توان نتيجه گرفت اگرچه  بنابراين مي. اند جايگزين شدن با محصوالت سنتي را رد كرده

هاي بسياري از سوي      محصوالت موافقند اما هنوز هم نگراني     اكثريت افراد با توليد اين      

شايد به همين دليل است كه تمـامي  . ها وجود دارد    افراد در زمينه مصرف اين فراورده     

% 5/72پاسخ دهندگان احترام به حق انتخاب مصرف كننده را امري ضروري دانسته و       

تنها % 5/27اند و     دانستههاي توليد اين محصوالت را ضروري         آنان تشريح تمامي جنبه   

  .اند به ارائه اطالعات كلي اكتفا كرده

به صورتي . ورزي ژنتيكي حيوانات وجود دارد هاي بيشتري در مورد دست اما نگراني

تنها در صورت وجود اطمينـان از عـدم         % 5/45افراد با مسأله كامالً مخالف و       % 29كه  

اد تغييـرات ژنتيكـي در گياهـان از         بنـابراين ايجـ   . تهديد سالمت حيوان با آن موافقند     

  . مقبوليت بيشتري نسبت به حيوانات برخوردار است
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ورزي گياهان و جانوران را روشـي مناسـب در            مخاطبان، دست % 50همچنين تنها   

اين ارتباط % 13/39دانند و در مقابل  اي كشورهاي فقير مي   جهت رفع مشكالت تغذيه   

ين مسأله كامالً مخالفند به صورتي كه برخـي از          با ا % 8/10اند و     را تا حدودي پذيرفته   

اين افراد معتقدند انحصار توليد محصوالت تراريخت بـه كـشورهاي پيـشرفته و عـدم                

تواند موجبات استثمار هرچه بيشتر     برخورداري كشورهاي فقير از اين فناوري خود مي       

  . اين كشورها را فراهم آورد

 ژنها،   مالي، مانند خطر انتقال بين گونه     از طرفي زماني كه بروز برخي مشكالت احت       

 3/24مشكالت اكولوژيكي و كاهش تنوع ژنتيكي مورد بحث قرار گرفتـه اسـت، تنهـا                

انـد و     درصد افراد بر موافقت خود با دستكاري ژنتيكي گياهان و جانوران اصرار ورزيده            

 در ايـن    چنين مواردي را جايز ندانسته و معتقدند بشر بايد مطالعات بيـشتري           % 6/75

كـش    همانگونه كـه در پاسـخ بـه سـؤال اسـتفاده از ژنهـاي حـشره                . زمينه انجام دهد  

تنها در صـورت    % 7/23افراد كامالً مخالف و     % 8/54باكتريايي در ايجاد گياهان مقاوم      

  . رعايت تمهيدات اكولوژيكي با آن موافقند

 موضوع ديگري كـه در ايـن پرسـشنامه مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت، مبحـث                    

پاسـخ دهنـدگان   % 5/54. هـاي بنيـادي جنينـي اسـت         سازي و استفاده از سلول      شبيه

افـراد بــا  % 05/71در ايـن ميــان  . انــد اطالعـات خـود در ايــن مقولـه را زيــاد دانـسته    

. انـد  اظهار مخالفت نموده  % 9/28هاي سودمند كامالً موافق بوده و تنها          سازي دام   شبيه

رد نيز عدم كافي دانـستن دانـش كنـوني بـشر و             ترين داليل مخالفان در اين مو       عمده

صورت  به% 7/94احتمال ايجاد مشكالت فيزيولوژيكي براي حيوان بوده است در مقابل    

سازي انسان مخالف بوده و آنرا نوعي دخالت در نظام خلقت و نيز مغاير                مطلق با شبيه  

ا به شرط اسـتفاده    در حالي كه افراد اين عمل را تنه       . دانند  با شأن و منزلت انساني مي     

  .دانند سازي شده جايز مي هاي احتمالي از افراد شبيه صحيح و عدم سوءاستفاده
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سازي كامل انـسان      اما در اين زمينه نيز زماني كه يكي از كاربردهاي درماني شبيه           

افـزايش  % 7/21هاي يدكي مثال زده شده است و تعداد موافقـان بـه    يعني ايجاد بافت  

انـد و برخـي از ايـن افـراد            همچنان با اين مسأله مخالفت ورزيده     % 2/78يافته است و    

  .اند هاي جايگزين مانند مهندسي بافت را در اين زمينه توصيه نموده استفاده از روش

هـا    هاي بنيادي جنينـي در درمـان بيمـاري          در ادامه در جايي كه استفاده از سلول       

اين مسأله را امري % 4/70يعني مورد سؤال قرار گرفته است درصد بااليي از مخاطبان 

علل . اند  با اين فناوري مخالف بوده    % 5/29اند و تنها      كامالً اخالقي و قابل قبول دانسته     

هـاي احتمـالي از       مخالفت اين افراد عمدتاً داليل مذهبي و احتمال وقوع سوء استفاده          

ايگزين مانند هاي ج تعدادي از افراد هم استفاده از روش. سازي درماني بوده است شبيه

  . اند  هاي بنيادي بالغ را پيشنهاد داده سلول

در بررسي نگرش افراد به استفاده از حيوانات در تحقيقات پزشكي، درصد بااليي از             

استفاده از حيوانات را تنها در شرايطي كه هيچ روش جايگزين ديگـري  %) 2/78(افراد  

  .اند سأله كامالً مخالف بودهبا اين م% 1/2اند و  وجود نداشته باشد جايز دانسته

در اينجا نيز زماني كه كاربردهاي درماني اسـتفاده از حيوانـات مـورد توجـه قـرار                  

بـا  % 1/71صـورتي كـه       بـه . گرفته است درصد موافقان افزايش زيادي پيدا كرده است        

هاي انساني موافق بوده و آنرا روشي مناسـب      عنوان مدل بيماري    استفاده از حيوانات به   

. انـد   نيـز اظهـار مخالفـت نمـوده       % 8/28انـد و      هـا دانـسته     طالعه و درمان بيماري   در م 

هـاي    عنوان فرمانتورهاي توليد پروتئين     افراد با استفاده از حيوانات به     % 9/72همچنين  

  .اند مخالف بوده% 9/27دارويي موافق و 

اف پرسش شوندگان در مورد ايجاد تغييرات ژنتيكي قابل توارث در انـسان بـا اهـد               

اند كه دليل عمده آن، همانگونه كـه در         مخالف بوده % 8/42موافق و   %  21/57درماني  

مورد گياهان و جانوران نيز عنوان شده بود، عدم اطمينان از نتايج چنين مداخالتي در 

  . طول زمان بوده است
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نگـاري ژنتيكـي را امـري مفيـد در غربـالگري              افراد انجام انگشت  % 3/69همچنين  

انـد   ي ژنتيكي در جمعيت عنوان كرده و از اين نظر انجام آنرا اخالقي دانسته     ها  بيماري

عليرغم موافقـت بـا فوايـد ايـن روش احتمـال سـوء اسـتفاده از اطالعـات                   % 7/30اما  

افراد را دليل مخالفت خود دانسته و انجام اين روش را تنها با موافقت فـرد،   ” شخصي“

  .اند قابل اجرا دانسته

ورزي شـده     له اعطاء حق مالكيت معنوي به ژنها و موجودات دست         در پاسخ به مسأ   

صـورت عمـده امكـان        انـد و داليـل موافقـان بـه          مخالف بوده % 50افراد موافق و    % 50

  . برداري محققان از نتايج تالش خود ذكر شده است گسترش علم و بهره

ر اتـصال جنـين بـه منظـو       %) 3/93(و در نهايت درصد بااليي از پاسـخ دهنـدگان           

انـد كـه نـشان        با آن مخالف بوده   % 6/6باروري زوجين نابارور را اخالقي دانسته و تنها         

  . باشد دهنده مقبوليت باالي اين روش در ميان افراد مي

داوري در پايان نگارش كتاب انجام شـد   با ارائه نتايج اين نظرسنجي كه بدون پيش    

صورت كلي مورد  ارائه شده بههاي مختلف اين كتاب  توان دريافت كه آنچه در فصل مي

هاي اخالقي منطبـق   توان نتيجه گرفت كه گزاره   بنابراين مي . توافق افكار عمومي است   

مـا  . ترين راهبرد بـشر در مواجـه بـا قـضاياي حـادث شـده اسـت                  با نهاد بشري اصلي   

همچنين اميدواريم تا خوانندگان محترم از ارائه نقطه نظرات خود دريغ نورزند و ما را               

  .  پربارتر كردن چاپ دوم كتاب ياري كننددر
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