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[د .مصطفى شمس الدين]

ضوابط إجراء التجارب العلمية على
الحيوانات :دراسة فقهية تحليلية
*

الدكتور
مصطفى بن محمد جبري شمس الدين

*

امللخص
م
بالعاَل ،ومن ضمنها صلتُهم
من شمولية الرشع أنه جاء بام ين ِّظم عالقة اإلنسان
باحليوان .وقد تضافرت النصوص الرشعية الدالة عىل وجوب اإلحسان إىل احليوان
وحرمة الظلم عليه ،وهذا ال يتناىف مع مقصد الشارع من خلقه وهو ملصلحة اإلنسان.
وت ِ
ُشعر مسألة إجراء التجارب العلمية عىل احليوانات بأن فيها ُل ْب ًسا يف املوازنة بني حتقي

املصلحة لإلنسان وبني تفويت املفسدة من احليوان .وتعالج هذه الدراسة موضوع

حيوانات التجارب من الناحية الفقهية يف األحكام املرتتِّبة عليه من خالل األدلة
الرشعية الصحيحة والرباهني العلمية احلديثة .وهتدف هذه الدراسة إىل حتقي ثالثة
أهدافَّ ،أوهلا :تأكيد حيوية الفقه يف مسايرته مع مستجدات العرص وتوطيد الربط بينه
وبني العلوم احلديثة ،والثاين :بيان األحكام الفقهية لعملية إجراء التجارب العلمية عىل
احليوانات يف ضوء موافقة الرشع قصدً ا وأدا ًء ً
ومآال ،والثالث :تقديم الضوابط التي

تعصم عملية إجراء التجارب العلمية عىل احليوانات من خمالفة الرشع قصدً ا وأدا ًء
ً
ومآال .وتعتمد هذه الدراسة عىل ثالثة مناهجَّ ،أو ًال :املنهج االستقرائي يف استجامع
 أجيز للنرش بتاريخ .2017/1/11
 أستاذ الفقه وأصوله املساعد ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية -ماليزيا
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املعلومات املتع ِّلقة باملوضوع واستقصائها من املصادر الرتاثية واملعارصة ،وثان ًيا :املنهج
التحلييل يف معاجلة املعلومات وتدقيقها من خالل أصول الرشع ومقاصده والعلوم
احلديثة ،وثال ًثا :املنهج النقدي يف إعادة النظر يف املعلومات املدروسة وتصويبها من
وتتكون هذه الدراسة عىل ثالثة
خالل أصول الرشع ومقاصده والعلوم احلديثة.
َّ
ويتعر املبحث الثاين
التصور الفقهي للمسألة،
مباحث حيث يتناول املبحث األول
ر
َّ
ويتطرق املبحث الثالث إىل الضبط الفقهي للمسألة ،وترسد
للتحليل الفقهي للمسألة،
َّ

لت إليها الدراسة يف املسألة.
توص ْ
اخلامتة أهم النتائج التي َّ

الكلامت املفتاحية :الضوابط ،التجارب العلمية ،احليوانات ،مقاصد الرشع

املقدمة
نبي بعده؛
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال َّ
موضوع التجارب العلمية عىل احليوانات من ناحيته الفقهية بعد أن
تناول الفقهاء
م
ِ
توصلوا يف دراساهتم إىل
انترش إجراؤها وكثر تداوهلا من ق مبل العلامء والباحثني .وقد َّ
ٍ
ٍ
رشعية أساسها املوازنة بني
أصول
احلكم الفقهي عىل هذه العملية مستندين إىل
املصلحة واملفسدة .وقد اتَّفقوا عمو ًما عىل جواز إجراء هذه التجارب العلمية عىل
ترجيحا للمصلحة التي َّ
تتحق إثرها عىل املفسدة التي تتأتَّى جراءها .وليس
احليوانات
ً
من غر

توصلوا إليه يف هذا احلكم العام،
هذا البحث مناقشة اجلواز الرشعي الذي َّ

وإنام هيدف إىل حتليل هذا احلكم وضبطه ليتواف مع الرشع يف قصده وأدائه ومآله.
ولذا ،تعكف هذه الدراسة عىل الضوابط هلذه التجارب العلمية التي تعصمها من
الرشع يف القصد أو األداء أو املآل.
العدول عن اجلواز إىل خالفه ملخالفتها
م
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اجلوانب
بالتصور الفقهي للمسألة َّأو ًال حيث تتناول
تقوم هذه الدراسة عىل اإلملام
م
ر
الثالثة من قصد الفعل وأدائه ومآله يف التجارب العلمية عىل احليوانات من خالل النظر
َّ
تتحق
يتم إجراؤها واحلصائل التي
يف الدوافع التي حتدو بإجرائها والكيفيات التي ر
بعد إجرائها .وبعد أن َّ
التصور ،تلوج الدراسة يف التحليل الفقهي للمسألة
يتجىل هذا
ر
بإمعان النظر يف تلك الدوافع والكيفيات واحلصائل وتدقيقها ومتييزها بني ما يتواف
مع الرشع وما ال يتواف معه اعتام ًدا عىل أدلته وقواعده ومقاصده .وختلص الدراسة
بعد هذا التحليل إىل إيراد الضوابط للقيام بالتجارب العلمية عىل احليوانات م
بغية النأي
عن خمالفة الرشع والتأكرد من حتقي مقصده من حكمها.
إشكالية البحث:
اإلشكالية التي تنطل منها هذه الدراسة إىل إرساء الضوابط لعملية إجراء التجارب
عىل احليوانات هي أن أصل اجلواز يف هذه العملية القائم عىل ترجيح مصلحة اإلنسان
تعسف استعام ُله مما يؤ ِّدي إىل مناقضة مقصد الشارع منهَّ .
ولئال
عىل مصلحة احليوان قد ُي َّ

ٌ
ٌ
ماسة إىل ضبط الفعل بام حيفظه
حاجة
يعو مد احلكم عىل أصله باإلبطال والنقض فثمة

من خمالفة الرشع يف قصده وأدائه ومآله؛ إذ الفعل يف حالة التغايض عن هذه الضوابط
قد ُحيكمم عليه بغري اجلواز.
ٍ
أسئلة وهي
وألجل معاجلة هذه اإلشكالية ترشع هذه الدراسة يف اإلجابة عن بعض
َّأو ًال ما تص رور مسألة إجراء التجارب عىل احليوانات من جوانب القصد واألداء واملآل؟
وثان ًيا ما التكييف الفقهي ألصل اجلواز يف مسألة إجراء التجارب عىل احليوانات من
جوانب القصد واألداء واملآل؟ وثال ًثا ما آليات االجتهاد يف النظر يف مسألة إجراء
يتم وضع
التجارب عىل احليوانات من جوانب القصد واألداء واملآل؟ وراب ًعا كيف ر
الضوابط ملسألة إجراء التجارب عىل احليوانات من جوانب القصد واألداء واملآل؟
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
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الدراسات السابقة:
م
دراسات أخرى قبلها يف تناوهلا ملوضوع التجارب العلمية
الدراسة
سبقت هذه
قد
ٌ
ْ
عىل احليوانات ،إذ يمكن تقسيم هذه الدراسات إىل ما تجتمع فيه من املحاور املتعلقة
دراسات يف أحكام احليوان وحقوقه ،ومنها ما كتبه عامر
هبذا املوضوع .املحور األول
ٌ
كامل حممد مناع يف رسالته يف مرحلة املاجستري بعنوان أحكام احليوان يف الفقه
اإلسالمي حيث تصدَّ ى إىل موضوع التجارب الطبية عىل احليوانات يف حديثه عن
األسس الرشعية التي يبنى عليها
االعتداء عىل احليوان .وذكر الكاتب يف هذه الرسالة
م
حكم جواز التجارب الطبية عىل احليوان كاملوازنة بني املصلحة واملفسدة وتسخري
ُ

الكون لإلنسان ،مع إيراد بعض الضوابط هلذا احلكم كعدم تعذيب احليوان وأن يكون
ورقة مقدَّ ٍ
ٍ
مة يف املؤمتر
احليوان مما جيوز قتله )1(.ويليها ما كتبه رضا غرابغي وغريه يف
العاملي عن استخدام احليوانات يف العلوم بعنوان حقوق احليوان فــي اإلسالم
تعر للحدود الرشعية يف استعامل احليوان ومنها
) (Animal Rights in Islamحيث َّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
معينة ،وحتريم الشارع لعن احليوان
ومدة
معني
بعدد
حتديد الشارع ركوب احليوان
وشتمه وإيذاءه ورضبه ،وحتديد الشارع أحكام الصيد واالصطياد.

()2

دراسات يف أخالقيات التعامل مع احليوان ،ومنها ما ألفه حممد أمان
املحور الثاين
ٌ
اهلل يف بحثه املوسوم بـ أخالقيات التعامل مع احليوان من املنظور اإلسالمــــي
تطرق إىل ضوابط التعامل الرشعي مع
) (Animal Ethics: An Islamic Perspectiveإذ َّ

احليوان .ومن الضوابط األخالقية التي أوردها املؤلف أن يتحق اإلحسان إىل احليوان

يعر
حني ذبحه ،وأن تكون الغاية من ذبح احليوان االنتفاع به ،وأال َّ

احليوان

( )1مناع ،عامر كامل حممد ،أحكام احليوان يف الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستري يف جامعة النجاح الوطنية،
2000م ،ص.138-127
(2) Ghareaghi, Reza, et.al, Animal Rights in Islam, AATEX 14, Special Issue, Tokyo, 2007, pp. 62-63.
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للتعذيب بالنار وغريها وأال ُجي َّوع احليوان بمنعه من األكل والرشب )3(.وعىل غرار هذا
ما كتبه حممد مهدي ندري يف بحثه بعنوان االعتبارات الرشعية واألخالقية يف التجارب
عىل احليوانات :القانون الدويل والرؤية اإلسالمية

(Regulations and Ethical

)Considerations in Animal Experiments: International Laws and Islamic Perspective

الذي قارن فيه بني القوانني الدولية واألحكام الرشعية يف قضية إجراء التجارب عىل

احليوانات .وقد خلص الكاتب بعد هذه املقارنة إىل حماولة إجياد الضوابط الشاملة
للتجارب عىل احليوان من جانبها القانوين وجانبها األخالقي.

()4

دراسات يف التجارب العلمية عىل اإلنسان واحليوان ،ومنها ما أعدَّ تْه
املحور الثالث
ٌ
عفاف عطية كامل معابرة يف رسالتها يف مرحلة املاجستري بعنوان حكم إجراء التجارب
تناولت موضوع ضوابط إجراء
الطبية (العالجية) عىل اإلنسان واحليوان التي
ْ
التجارب عىل احليوان يف اجلزء الثاين من رسالتها .ومن الضوابط التي أوردهتا الكاتبة
ُ
البحث عن البديل قبل القيام بالتجربة ،ووجود الرضورة أو احلاجة إىل التجربة،
واالهتامم باحلالة الصحية للحيوان ،وتقليل التعذيب عىل احليوان قدر اإلمكان )5(.ويف
رسالة املاجستري بعنوان التجارب العلمية عىل جسم اإلنسان :دراسة فقهية مقارنة
موضوع التجارب العلمية عىل احليوان يف
ذكرت الكاتبة ناريامن وفي حممد أبو مطر
م
غضون حديثها عن الرشوط يف جواز التجارب العلمية عىل اإلنسان .ويقترص كال ُمها
عىل أن احليوان ٌ
بديل لإلنسان يف عملية التجارب العلمية ،وأن هذه التجارب تجرى
َّأو ًال عىل احليوان قبل إجرائها عىل اإلنسان ،وإذا كان إجراؤها عىل احليوان ال يكفي
(3) Amanullah, Muhammad, Animal Ethics: An Islamic Perspective, International Journal on Quranic
Research, Vol. 2, No. 2, 2012, pp. 62-64.
(4) Naderi, Mohammad Mehdi, et.al, Regulations and Ethical Considerations in Animal Experiments:
International Laws and Islamic Perspectives, Avicenna Journal of Medical Biotechnology, Vol. 4, No.
3, 2012, pp. 117-119.

( )5معابرة ،عفاف عطية كامل ،حكم إجراء التجارب الطبية (العالجية) عىل اإلنسان واحليوان ،رسالة
ماجستري يف جامعة الريموك2002 ،م ،ص.84-83
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
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إلثبات صحة الفر العلمي للتجربة فيخضع اإلنسان هلا.
م
املتواصلة من ِق مبل الدارسني والباحثني يف
مت ِّثل هذه الدراسات وغريها اجلهو مد
م
ُ
سابقها ويستدرك
الحقها
يكمل
موضوع التجارب العلمية عىل احليوانات حيث ِّ
م
ِّ
احلديث عن الضوابط الرشعية
تناولت هذه الدراسات
متأخ ُرها عىل متقدِّ ممها .وقد
ْ
يكن ش ً
م
امال جلوانب الفعل الثالثة
ولكن
للتجارب العلمية عىل احليوانات
تناوهلا هلا َل ْ
َّ
()6

من القصد واألداء واملآل التي تتأ َّثر هبا األحكام الرشعية .وهذا ما ستخ ُلص إليه هذه

الدراسة بإيضاح تصور املسألة وحتليلها وضبطها من خالل مراعاة قصد الفعل وأدائه
ثم يصبح أصل اجلواز يف التجارب العلمية عىل احليوانات مقرت ًنا بام حيفظه
ومآله .ومن َّ
من مناقضة مقصد الرشع من ترشيعه.

املبحث األول:
التصور الفقهي للمسألة
ر
ٍ
ٍ
أساس وهو كيف ينظر الفقيه
سؤال
بالتصور الفقهي للمسألة هنا أن نجيب عن
يراد
ر
تصورها يف ذهن الفقيه؟ وبنا ًء عىل قاعدة احلكم عىل اليشء
يتم ر
إىل هذه املسألة؟ ،وكيف ر
()7
بتصورها؛
يلم
ٌ
ر
فرع عن تصو ِّره فال مسا مغ للفقيه أن حيكم عىل هذه املسألة إال بعد أن َّ
ٍ
ٌ
ملجهول غري معلو ٍم.
جمهولة فال يمكن إسداء احلكم الفقهي
ألهنا قبل معرفة حقيقتها
النظر يف تعريف التجارب العلمية عمو ًما
ويتقدَّ م عىل اإلملام بالتصور الفقهي للمسألة ُ

لينطل منه الفقيه إىل إدراك حقيقتها ومتعلقاهتا .فالتجارب العلمية عىل احليوانات

( )6أبو مطر ،ناريامن وفي حممد ،التجارب العلمية عىل جسم اإلنسان دراسة فقهية مقارنة ،رسالة ماجستري يف
اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني2011 ،م ،ص.56
( )7احلموي ،أمحد بن حممد ،غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر ،بريوت :دار الكتب العلمية،
1985م ،ج ،2ص.314
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ٍ
ٍ
بطريقة علم َّي ٍة
بوجه عا ٍم عمل َّي ٌة خمترب َّي ٌة يقوم هبا اخلبري عىل احليوان
علمي وهي
مصطلح
ٌ
ٌّ
ٍ
ٍ ()8
موصفات
معلومة مع َّينة.
بغية الوصول إىل
وتبني من هذا التعريف أن ما ال يكتمل فيه َّ
َّ
ً
تجربة علم َّي ًة وبالتايل ال يكون من موضوع هذه الدراسة.
هذا املصطلح ال ُي معدر
ٌ
ويف كون التجربة علم َّي ًة ما ر
أعامل عسري ٌة تفتقر إىل د َّقة النظر وشدَّ ة
يدل عىل أهنا
عمال ه ِّينًا .وكوهنا خمترب َّي ًة ما ر
وليست ً
يدل عىل أهنا تقع غال ًبا يف
التح ِّري واجلهد
ْ

املختربات حلاجتها إىل األجهزة واآلالت العالية اجلودة ووسائل التكنولوجيا األخرى.

ويف كوهنا أن يقوم هبا اخلبري ما يم ِّيز بني التجربة العلمية وغريها؛ ألن اخلبري هو من
ٍ
ٍ
صحيحة .ويف كوهنا عىل احليوان ما ر
يدل
بكيفية
يؤهله للقيام هبذه العملية
يتو َّفر فيه ما ِّ
وليست عىل
عىل أن هذه الدراسة تركِّز عىل التجربة التي ُتج مرى عىل احليوانات فقط
ْ
ٍ
بطريقة علم َّي ٍة ما ر
يدل عىل أن هذه التجربة ال يمكن أن
اإلنسان أو النباتات .وكوهنا
وليست هي دأب
تؤ ِّد مي إىل اهلدف املنشود منها إال هبذه الطريقة التي يعرفها اخلرباء،
ْ
معلومة معي ٍنة أن هذه التجربة ال بدَّ هلا من ٍ
ٍ
غاية
عا َّمة الناس .ويف كوهنا للوصول إىل
َّ
وهي كسب املعلومات العلمية من جسم احليوان أو حياته أو طبيعته.
وبام أن فعل املك َّلف الذي هو متع َّل التكليف يرتبط يف احلكم عليه بجوانبه الثالثة
تصور
ويتم
تصوره كذلك يشمل هذه اجلوانب.
وهي القصد واألداء واملآل ،فإن
ر
َّ
ر
التجارب العلمية عىل احليوانات لدى الفقيه بأن يدرك القصدم الذي يدفع إىل هذه
م
واملآل الذي تؤ ِّدي إليه.
تتم به
التجارب واألدا مء الذي ر
( )8ينظر :معابرة ،عفاف عطية كامل ،حكم إجراء التجارب الطبية (العالجية) عىل اإلنسان واحليوان ،ص-2
 .3ومناع ،عامر كامل حممد ،أحكام احليوان يف الفقه اإلسالمي ،ص .127والدايل ،عبد العزيز بن صالح بن
عبد اهلل ،أحكام التجارب العلمية عىل احليوانات والنباتات دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري يف جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية2013 ،م ،ص.20-18

See also: Exner, Cornelia, Animal Experiments in

Research, Bonn, Lemmens Median GmbH, 2007, p.6.
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املطلب األول:
التصور من خالل قصد الفعل يف التجارب العلمية
ٍ
أسباب مع َّي ٍنة،
مبني عند العلامء عىل
إن اإلقدام عىل التجربة العلمية عىل احليوان ٌ
ٍ
ونتيجة من
تفرق بني نو ٍع من نو ٍع آخر من التجارب العلمية
وهذه األسباب هي التي ِّ
ٍ
نتيجة أخرى منها .وباإلجياز ،من األسباب الدافعة إىل القيام بالتجربة العلمية والتي
مت ِّثل قصد الفعل فيها هي:

()9

م
بالعاَل والطبيعة من خالل البحث العلمي يف احليوان.
 .1الكشف عن املعلومات املتع ِّلقة
 .2تطوير العالج اجلديد لألمرا

من خالل األدوية والعمل َّيات اجلراحية عىل احليوان.

 .3البحث عن البدائل الطبيعية للبحث العلمي والعالج الط ِّبي من خالل جسم احليوان.
 .4تجربة املنتجات الصناعية واألدوية الكياموية من خالل اختبار آثارها وفاعليتها يف
جسم احليوان.
 .5الدراسة يف األمرا

الوراثية التي تصيب اإلنسان من خالل خاليا احليوان.

 .6تطوير وسائل االختبار التشخييص ) (Diagnostic Testاجلديدة لألسقام من خالل
جسم احليوان.
 .7تعليم علم األحياء والدراسة فيه ملعرفة اجلهاز العظمي للحيوان.
وإذا تت َّبعنا كتابات العلامء ودراساهتم حول التجربة العلمية عىل احليوان نجد أن
ٍ
القصد من القيام هبا يؤول إىل ثالثة ٍ
رئيسة وهي:
أمور
 .1التجربة العلمية ملنفعة اإلنسان ،ومنها جعل احليوان حقل التجربة لألدوية
والبحث عن املعلومات العلمية يف جسم احليوان ملعاجلة األمرا

التي تصيب

(9) Giridharan, N.V., Use of Animals in Scientific Research, New Delhi, Indian Council of Medical
Research, 2000, p.2-3. See also: Corey, Lawrence, “Animal Testing is Essential for Medical Research”,
in Animal Experimentation, Greenhaven Press, 2004, p.22-24. Exner, Cornelia, Animal Experiments in
Research, p.9-19.
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اإلنسان.
 .2التجربة العلمية ملنفعة احليوان ،ومنها الكشف عن املعلومات املساعدة لتنمية
الصناعة احليوانية وملعاجلة األمرا

التي تصيب احليوانات.

 .3التجربة العلمية ملنفعة البيئة والطبيعة ،ومنها كسب املعلومات املفيدة لتحقي
التلوث البيئي من خالل عاَل
التوازن يف النظام الطبيعي ) (Ecosystemواحلدِّ من ر
احليوان وحياته.
واتَّضح مما سب أن الباعث هلذا الفعل هو حتصيل املنفعة املتو َّقعة بإيقاع املفسدة عىل
احليوان وإحلاق الرضر به ،فهذا هو القصد العام من التجربة العلمية عىل احليوان.

املطلب الثاين:
التصور من خالل أداء الفعل يف التجارب العلمية
يتم أداؤها إال بالنظر يف أمرين ومها التجربة العلمية
إن التجارب العلمية ال ر
الثاين صورة املفعول ،وأما صورة الفاعل
األو ُل صور مة الفعل ويم ِّثل
واحليوان ،فيم ِّثل َّ
ُ
ٍ
وتتنوع
خمتلفة،
فهي تتبع صورة الفعل .وبالنسبة للتجربة العلمية ،فهي تكون يف أنوا ٍع
َّ
وآلياهتا ووسائ ُلها حسب اختالف
مناهجها
حسب اختالف القصد منها ،وتتم َّيز
ُ
ُ
ِ
أقسامها .وباالختصار،
خيصه من جماالت العلوم حسب
نوعها ،وخيتلف القائم هبا فيام ر
ٍ
صور بنا ًء عىل قصد الفعل الساب ذكره ،وهي:
أن التجربة العلمية تنقسم إىل مخس
 .1ترشيح احليوان :وذلك بالعملية اجلراحية عىل جسم احليوان ملعرفة ما فيه من
ً ()10
املعلومات احلقيقية للجهاز العظمي مثال.
ٍ
ٍ
بجزء من جسم احليوان إلخضاعه
يشء من احليوان :وذلك باألخذ
 .2أخذ

(10) See: Damy, Sueli Blanes, et.al., The Fundamentals of Experiments with Animals, Applications in
Experimental Surgery, Rev Assoc Med Bras 2010, 56(1). p.103.
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مثال أو لنقله إىل جسم اإلنسان ً
للتجربة الطبية ً
آخر.
مثال م

()11

.3

حقن احليوان :وذلك بإدخال املواد السائلة كالدواء واملادة املضادة )(Antibiotic

يف جسم احليوان عن طري اإلبرة وغريها ملعرفة مدى فاعلية تلك املواد وآثارها يف
احليوان.

()12

 .4تعريض احليوان :وذلك بتعريض احليوان للمواد املؤ ِّثرة واخلطرية كشعاع
الليزر ) (Laserوروائح املواد السامة ملعرفة مدى تأثريها يف احليوان ومدى قوة اجلسم
املضاد ) (Antibodyفيه لتحصني نفسه من هذه املواد.

()13

تطورات احليوان ومراحل حياته وعالقته مع
 .5مراقبة احليوان :وذلك بمتابعة ر
مثال)14(.
التغريات املناخية )ً (Climate Change
الطبيعة والبيئة وتفاعالته مع ر
األمر الثاين يف أداء الفعل هو احليوان ،وهو ما تجري عليه التجارب العلمية؛ ألن
()15
هذه الدراسة تركِّز عليه وإن كانت التجارب العلمية قد ُتج مرى عىل اإلنسان.

والسؤال األساس هنا ما السبب يف جعل احليوان ً
حقال للتجربة العلمية لصالح
اإلنسان؟ وأليسا جنسني خمتلفني؟ فاجلواب عن هذا السؤال هو أن احليوان أقرب إىل
اإلنسان وأشببه باملقارنة مع سائر الكائنات؛ وذلك لتشاهبهام يف النظام البدين وتركيب

األعضاء واخلاليا ) .(Cellsفلذا ،النتائج املكتسبة من التجارب عىل احليوان تناسب
ٍ
واحد يف هذا
لصالح جسم اإلنسان )16(.ولكن احليوانات ال تكون عىل مستوى
التشابه ،فمنها ما يكون أكثر تشا ًهبا لإلنسان ومنها ما يكون َّ
أقل .وعىل سبيل املثال ،أن
(11) See: Haney, Daniel Q., “Using Animals as Organ Donors May Save Human Lives”, in Animal
Experimentation, p.45.
(12) See: Giridharan, Use of Animals in Scientific Research, p.11.
(13) See: Animal Experiments. Retrieved from:
http://www.animalaid.org.uk/images/pdf/factfiles/exp.pdf
(14) See: Exner, Cornelia, Animal Experiments in Research, p.6.

( )15ينظر :أبو مطر ،ناريامن وفي حممد ،التجارب العلمية عىل جسم اإلنسان دراسة فقهية مقارنة ،ص 3وما بعدها.

(16) Giridharan, Use of Animals in Scientific Research, p.2.
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م
اإلنسان يف  %99من نسبة احلمض
الشمبانزي ) (Chimpanzeeمن جنس القرود يشارك
()17
م
اإلنسان يف  %98من نسبة احلمض النووي.
النووي ) ،(DNAبينام تشارك الفأر ُة
ٌ
ولكن األكثر منها
خمتلفة،
أجناس
فاحليوانات التي ُتج معل ع ِّين ًة للتجارب العلمية
َّ
ٌ
ً
ً
خصائص مت ِّيزها عن غريها
وتداوال بني العلامء هو الفئران؛ وذلك ملا هلا من
استعامال
م
حيوانات
وهي كوهنا صغري ًة ويسرية املراعاة ورخيصة املؤنة ورسيعة الزيادة )18(.وثمة
ٌ
َّخذ كذلك عي ٍ
()19
أخرى ُتت م
نات للتجارب العلمية منها:
ِّ
 .1الفأرة ،للدراسة يف عالج مر

الرسطان والبحث الوراثي ).(Genetic Research

 .2األرنب ،لتطوير مادة اللقاح أو التطعيم ) (Vaccineوتجربة األدوية.
 .3اخلنزير ،للعملية اجلراحية يف نقل األعضاء والبحث عن عالج مر
.4

السكَّري.

ب البيطري
البقر ،لتطوير مادة اللقاح أو التطعيم والدراســـة يف الطـــ ِّ
).(Veterinary Medicine

 .5القط ،للعملية اجلراحية يف القلب وتطوير الوسائل املساعدة للسمع.
 .6الكلب ،للدراسة يف عالج املر

القلبي الوعائي

)(Cardiovascular Disease

والعملية اجلراحية يف نقل العظام.
سجلت اجلهات املعنية باحليوان يف م
العاَل أن عدد احليوانات التي تُستمخدم م يف
وقد َّ
األبحاث والدراسات والتجارب قد وصل إىل ما فوق مليون يف السنة .ويف عام
ٍ
2014م مث ً
خمتلفة كالفأرة
ال استعمل الباحثون يف أمريكا مليون حيوان من أنوا ٍع
والطيور يف التجارب العلمية ،وأما يف بريطانيا فقد استعمل الباحثون يف العام نفسه

(17) Why Are Animals Necessary in Biomedical Research? Retrieved from: http://www.cabiomed.org/csbr/pdf/fs-whynecessary.pdf See: Mice and Medicine, p.3. Retrieved from:
https://www.mrc.ac.uk/publications/browse/mice-and-medicine/
(18) Animal Experiments. Retrieved from:
http://www.animalaid.org.uk/images/pdf/factfiles/exp.pdf
(19) Exner, Cornelia, Animal Experiments in Research, p.10.
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أكثر من أربعة ماليني من احليوان للتجارب العلمية .ويف عام 2013م استخدم
الباحثون يف كندا أكثر من ثالثة ماليني من احليوان هلذا الغر

 .وهذا العدد إذا كان

أكثر من مائة مليون حيوان يستخدم يف كل سنة ألجل
من مجيع بالد العاَل فقد بلغ م
إجراء التجارب العلمية عليه.

()20

املطلب الثالث:
التصور من خالل مآل الفعل يف التجارب العلمية
إن احلصيلة املرتتِّبة عىل الفعل هي املقصود األساس من القيام به؛ إذ إن ما سيقع من
م
عرب
نتائج
الفعل من م
وحصائل هو الذي سيحدِّ د مدى نجاح الفعل يف أدائه .وهذا ما ُي َّ
عنه بمآل الفعل أي ما سيحصل من الفعل قطعا أو غالبا قصدً ا أو بغري ٍ
قصد قري ًبا أو
ً
ً
بعيدً ا من املنافع واملضار .ويراد بمآل الفعل هنا اآلثار املرتتِّبة من املصالح واملفاسد عىل
القيام بالتجارب العلمية عىل احليوان.

الفرع األول:
ما يرجع إىل اإلنسان من املنافع واملضار
يف التجارب العلمية عىل احليوان

بنا ًء عىل أن القصد األساس من اإلقدام عىل التجربة العلمية هو جلب املصلحة
لإلنسان فيكون هو كذلك املآل املقصود ر
وقوعه واملتو َّقع حصو ُله من
حتق ُقه واملنشود
ُ
هذا الفعل .وقد أثبتت الدراسات التي أجراها العلامء يف التجارب العلمية عىل احليوان
ناجحة وفع ٍ
ٍ
ٍ
الة إىل ما ِّ
الطب
حيق مصالح اإلنسان يف
بصورة
عرب التاريخ أهنا قد أ َّد ْت
ِّ
َّ

تم ني ُلها من
أهم إنجازات العلامء التي َّ
والعلوم والصناعة واهلندسة وغريها .نورد هنا َّ

خالل التجارب العلمية عىل احليوان مما يؤكِّد أن هذا الفعل يؤول إىل اإلنسان بالنفع
(20)http://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/animals-used-experimentationfactsheets/animal-experiments-overview/
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الكبري واجلدوى العريضة ،وهي:
 .1اكتشاف األنسولني
ألمرا

()21

)(Insulin

ملر

السكَّري ومادة اللقاح أو التطعيم

البوليو ) (Polioوالدفترييا ) (Diphtheriaوالروبيال ).(Rubella

 .2صناعة الدواء ملعاجلة مر

ارتفاع ضغط الدم واالضطراب النفيس

والقرحة والربو ) (Athmaواللوكيميا واألمرا

الفريوسية.

ِ
كالك ْل مية والقرنية والقلب.
 .3إنجاح العمليات اجلراحية يف نقل األعضاء
 .4الوقوف عىل املعلومات العلمية والطبية كالدور الدموي ووظائف الرئتني
ونظام اهلرمون ومراحل اجلنني والوظائف البيوكيميائية

)(Biochemical

للكبد واالستنساخ واإلخــصاب املختــــربي والتحكرم اجلينـــي
).(Gene Control
و باإلضافة إىل هذه املنافع وغريها من التجارب العلمية عىل احليوان التي ترجع إىل
اإلنسان ،ثمة ما ي ِ
شعر بأن هلا من املضار العائدة إىل البرش كذلك مما جيدر االلتفات إليها
ُ
بغية االنتباه هبا والنأي عنها .ومن املضار احلاصلة جراء اإلقدام عىل التجارب العلمية
عىل احليوان والتي تصيب اإلنسان هي:
 .1اخلطأ الطبي الناتج من اخلطأ املختربي املؤ ِّدي إىل تلف اإلنسان أو اإلرضار به؛
وذلك َّ
ألن التجربة العلمية عىل احليوان ال تكشف متا ًما ما يف اإلنسان من النظام البدين
والنظام النفيس ،وأن هذه التجربة ال تفيد إال الفرضية العلمية ) (Hypothesisالتي قد

تصلح لإلنسان وقد ال تصلح له.

()22

 .2واالهنيار األخالقي يف اإلنسان تجاه الكائن اآلخر وهو احليوان؛ وذلك ألن
(21) Giridharan, Use of Animals in Scientific Research, p.2-3. Exner, Cornelia, Animal Experiments in
Research, p.12-13. See also: Anderegg, Christopher, et.al., A Critical Look at Animal Experimentation,
Ohio, Medical Research Modernization Committee, 2006, p.2-8.
(22) See: Anderegg, Christopher, et.al., A Critical Look at Animal Experimentation, p.9.
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مشاعر له وال م
يضحى
قيمة له ،فهو األول ما
كائن ال
َّ
اإلنسان سينظر إىل احليوان بأنه ٌ
م

واملرضة.
باإلتالف واإلرضار بإجراء التجارب العلمية املؤملة
َّ

يرض باإلنسان بسبب ما يرجع بالرضر إىل احليوان والطبيعة كام سيأيت
 .3ما ر
نظرا لصلة اإلنسان هبام يف النظام البيئي ) (Ecosystemحيث إن ما ر
خيل هبذا
احلديث عنه ً
النظام البيئي سيعود يف النهاية إىل اإلخالل باإلنسان.

الفرع الثاين:
ما يرجع إىل احليوان من املنافع
واملضار يف التجارب العلمية عىل احليوان
نظرا إىل أن احليوان هو احلقل الذي ُتج مرى عليه التجربة العلمية فإن اآلثار املرتتِّبة
ً
ٍ
ٍ
ٍ
وواضحة .وبام أن من أهداف إجراء التجارب العلمية
مبارشة
بصورة
عليها تظهر فيه
متضم ًنة للمنافع اآليلة
ما يكون ملصلحة احليوان نفسه فتكون النتائج احلاصلة بعدها
ِّ
إليه ،ونورد بعضها هنا وهي:

 .1احلفاظ عىل احليوان من األمرا

من خالل التجربة العلمية لتقوية القوة املنَّاعة

احليوي يف احليوان لت مُمكِّنه من النجاة من األمرا
) (Immuneيف املضاد
ِّ

الناتجة من الفريوسات.
ر
التحق من دوام الوجود واستمراره لنوع احليوان املهدَّ د باالنقرا
.2

املعدية

()23

واالندراس

)(Extinction؛ َّ
ألن بالتجربة العلمية تُعا ملج مشكالت تفاعل هذا النوع من
املتلوثة واملناخ املضطرب.
املتغرية والطبيعة ِّ
احليوان مع البيئة ِّ
ال تقترص اآلثار النامجة عن التجربة العلمية عىل احليوان عىل هذه املنافع فحسب بل

(23) Why Are Animals Necessary in Biomedical Research? Retrieved from: http://www.cabiomed.org/csbr/pdf/fs-whynecessary.pdf
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نظرا إىل أن بعض صور هذه التجارب العلمية
وتشمل كذلك اآلثار
املرضة باحليوان ً
َّ

تتضمن اإلرضار املبارش له .ومن املضار الناتجة من التجارب العلمية والتي تصيب
َّ

احليوان هي:

وأرضها واللذان يلحقان باحليوان جراء
 .1التلف واملوت ،ومها أشدر املفاسد
ر
ٍ
قصد من ِق مبل الباحثني
إخضاعه للتجربة العلمية ،وذلك حيصل قصدً ا أو بغري
()24
عقب إقدامهم عىل هذه التجربة.
ويتعر احليوان ملا دون التلف من األَل والوجع جراء إخضاعه
 .2األَل والوجع،
َّ
ٍ
قصد من قبل الباحثني أثناء
للتجربة العلمية ،وذلك حيصل قصدً ا أو بغري
إقدامهم عىل هذه التجربة وبعدها.

()25

احليوان للخلل اجليني نتيجة

يتعر
 .3اخللل اجليني ) ،(Genetic Disorderوكام َّ
عملية التعديل الوراثي ) (Genetic Modificationجلينات احليوان ،وذلك يؤ ِّدي يف
النهاية إىل تق رلص الوجود للحيوان واالنخرام بنظام التناسل والتوالد.
()26

نظرا
يرض باحليوان بسبب ما يرجع بالرضر إىل الطبيعة كام سيأيت احلديث عنه ً
 .4ما ر
لصلة احليوان هبا يف النظام البيئي.

الفرع الثالث:
ما يرجع إىل الطبيعة من املنافع واملضار
يف التجارب العلمية عىل احليوان
خصوصا
املآل األبعد من التجارب العلمية عىل احليوان هو ما يعود إىل الطبيعة
ً
اعتبارا بأن احليوان وحد ٌة من الوحدات
والكون عمو ًما من الفوائد واملخاطر ،وذلك
ً
(24) Exner, Cornelia, Animal Experiments in Research, p.6.
(25) Newkrik, Ingrid, “Animal Testing Is Cruel and Does Not Benefit Medical Research”, in Animal
Experimentation, p.28.
(26) Exner, Cornelia, Animal Experiments in Research, p.17.
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يتكون هبا الكون .فام يؤ ِّثر يف هذه الوحدة سيؤ ِّثر يف هناية املطاف
املرتكِّبة املتأ ِّلفة التي َّ
َّ
سمى بالنظام البيئي ).(Ecosystem
إجيا ًبا وسل ًبا يف الكون ك ِّله،
ويتلخص هذا فيام ُي َّ
وما ينفع اإلنسان واحليوان مما مىض إيراده يؤول إىل الطبيعة بالنفع ملا فيه من حتقي
ٍ
ٍ
مبارشة
صورة
فسيرض يف
يرض باإلنسان واحليوان
ر
التوازن يف الطبيعة والبيئة ،وأما ما ر
بالطبيعة للعالقة بينها يف هذا النظام البيئي .وعىل سبيل املثال ،الضفدع الذي ُجي معل ع ِّين ًة
للبحث والدراسة والتجربة يف املدارس واملختربات كان يؤخذ من الغابات ،وقد أ َّدى
ر
سيخل بالنظام البيئي
هذا إىل نقصان عدده من بني احليوانات التي تعيش حوله .وهذا
فريسة للح َّية ً
ً
مثال
حيث يؤ ِّثر نقصان عدد الضفدع يف نسبة الكائنات األخرى بصفته
ً ()27
ومفرتسا للحرشات الصغرية مثال.
ً

املبحث الثاين:
التحليل الفقهي للمسألة

تصور املسألة الساب احلديث
يراد بالتحليل الفقهي للمسألة هنا أن ينطل الفقيه من ر
عنه إىل تنقيبها ومتحيصها بآليات االجتهاد عنده ليعلم مداخل الفقه للولوج إىل احلكم
عىل التجارب العلمية عىل احليوان .وبعد أن تتَّضح لديه صورة املسألة فيام ينظر إليه
حكام فقه ًّيا من األحكام
ويعترب به وما ال ينظر إليه وال يعترب به ،فطف أن يسدي إليها ً

يتم إال بتحليل املسألة فقه ًّيا من خالل جوانبها الثالثة وهي قصد
الفقهية .وهذا ال ر

الفعل وأداؤه ومآله.

(27) Balcombe, Jonathan, The Use of Animals in Higher Education, Problems, Alternatives
and Recommendations, Washington, The Humane Society Press, 2000, p.32-33.
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املطلب األول:
حكم التجارب العلمية من خالل قصد الفعل
رت يف الرشع قاعد ٌة كربى وهي أن قصد الشارع من املك َّلف أن يكون قصده
تقر ْ
قد َّ
موافقا لقصده يف الترشيع ،ر
ً
يف العمل
ُرش ْع له
وكل من ابتغى يف تكاليف الرشيعة ما َل ت م
()28
تعرضنا لقصد الفعل من اإلقدام عىل التجارب
فقد ناقض الرشيعة .وسب أن َّ
العلمية عىل احليوان إذ َّ
يتلخص عمو ًما يف حتقي املصلحة للناس واحليوانات والطبيعة

يتم بأن نتأكَّد من موافقة قصد
واملحافظة عليها .والنظر التحلييل يف جانب القصد هنا ر

الفعل لقصد الشارع منه وعدم خمالفته إ َّياه.

وبام أن إسداء احلكم الرشعي ألفعال املكلفني مق َّيدٌ بام فيه من موافقة القصد لقصد
الشارع فإن الشارع وضع هذه الرشائع مبأ ْ ِ
رسها ملصالح العباد )29(،فمن الرضوري إ ًذا

أن ِّ
تبني لنا أن هذه التجربة العلمية ال تؤول بالنفع
حيق هذا الفعل
م
مصالح للعباد .وقد َّ
غريه من احليوان والطبيعة .واملقصد العام من
إىل اإلنسان فحسب وإنام ر
تعم منفعتُه م
الترشيع وهو حفظ نظام األمة واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه وهو نوع

تبع له يف الصالح والفساد .وبنا ًء عىل هذا ،فالتجربة العلمية عىل
اإلنسان )30(،وغريه ٌ
ٌ
مرشوعة وخيتلف حكمها الفقهي
احليوان التي يكون باع ُثها حتقي م مصلحة اإلنسان
بني الوجوب واجلواز باختالف القصود الباعثة هلا من خالل درجات املصلحة
ومستوياهتا .وعىل سبيل املثال ،التجربة العلمية التي يكون باع ُثها إنقا مذ حياة اإلنسان
( )28الشاطبي ،إبراهيم بن موسى ،املوافقات ،حتقي  :أيب عبيدة مشهور بن حسن ،دار ابن عفان1997 ،م،
ج ،3ص 23و.27
( )29املرجع نفسه ،ج ،2ص.9
( )30ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،حتقي  :حممد احلبيب ابن اخلوجة ،قطر،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،2004 ،ج ،2ص.122
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م
البحث عن املعلومات الطبية يف احلكم
ال تضاهي التجربة العلمية التي يكون باع ُثها
الرشعي .وهذا الرأي يتواف مع الفتاوى الصادرة عن العلامء حني أجازوا التجربة
موائم لتحقي مصلحة اإلنسان .ومن هذه
العلمية عىل احليوان بنا ًء عىل أن القصد منه
ٌ
الفتاوى:
أفتت دار اإلفتاء املرصية باجلواز.
.1
ْ

()31

 .2أفتى املجلس اإلسالمي لإلفتاء ببيت املقدس باجلواز.

()32

 .3أفتت اللجة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسعودية باجلواز.

()33

وجممل مستندهم يف القول باجلواز يف هذه املسألة هو ترجيح مصلحة اإلنسان عىل
مصلحة احليوان وأن احليوان خلقه اهلل ملصلحة اإلنسان .وإذا أجاز الشارع لإلنسان
االنتفاع باحليوان من األكل والرشب والركوب واحلمل والزينة وغريها فجاز أن ينتفع
ٍ
ٌبرشوط
اإلنسان به يف إجراء التجربة العلمية عليه .وقد ذهبوا يف هذا اجلواز إىل أنه مق َّيد
ترجع إىل حتقي الصواب يف هذه املوازنة وحفظ الفعل اجلائز من مناقضة مقصد
الشارع من احلكم يف املسألة.
وهذا األصل يف اجلواز مق َّيدٌ بام إذا عادت التجربة العلمية عىل قصد الشارع منها
املحرم
بالنقض واإلبطال بتحقي املفسدة أو تفويت املصلحة كأن يكون باع ُثها
م
ارتكاب َّ
ٍ
حينئذ مرشوعيتها إىل خالفها،
مثل االستنساخ البرشي ) (Human Cloningفتنقلب
صونًا لقصد الشارع منها .وعليه ،فإن مرشوعية هذا الفعل تدوم ما دام قصدها يواف
قصد الشارع منها وال يناقضه حاالً ومآالً .ومناط املرشوعية يف قصد الفعل هو
املصلحة املرتتِّبة عىل وقوع الرضورة أو احلاجة الداعية إىل اإلقدام عليه.
(31) http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=4293&LangID=1&MuftiType=0
(32) http://www.fatawah.net/Fatawah/434.aspx
(33)http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageI
D=1614&PageNo=1&BookID=3#P293
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[د .مصطفى شمس الدين]

املطلب الثاين:
حكم التجارب العلمية من خالل أداء الفعل
يتم التحليل الفقهي ألداء التجارب العلمية عىل احليوان بالنظر يف الفعل واملفعول
ر
ُ
ُ
واملفعول يف احليوان الذي ُتج مرى عليه
الفعل يف التجربة العلمية
والفاعل ،ويتم َّثل
ِ
ُ
العاَل الذي يقوم بفعل التجربة عىل احليوان .ونبدأ باحلديث عن
والفاعل يف
التجربة
مكم ًال للمحكوم فيه وهو فعل
يتم به احلكم الرشعي بصفته ِّ
احليوان؛ ألنه الذي ر
املكلف يف التجربة العلمية.
 .1التحليل الفقهي يف حيوانات التجارب:
قبل اإلقدام عىل جعل احليوان ً
حقال للتجربة العلمية فال بدَّ من البحث عن البديل،
بديل وإما أال يكون له ٌ
وهو إ ًذا إما أن يكون له ٌ
بديل ،وإذا كان له بدي ٌل فال يسوغ إجراء
مقام اليشء يف نيل املقصود منه
التجربة عليه لوجود بديله .ويراد بالبديل هنا ما يقوم م
مع حتصيل املصلحة األكرب أو حتقي املفسدة األقل.

وقد أشار بعض العلامء إىل وجود البدائل األخرى للحيوانات يف القيام بالتجارب
العلمية عليها كاملحاكاة احلاسوبية ) (Computer Simulationجلسم احليوان( )34واخلاليا
اجلذعية ) (Stem Cellsورقاقات احلمض النووي ) )36(.(DNA Chipsووجود البديل
ٍ
ٍ
تعارضت
فقهية وهي إذا
قاعدة
يعدر مان ًعا من القيام هبذه التجربة العلمية استنا ًدا إىل
ْ
مفسدتان ر ِ
رضرا بارتكاب أخ ِّفهام )37(.وبيانه أن يف احليوان وبديله
أعظمهام
وعي
ً
ُ
ُ
()35

(34) Exner, Cornelia, Animal Experiments in Research, p.22
(35) Anderegg, Christopher, et.al., A Critical Look at Animal Experimentation, p.17
(36) Animal Experiments. Retrieved from:
http://www.animalaid.org.uk/images/pdf/factfiles/exp.pdf

( )37حيدر ،عيل ،درر احلكام يف رشح جملة األحكام ،تعريب :فهمي احلسيني ،دار اجليل1991 ،م ،ج ،2ص.746
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أهون ر
ُ
لجأ إليه صونًا من الوقوع
رضرا يلح هبام إال أن الرضر حيدث يف البديل
وأقل ،ف ُي م
ً
يف املفسدة األكرب.
وإذا عجز البديل عن أن يفيد ما يفيده احليوان من األهداف وذلك كصعوبة
احلصول عىل البديل أو أن استخدامه ال يفي بتحقي املقصود ً
فضال عن ترترب املفسدة
ُ
احليوان ع ِّين ًة للتجربة العلمية.
األكرب عليه وفوات املصلحة األكرب منه ،فحينذاك ُجي معل
وإذا جاز استعامل احليوان يف هذه التجربة لعدم إمكانية البديل ،فهو إما أن يكون
احلي كامل ِّيت .وإذا أمكن استعامل امل ِّيت منه ف ُيقدَّ م عىل
ح ًّيا وإما أن يكون م ِّيتًا ،وليس ر
احلي لتمييز الشارع بني ما يكون ح ًّيا وما يكون م ِّيتًا من احليوان يف احلكم .ويد رل قوله
ِّ
ٍ
ٍ
()38
ِ 
احلي
((يف ك ُِّل كمبِد مر ْط مبة مأ ْج ٌر)) بسياق حديثه عىل أن اإلحسان إىل احليوان ِّ
ٌ
رذيلة
احلي
يرتتَّب عليها الثواب ،ويدل بمفهومه املخالف عىل أن اإلساءة إىل احليوان ِّ

احلي يف االستعامل فلجواز االستفادة من
يرتتَّب عليها اإلثم .وأما تقديم امل ِّيت عىل ِّ
ٍ
()39
ملصلحة كام ثبت يف حديث الدباغ وهو ((إِ مذا ُدبِ مغ ْ ِ
اب مف مقدْ مط ُه مر))،
احليوان امل ِّيت
اإل مه ُ
ويستنبط منه جواز االنتفاع باحليوان امليت ،ويدخل فيه إجراء التجربة العلمية عليه.

احلي
وإذا كان استعامل احليوان امل ِّيت ال يفي بالغر من التجربة العلمية ف ُي م
لجأ إىل ِّ
احلي إما أن جيوز قتله وإما أال جيوز قتله .وأما الذي ال جيوز قتله كام يف
منه ،واحليوان ر
ِ
الرص ُد))( )40فال
((هنمى  مع ْن مقت ِْل مأ ْر مب ٍع م من الدَّ مو ِّ
احلديث م
اب الن َّْم مل ُة موالن َّْح مل ُة مو ْاهلُدْ ُهدُ مو ر م
ٍ
ٍ
راجح .فاألصل للحيوانات التي ال جيوز قتلها كهذه
لسبب
ُجي معل ع ِّي ًنة للتجربة إال
األربع وغريها حرمة القتل إال إذا اقتضت احلاجة إىل قتلها؛ َّ
ألن هذا احلكم األصيل

( )38صحيح البخاري ،كتاب املساقاة ،باب فضل سقي املاء ،رقم احلديث.2363 :
( )39صحيح مسلم ،كتاب احليض ،باب طهارة جلود امليتة بالدباغ ،رقم احلديث.366 :
( )40سنن أيب داود ،كتاب األدب ،باب يف قتل الذر ،رقم احلديث.5267 :
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يتو َّقف عىل ع َّلته ومناطه .وكذا بالنسبة للحيوانات التي جيوز قتلها كام يف احلديث
ِ
ب
مْ
اب موال مك ْل ُ
حلدم َّيا موال ُغ مر ُ
حل مر ِم ال مف ْأ مر ُة موال مع ْق مر ُب موا ُ
((مخ ٌس مف مواس ُ ُي ْق مت ْل من ِيف ا م
ور)) )41(،فاألصل يف هذه اخلمس وغريها جواز القتل فيجوز أن ُتج معل ع ِّي ًنة
ال مع ُق ُ
للتجربة العلمية إال إذا اقتضت احلاجة إىل عدم قتلها؛ ألن هذا احلكم األصيل يتو َّقف
عىل ع َّلته ومناطه كذلك.

ٍ
ً
مأكول )42(،ف ُيقدَّ م
غري
فاحليوان الذي جيوز قتله إما أن يكون
مأكوال وإما أن يكون م
يفوت املصلحة َّ
األقل
غري املأكول عىل املأكول يف إجراء التجربة عليه؛ وذلك
ترجيحا ملا ِّ
ً
يفوت املصلحة األكرب )43(.وبيانه أن احليوان الذي ُتج مرى عليه التجربة العلمية
عىل ما ِّ
ال تصلح بعدها لألكل ملا فيه من املواد الكيمياوية وغريها ،وإذا كان من جنس املأكول
األهم فيه وهي االنتفاع باألكل ،وإذا كان من جنس غري املأكول
فقد ُأ ْه ِد مرت املصلحة
ر

يفوت مصلحة االنتفاع بل ِّ
حيق
الذي جيوز قتله كالفأرة فيكون قتلها نتيجة التجربة ال ِّ
ً
مصلحة أخرى من هذه التجربة العلمية.

ٍ
ٍ
راجح ف ُيلجأ إىل املأكول من
لسبب
يصلح غري املأكول جلعله ع ِّي ًنة للتجربة
وإذا َل
ْ
احليوان كاألنعام وغريها ،إال أن يراعى فيه بني ما يكون منه مهدَّ ًدا باالنقرا
عىل

) (Extinctionوما ال يكون منه مهدَّ ًدا باالنقرا  )44(.ف ُيقدَّ م غري املهدَّ د باالنقرا
ترجيحا ملا جيلب املفسدة َّ
األقل عىل ما جيلب املفسدة األكرب.
املهدَّ د باالنقرا ؛ وذلك
ً

وبيانه أن يف التجربة العلمية مفسد ًة وهي تقع يف هذين اجلنسني بالتساوي غري أن
املفسدة يف املهدَّ د باالنقرا

أكرب الندراس نوع احليوان جراء التجربة العلمية؛ ألهنا

( )41صحيح البخاري ،كتاب بدء اخلل  ،باب مخس من الدواب فواس يقتلن يف احلرم ،رقم احلديث.3314 :
( )42ينظر :معابرة ،حكم إجراء التجارب الطبية (العالجية) عىل اإلنسان واحليوان ،ص 85وما بعدها.
( )43ينظر :مناع ،أحكام احليوان يف الفقه اإلسالمي ،ص.138
( )44ينظر :الدايل ،أحكام التجارب العلمية عىل احليوانات والنباتات دراسة مقارنة ،ص 38وما بعدها.
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قد تؤ ِّدي إىل اهلالك والتلف.
وفوق ِّ
كل هذا لزوم التأكرد من صالحية احليوان للتجربة يف إمكانية هذه التجربة من
()45
يتم به
حتقي اهلدف املنشود منها .وجيب اختيار احليوان املناسب للتجربة والذي ر
ً
صالحية عىل ما دونه .وهذا بنا ًء عىل
الوصول إىل املقصود منها ،ف ُيقدَّ م ما يكون أكثر
ٍ
ٍ
قاعدة رشع َّي ٍة وهي ر
رشع )46(،وبياهنا أن احليوان
ترصف ال يرتتَّب عليه مقصو ٌد ال ُي م
كل ر
الذي ُتج مرى عليه التجربة وال يفي باملقصود منها فهذا ٌ
باطل ال جيوز .وعىل سبيل املثال،
ُيقدَّ م احليوان الذي أقرب إىل اإلنسان من حيث التشابه يف اجلينات واخلاليا عىل ما دونه
إذا كانت التجربة العلمية تعتمد عىل هذا اجلانب وتقصد هذه الغاية.

 .2التحليل الفقهي يف صور التجارب:
يتم اختيار احليوان مع مراعاة الرشوط السابقة فينظر الفقيه يف صور
بعد أن َّ
تتم به التجربة من الكيفيات والوسائل والطرق .ويرتكَّز
التجارب العلمية وهي ما ر
التحليل الفقهي يف صور التجارب عىل حدوث الرضر فيها؛ ألن الفقيه ال ينظر يف هذه

تضمنت الرضر غري املرشوع .فالرضر إذا تعدَّ ى عن حدوده أصبح غري
الصور إال إذا َّ
مرشو ٍع فيحكم عليه الفقيه باملنع قبل وقوعه والرفع بعد وقوعه.
إذا أمكن عدم إحداث الرضر عىل احليوان كام يف بعض الصور من صور التجارب
رضرا عىل احليوان .وهذا بنا ًء عىل
السابقة فتُقدَّ م هذه الصورة عىل غريها التي حتدث
ً
ٍ
قاعدة من القواعد الفقهية الكربى وهي الرضر يزال )47(،أي ر
رضرا تجب
كل ما يعدر
ً
رضرا باحليوان بأي صورهتا
إزالته قبل الوقوع وبعده .والتجربة العلمية التي تلح
ً

( )45ينظر :املرجع نفسه ،ص 36وما بعدها.
( )46الزركيش ،بدر الدين حممد ،املنثور يف القواعد الفقهية ،وزارة األوقاف الكويتية1985 ،م ،ج ،3ص.106
( )47السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،األشباه والنظائر ،دار الكتب العلمية1990 ،م ،ص.83
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حمر ٌ
مة هبذه القاعدة فال جيوز إجراؤها إذا كان إحداث الرضر عىل احليوان ممكنًا .وكام
َّ

حيرم اإلرضار باإلنسان حيرم كذلك اإلرضار باحليوان ملا دخل يف عموم احلديث
ِ
((ع ِّذب ِ
()48
يها الن مَّار)).
ت ا ْم مر مأ ٌة ِيف ِه َّر ٍة مس مجنمت مْها محتَّى ممات ْ
مت مفدم مخ مل ْت ف م
ُ م

وإذا كان ال بدَّ من إحداث الرضر كالترشيح واحلقن فال بد أن ُيقدَّ م الرضر القليل
املعتاد عىل الرضر الكثري غري املعتاد ،فال جيوز تعذيبه وتعريضه لألَل الشديد )49(.وجواز
تحمل الرضر اخلاص
مبني عىل قاعدة ُي َّ
إحلاق الرضر القليل باحليوان يف التجربة العلمية ٌ

لدفع الرضر العام )50(.وبيانه أن الرضر الذي يلح باحليوان جراء التجربة العلمية إذا

يفوت
تحمل ،وجيوز مثل هذه التجربة
ترجيحا ملا َّ
ً
كان ألجل دفع الرضر األكرب منه ف ُي َّ
املفسدة األكرب عىل ما ِّ
حيق املصلحة األصغر.
وإذا كانت التجربة العلمية ال يمكن ُ
تنفيذها إال بإحلاق الرضر الكبري عىل احليوان فال
بدَّ أن يقدَّ م ما ال يؤدي إىل القتل عىل ما يؤدي إليه ،فيلجأ ِ
العاَل إىل الطريقة التي ال هيلك
ِّ
ِّ
ُ
ِ
هبا احليوان قبل أن ُيقدم عىل ما يس ِّبب هالكمه وموتمه .وهذا؛ َّ
ألن يف القتل مفسد ًة أكرب
وهي اهلالك بعد اإلرضار ،بينام يف غري القتل مفسد ٌة دوهنا وهي اإلرضار فقط ،فالقاعدة
رش الرشين بالتزام أدنامها )51(،والقتل
تقول ُي َّ
خري اخلريين بتفويت أدنامها و ُيد مفع ر
رجح ُ

أشدر من اإلرضار ،وإذا كان ال بدَّ من الرتجيح ف ُيقدَّ م اإلرضار عىل القتل.

وإذا كان القتل ال بدَّ منه يف التجربة العلمية فال جيوز إال باإلحسان إىل املقتول لعموم
( )48صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب حتريم قتل اهلرة ،رقم احلديث.2242 :
( )49ينظر :معابرة ،حكم إجراء التجارب الطبية (العالجية) عىل اإلنسان واحليوان ،ص 77وما بعدها .والدايل ،أحكام
التجارب العلمية عىل احليوانات والنباتات دراسة مقارنة ،ص 28وما بعدها.
( )50ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم ،األشباه والنظائر ،دار الكتب العلمية1999 ،م ،ص.74
( )51ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،حتقي  :عبد الرمحن بن حممد ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف،
1995م ،ج ،23ص.182
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قوله  (( مفإِ مذا مق مت ْلت ُْم مف مأ ْح ِسنُوا ا ْل ِق ْت مل مة موإِ مذا مذ مب ْحت ُْم مف مأ ْح ِسنُوا َّ
الذ ْب مح)) )52(.وجيب اختيار
ٍ
وسيلة من بني وسائل القتل تكون َّ
أقل أمل ًا وأرسع إزها ًقا للروح ،وهذا من مقتىض
اإلحسان إىل احليوان الذي ُيقتمل يف التجربة العلمية .والتغايض عن مراعاة هذه
رشعا
ممنوعا
الرشوط واخلطوات جيعل اإلقدام عىل التجربة العلمية عىل احليوان
ً
ً
للتعدِّ ي عن حدود الرشع .ومن مضامني اإلحسان إىل احليوان يف التجربة العلمية
وعدم اإلرضار به أن حيافظ عىل رعايته قبل عملية التجربة وأثناءها وبعدها.
 .3التحليل الفقهي يف القائم بالتجارب:
إن الفعل الذي هو متع َّل احلكم الرشعي ال يقع يف الوجود إال بوجود فاعله ،فام
يصري إىل الفاعل من احلالة يصري إىل الفعل من احلكم .وسب أن ُيذكر أن التجربة
يؤهله لإلقدام عليها
العلمية يقوم هبا اخلبري الذي يف جمال هذه التجربة ويتو َّفر فيه ما ِّ
الفن .والتحليل الفقهي فيمن يقوم هبذه التجربة يرتكَّز عىل أهليته وما
و ُي معدر من أهل ِّ
يرتتَّب عىل اإلخالل هبا من احلكم الرشعي عىل هذه التجربة العلمية.
فهذه التجربة إما أن يقوم هبا مم ْن هو ٌ
أهل هلا وإما أن يقوم هبا مم ْن ليس ً
أهال هلا ،وإذا
ً
قام هبا مم ْن ليس ً
جناية و ُي معدر فاع ُله متعدِّ ًيا .ومثل هذا ُيمنمع من القيام
عترب فع ُله
أهال هلا ف ُي م

ضمن عىل فعله و ُيرتَّب عليه
هبذه التجربة صونًا للحيوان من الرضر وإذا قد قام هبا ُي َّ
ً
م
وديانة سدًّ ا للذريعة إىل احلرام وهو قتل احليوان واالعتداء عليه .وهذا
العقوبة قضا ًء
ٍ
مستنِدٌ إىل
قاعدة فقه َّي ٍة وهي أن عىل املتعدِّ ي الضامن )53(،وبياهنا أن الضامن كالعقوبة
املالية ال جيب إال عىل من تعدَّ ى احلدود املرشوعة وتجاوز عنها.

( )52صحيح مسلم ،كتاب الصيد والذبائح ،باب األمر بإحسان الذبح والقتل ،رقم احلديث.1955 :
( )53ابن رشد ،حممد بن أمحد ،بداية املجتهد وهناية املقتصد ،القاهرة ،دار احلديث2004 ،م ،ج ،4ص.108
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ليكون ً
م
أهال للقيام بالتجربة العلمية إما أن يؤ ِّد مهيا
و مم ْن يتو َّفر فيه الرشوط الالزمة

للفن .ف ُي معدر
بالصورة الصحيحة املوافقة للف ِّن وإما أن يؤ ِّد مهيا بالصورة اخلاطئة املخالفة ِّ
ٍ
قاعدة أن
يضمن كذلك عىل عمله بنا ًء عىل
الثاين
مفر ًطا يف فعله ،وهو َّ
قارصا يف أدائه و ِّ
ً
املفرط ضامن )54(.وهذا ِ
العاَل ولو كان ً
يلتزم
أهال لإلقدام عىل التجربة العلمية إال أنه َل
ٌ
ْ
ِّ
ٌ
ومطلوب فيها مما قد يفيض إىل اإلرضار بنفسه أو احليوان أو الناس
معمول
بام هو
ٌ

اآلخرين.

املطلب الثالث:
حكم التجارب العلمية من خالل مآل الفعل
َّ
يتلخص التحليل الفقهي يف مآل الفعل للتجارب العلمية يف إمعان النظر يف النتائج
ُ
حصوهلا إثر اإلقدام عىل هذه التجارب من خالل األولويات واملوازنات.
املتو َّقع
وسب أن أرشنا إىل أن إجراء هذه التجارب ألجل حتقي املصالح اآليلة إىل اإلنسان
أثر ٌ
بالغ يف حكم
واحليوان والطبيعة ،غري أن الغالب منها ترجع إىل اإلنسان .واملآل له ٌ
ً ()55
الوسيلة إليه؛ ألن املتو َّقع قط ًعا أو غال ًبا كالواقع حقيقة.
املهم من بني هذه الثالثة أي اإلنسان
ومن حيث األولويات يف تقديم
األهم عىل ِّ
ِّ
َّ
مسخ ٌر لإلنسان وخل اهلل تعاىل له كام يف قوله
واحليوان والطبيعة ،فاألصل أن الكون
ِ
ِ
((و مس َّخ مر ملك ُْم مما ِيف
ُ
((ه مو ا َّلذي مخ مل م ملك ُْم مما ِيف ْاألم ْر ِ ممجي ًعا)) [البقرة ]29 :وقوله م
السامو ِ
ات مو مما ِيف ْاألم ْر ِ ممجِي ًعا)) [اجلاثية .]13 :ومن مقتىض هذا املعنى أن الكون بام
َّ م م
فيه من احليوان والنبات والطبيعة ُي معدر بمثابة الوسائل إىل حتقي املصالح لإلنسان

( )54ينظر :ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج ،29ص.402
( )55ينظر :السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،األشباه والنظائر ،دار الكتب العلمية1991 ،م،
ج ،1ص.98
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وتفويت املفاسد عنه .فاألم ْوىل أن تراعى مصالح اإلنسان قبل مصالح غريه إال إذا كان
إهدار مصالح غريه والتهاون عنها يرتِّب عليه حتقي املفسدة عىل اإلنسان أو تفويت
ٍ
حينئذ من احلفاظ عليها.
املصلحة عنه فال بد
الكشف عن العالج
وعىل سبيل املثال أن من مآالت التجربة العلمية عىل احليوان
م
لبعض األمرا

التي تصيب اإلنسان .ومن باب األولويات أن اإلنسان أح ر أن تصان

حياته من حياة احليوان ،فيجوز إحلاق الرضر به ألجل حفظ نفس اإلنسان .ولكنَّه إذا
ً
مستقبال كأن يؤ ِّدي إىل
ترتَّب عىل اإلرضار باحليوان جلب املفسدة األكرب عىل اإلنسان
التلوث البيئي
اإلخالل بالتوازن الطبيعي ) (Ecological Systemمما يفيض إىل
ر
كثريا من الناس فال جيوز مثل هذه التجربة.
) (Environmental Pollutionالذي يصيب ً
ٍ
ٍ
ٍ
()56
رشعية وهي ر
رشع.
قاعدة
وهذا بنا ًء عىل
ترصف ال يرتتَّب عليه مقصو ٌد ال ُي م
كل ر
ُ
وخت مضع هذه األولويات عىل قواعد املوازنات بني املصالح واملفاسد يف الوسائل
فرت َّجح الوسيلة عىل املآل واملآل عىل الوسيلة حسب الرجحان يف االعتبار
واملآالتُ ،
والتأثري يف احلكم الرشعي .وبيان هذه املوازنات كام يف اآليت:
 .1املقاصد مقدَّ م ٌة عىل الوسائل )57(:وإذا لزم التفضيل بني املقصد والوسيلة ُيقدَّ م
ٌ
ٌ
وموضوعة لتحقيقه .وهبذا
تابعة لوجوده
حفظ املقصد عىل مراعاة الوسيلة؛ ألهنا
ٌ
وسيلة إىل حفظ نفس اإلنسان وهو املقصد،
االعتبار أن التجربة العلمية عىل احليوان
ويف هذه التجربة إحلاق الرضر باحليوان ولكنَّها ألجل منع الرضر أو رفعه من اإلنسان،
ُفري َّجح حتقي هذه الغاية عىل احليلولة دون هذه الوسيلة.

( )56الزركيش ،املنثور يف القواعد الفقهية ،ج ،3ص.106
( )57القرايف ،الفروق ،ج ،1ص.111
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 .2درء املفاسد أوىل من جلب املصالحُ )58(:يقدَّ م درء املفسدة عىل جلب املصلحة
ٍ
جلب املصلحة وليس يف جلب املصلحة در ُء املفسدة؛
ألسباب منها أن يف درء املفسدة
م
ِ
ألن املفسد مة إذا منع ْت قبل وقوعها أو رفع ْت بعد وقوعها ِ
حت رل َّ
وذلك َّ
انعدامها
حمل
ُ م
ُ م
ُ
املصلحة .ويف التجربة العلمية عىل احليوان أن من أهدافها إزال مة رضر املر من
اإلنسان وهو أوىل من جلب املصالح للحيوانات بعدم قتلها أو اإلرضار هبا.
ُ .3يد مفع أعظم الرضرين بأهوهنام )59(:وإذا تعارضت املفسدتان حيث جيب
األخف
رضرا عىل أخ ِّفهام يف املنع والرفع وذلك بفعل
الرتجيح بينهام ُيقدَّ م أشدر مها
ِّ
ً

وترك األشدِّ  .وهذا؛ َّ
ألن املفسد مة إذا كان ال يمكن استئصاهلُا تُد مفع قدر اإلمكان برتك
األهون منها ،ومن مقاصد الرشع جيب ُ
تقليل املفسدة عند العجز عن تفويتها كل ًّيا .وال

َّ
ولكن هذه
ورضرا يقع فيه،
شك أن يف التجربة العلمية عىل احليوان مفسد ًة تلح به
َّ
ً

املفسدة ال بدَّ منها ألجل دفع املفسدة األكرب التي تصيب اإلنسان أو الطبيعة.

عجزت إزالة الرضر عن
تحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام )60(:وإذا
ْ
ُ .4ي َّ
اجلميع ُيقدَّ م ُ
بتحمل الرضر اخلاص من
األخص منه؛ وذلك
األعم منه عىل ترك
ترك
ِّ
ر
ِّ
ألن املفسد مة يف اخلاص ر
حيدث الرضر العام .وهذا؛ َّ
م
أقل مما يف
غري املنع وال الرفع ل َّئال

العام ،والرضر إذا ما أمكن تفويته كل ًّيا فيجب تقليله .وتطبيقها يف التجربة العلمية عىل
احليوان يكون يف أن الرضر الذي يصيب اإلنسان من املر املعدي ً
عام إلمكانية
مثال ٌّ
خاص به ألجل البحث عن
انتشاره ،فال بأس إ ًذا بإحلاق الرضر باحليوان الذي هو
ٌ

العالج هلذا املر

.

( )58السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص .87وابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.78
( )59السبكي ،األشباه والنظائر ،ج ،2ص.12
( )60ابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.74
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مطلوب فع ُله طل ًبا جاز ًما
واجب )61(:الواجب
يتم الواجب إال به فهو
ٌ
ٌ
 .5ما ال ر
ٍ
يشء آخر دونه يف الطلب فهذا اليشء أضحى واج ًبا
وحني يتو َّقف الواجب عىل
م
متضم ٍن للمفسدة الراجحة .وبالنسبة
مقدورا وغري
رشيطة أن يكون
بوجوب الواجب
ِّ
ً

واجبة؛ َّ
ٌ
يتم الواجب وهو إنقاذ نفس اإلنسان
للتجربة العلمية عىل احليوان فإهنا
ألن هبا ر
من املوت ،وهذه النفس ال يمكن إنقاذها إال بعملي ٍ
ات منها هذه التجربة العلمية.
َّ
ً
وفضال عن أن املصلحة يف إنقاذ النفس أرجح وهي حفظ نفس اإلنسان من املفسدة
ٌ
مرجوحة.
التي يف إحلاق الرضر باحليوان؛ إذ هي
 .6الرضورات تُبِيح املحظورات )62(:والرضورة هي احلالة التي ت ِ
ُلجئ اإلنسان
إىل اهلالك أو اإلرضار بالنفس ،وألجل حفظ النفس ُي مباح يف هذه احلالة ما ال ُي مباح يف
املحرمات .واإلنسان إذا أصابه مر ٌ يؤ ِّدي به إىل املوت فهو يف حالة
غريها من
َّ
حرام عليه .واألصل يف اإلرضار
الرضورة ،فيجوز له يف هذه احلالة أن يقوم بام هو
ٌ
حرام ،غري أن رضورة حفظ نفس اإلنسان تقتيض إباحته بإجراء التجربة
باحليوان
ٌ

العلمية عليه.

يتحق هذا التحليل الفقهي للمسألة من موافقتها للرشع قصدً ا وأدا ًء ً
ومآال؛ َّ
َّ
ألن
م
غري مرشو ٍع يف اآلخر.
الفعل قد يكون
ً
مرشوعا يف أحد هذه اجلوانب وقد يكون م
ٌ
غري مرشو ٍع وخمال ًفا للرشع؛ وذلك
واإلخالل بأحدها
إخالل بك ِّلها؛ إذ يصبح الفعل م
ألن الرشع ينظر يف الفعل من هذه النظرة الشاملة.

ويمكن تلخيص ما سب تناو ُله يف خطوات التحليل الفقهي يف مسألة إجراء
التجارب العلمية عىل احليوانات يف الصورة البيانية اآلتية:
( )61الزركيش ،املنثور يف القواعد الفقهية ،ج ،1ص.219
( )62السبكي ،األشباه والنظائر ،ج ،1ص .45وابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص .73والسيوطي ،األشباه والنظائر،
ص.74
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املبحث الثالث:
الضبط الفقهي للمسألة
وضع الضوابط ألصل حكمها إذ إن األصل يف
و ُي مراد بالضبط الفقهي للمسألة
ُ

التجربة العلمية عىل احليوان اإلباحة .وهذا احلكم األصيل قد ينقلب إىل احلرمة حني
التغايض عن الضوابط الالزمة له عند اإلقدام عىل هذه التجارب العلمية .ويف ٍ
جهة
م
الوصول إىل معرفة احلكم الرشعي للمسألة من
ُيرس لنا
أخرى ،أن هذه الضوابط ت ِّ
خالل موافقتها للرشع أو خمالفتها له يف القصد واألداء واملآل.

املطلب األول:
ضوابط التجارب العلمية يف قصد الفعل
م
احلديث عن بعض الضوابط حلكم التجارب العلمية من خالل
يمهد
ما سب بيانُه ِّ
قصد الفعل ،وهي:
 .1األصل يف اإلرضار باحليوان املنع ،وبيانه أن احليوان ْ
وإن ُخ ِل لنفع اإلنسان
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ٍ
فال يسوغ إحلاق الرضر به ابتدا ًء إال إذا ورد ما يقتيض م
ٍ
راجح.
لقصد
ترك هذا األصل
رشعي كأن يقوم باالعتداء عىل
مسو ٍغ
وبنا ًء عليه ،فمن قصد مناقضة هذا األصل بغري ِّ
ٍّ
احليوان ملجرد اللعب واللهو فقد خالف مقصد الشارع من إباحة االنتفاع باحليوان.

 .2األصل يف التجارب العلمية عىل احليوان اإلباحة ،وبيانه أن عملية التجارب
ٍ
ٍ
قصد مرشو ٍع ُ
بوجه مرشو ٍع وترجع إىل
وتج مرى
العلمية عىل احليوان التي تنبعث من
ٍ
جانب من هذه اجلوانب الثالثة .وبنا ًء عليه ،فمن
هدف مرشو ٍع جائز ٌة إال إذا انخرم
ٌ
قصد مناقضة أصل اجلواز يف هذه املسألة كأن يكون ِّ
االتجار بأعضاء احليوانات يف
السوق السوداء هو الذي يدفعه إىل إجراء هذه التجارب فقد ناقض مقصد الترشيع من
أصل اجلواز فيها.
بتغري بواعثها ،وبيانه أن أصل
.3
تتغري أحكام التجارب العلمية عىل احليوان ر
َّ
اجلواز يف هذه املسألة قد ينقلب إىل خالفه حسب مقتضياته من البواعث والقصود؛
ألن احلكم الذي يتع َّل بالفعل يدور مع مناطه وجو ًدا وعد ًما ويدور مع قصده ً
فعال
ٍ
كثريا
وتركًا .وبنا ًء عليه ،فمن قصد من هذه التجارب إجيا مد العالج ملر ٍ خطري يصيب ً
احلكم عىل أصل اجلواز بل يصري الفعل واج ًبا
من الناس وإنقا مذهم من املوت فال يبقى
ُ
لتو رقف الواجب عليه وهو حفظ النفوس.

املطلب الثاين:
ضوابط التجارب العلمية يف أداء الفعل
ُ
ضوابط تعصم أدا مءها من النأي عن موافقة
ثمة
يف القيام هبذه التجارب العلمية َّ

الرشع ،ومنها:

ُ
الصحيح من أصل اجلواز يف التجارب العلمية عىل احليوان ،وبيانه
البديل
 .1مي ْمنمع
ُ

مر
أن جواز إجراء التجارب العلمية عىل احليوان مق َّيدٌ بعدم البديل الصحيح له كام َّ
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ِ
رضرا كام يف البديل فال تجوز بام ُحي ِدثه كام يف
بيانه؛ ألنه إذا أمكنت التجربة بام ال ُحيدث ً
ٍ
حيوان عند وجود بديله الذي يسهل
احليوان .وبنا ًء عليه ،فمن أجرى تجرب ًة علم َّي ًة عىل
احلصول عليه ويوازي املقصود من التجربة فقد خالف الوجه املرشوع فيها.

 .2األصل يف إحلاق الرضر باحليوان اإلحسان إليه قدر اإلمكان ،وبيانه أن جواز
اإلرضار باحليوان يف التجربة العلمية ٍ
جار عىل سبيل الرضورة؛ والرضورة تُقدَّ ر
بقدرها ،وتجب إ ًذا مراعاة اإلحسان إىل احليوان بتقليل الرضر وختفيفه .وبنا ًء عليه ،فمن
ٍ
ً
ً
فاحشا عىل احليوان حيث أمكنت التجربة
رضرا
بطريقة تُس ِّبب
تجربة علم َّي ًة
أجرى
ً
بطريقة ِ
ٍ
رضرا َّ
وأخف فقد خالف الوجه املرشوع فيها.
أقل
تلح
َّ
ً
ُ .3ي مراعى يف احليوانات للتجارب العلمية ما حي ِّق تقليل املفاسد وتكثري املصالح،
وبيانه أن اإلقدام عىل اختيار احليوان ليكون ً
حقال للتجربة العلمية مق َّيدٌ بام سب بيانه

من خطوات التحليل الفقهي يف احليوان؛ ملا فيها من مراعاة ترتيب األمور من خالل
ٍ
يتحق بالتجربة عليه ُ
املوازنة بني مصاحلها ومفاسدها .ر
حيوان َّ
تقليل املفاسد مع
وكل
ِ
تكثري املصالح أوىل باالختيار مما دونه يف هذا االعتبار .وبنا ًء عليه ،فمن جعل حيوانًا

اختياره إ َّياه م
موضوعا للتجربة العلمية وال ِّ
وتكثري املصالح من بني
تقليل املفاسد
حيق
ً
ُ
م
ثم خالف األداء املرشوع يف
احليوانات األخرى فقد أصبح
تعس ًفا ،ومن َّ
اختياره ر
ُ

التجربة.

حرام ،وبيانه
 .4إذا أمكن عدم اإلرضار باحليوان يف التجارب العلمية فاإلرضار
ٌ
أن جواز اإلرضار باحليوان يف التجربة العلمية ٍ
جار عىل سبيل الرضورة؛ فالرضورة
ٍ
بطريقة ال تلح الرضر
تتم
تزول بزوال سببها .وإذا أمكنت التجربة العلمية أن َّ
ٍ
اإلرضار به إذ يصبح حرا ًما.
حينئذ
باحليوان وحيصل هبا املقصود من التجربة فال جيوز
ُ
ُدرك بمراقبته ً
ً
مثال
وبنا ًء عليه ،فمن أراد أن يكسب
معلومة علم َّي ًة من احليوان والتي ت م
حرام.
يرض به باجلرح والقتل؛ ألن اإلرضار يف هذه احلالة
ٌ
فال جيوز له أن َّ
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 .5إذا قام بالتجارب العلمية عىل احليوان غري أهلها فهو متعدٍّ  ،وبيانه أن األداء
املرشوع يف التجربة العلمية عىل احليوان ال يقترص عىل صفة الفعل فحسب بل ويشمل
غري الصحيح لعدم أهليته وكفاءته
صفة الفاعل كذلك .الفعل الصحيح إذا أ ّداه فاع ُله ُ
ٍ
رشعا .وبنا ًء عليه ،فمن خا يف فعل
بالقيام هبذه العملية سيكون الفعل غري
معترب ً
ْ
املتخصص وَل ُمتن ْمح له الرخصة
يستكمل رشوط
التجربة العلمية عىل احليوان وهو َل
ِّ

الرسمية من اجلهة املعنية هبا فقد اعتربه الشارع متعدِّ ًيا عن حدود الرشع و ُيرتَّب عىل
ِ
ُ
الرشعية.
فعله العقوب ُة

املطلب الثالث:
ضوابط التجارب العلمية مآل الفعل
من الضوابط حلكم التجارب العلمية عىل احليوان من خالل مآل الفعل:
ُفوت لدونه من الكائنات ،وبيانه أن مصلحة
 .1األصل أن مصلحة اإلنسان ال ت َّ
اإلنسان باملقارنة مع غري جنسه من الكائنات أوىل بالتقديم واالعتبار وأجدر باحلفظ
ُ
مصلحة اإلنسان ألجل جلب مصلحة احليوان أو حفظها يف
ُفوت
واملراعاة .فال ت َّ

م
َّ
مسخ ٌر لإلنسان ليعو مد إليه بالنفع والصالح.
الكون بام فيه من احليوان
األصل؛ ألن
بحجة مراعاة حقوق احليوان
وبنا ًء عليه ،فمن منع من إجراء التجربة العلمية مطل ًقا ر
ومحايتها حيث يؤ ِّدي هذا إىل تفويت املصلحة من الناس وحتقي املفسدة هلم فقد آل
فع ُله إىل ٍ
مآل ممنو ٍع فيتحتَّم من ُعه سدّ ًا للذريعة.

حمرم ٌة ،وبيانه أن املآل
تبني عدم إفضاء التجربة العلمية إىل املصلحة فهي َّ
 .2إذا َّ
الذي ُي َّ
توخى ني ُله من إجراء التجربة العلمية هو جلب املصلحة لإلنسان كاكتشاف
ٍ
ِ
بربهان ما أن هذه التجربة سوف
للعاَل
العالج أو التأكرد من فاعلية الدواء .وإذا اتَّضح
ً
خالية عن املصلحة
حمر ٌم؛ ألهنا ستح ِّق مفسد ًة
ال تفيض إىل مآهلا املنشود ففع ُلها َّ
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املرشوعة .وبنا ًء عليه ،فمن مع ِلم أن ما سيقوم به يف التجربة العلمية عىل احليوان ألجل
ٍ
صالح له ً
معلومة ً
ٍ
مثال
مثال سوف ال يؤ ِّدي إىل هذا الغر لكون احليوان غري
اكتشاف
ٍ
حائل فيه ً
مثال فال جيوز اإلقدام عليها؛ إذ يعود فع ُله هذا إىل عدم حتصيل املآل
أو لوجود
املرشوع.
 .3إذا رجحت املفسدة عىل املصلحة يف التجربة العلمية فهي حمر َّم ٌة ،وبيانه أن

أصل اجلواز يف التجربة العلمية عىل احليوان مق َّيدٌ بام يؤول إليها من املوازنة بني املصالح
واملفاسد؛ فمبنى اجلواز عىل ترجيح مصلحة املآل عىل مفسدة الوسيلة ،وأما مبنى احلظر
فعىل ترجيح مفسدة املآل عىل مصلحة الوسيلة .وبنا ًء عليه ،إذا آلت التجربة التي

وتتم بأداء املصلحة إىل مآل املفسدة الراجحة فهي حمظور ٌة
يدفعها قصد املصلحة
ر
ترجيحا للمفسدة عىل املصلحة فيها.
ً
حمرم ٌة ،وبيانه أن
 .4إذا عادت التجربة العلمية عىل الرشع بنقض مقاصده فهي َّ

أبيحت ألجل ما يرتتَّب عليها من املنافع العائدة إىل اإلنسان وغريه؛ إذ
التجربة العلمية
ْ
هو مقصد الرشع من تجويزه ،وإذا ترتَّب عليها خال ُفها من املضار قصدً ا أو بغري ٍ
قصد

ٍ
ٌ
ٌ
حيوان
علمية عىل
تجربة
أجريت
ناقضت هذا املقصدم  .وبنا ًء عليه ،إذا
قري ًبا أو بعيدً ا فقد
ْ
ْ
ٍ
لقصد اختبار فاعلية الدواء ً
مقصودة كانتشار
مثال ولكن ترتتَّب عليها مفسد ٌة غري
املر

خالفت مقصد الترشيع منها يف مآهلا ونتيجتها.
املعدي فقد
ْ
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اخلامتـــــة
توصل إليها الباحث إ َّبان دراسة هذا املوضوع،
أهم النتائج التي َّ
رسد يف هذه اخلامتة ر
ُي م

وهي كاآليت:

التصور الفقهي للتجربة العلمية عىل احليوان وإعامل التحليل الفقهي فيها
يتم
ر
 .1ر

ووضع الضبط الفقهي هلا بالنظر يف جوانب الفعل الثالثة وهي القصد واألداء

واملآل.
 .2يتَّكأ التكييف الفقهي ألصل اجلواز يف التجربة العلمية عىل احليوان إىل قاعدة
ُرجح املصلحة العائدة إىل
املوازنة بني مصلحة اإلنسان ومصلحة احليوان؛ إذ ت َّ
اإلنسان عىل املصلحة اآليلة إىل احليوان.
 .3يستند التحليل الفقهي للتجربة العلمية عىل احليوان إىل قواعد املوازنات يف
ِ
ِّ
ً
واألقل مفسد ًة عىل ما فوقه ،وإىل قواعد
مصلحة عىل ما دونه
األكثر
ترجيح
األولويات يف الرتتيب بني املصالح حني تزامحها وبني املفاسد حني تعارضها،
وإىل قواعد املآالت يف إسداء أحكام املقاصد الراجحة إىل الوسائل املرجوحة
وإبقاء أحكام الوسائل الراجحة يف املقاصد املرجوحة.
 .4يستمدر الضبط الفقهي للتجربة العلمية عىل احليوان من التمييز يف البواعث
الدافعة إليها بني ما يواف القصد املرشوع وما خيالفه ،ومن التفري يف الكيفيات
املكملة هلا بني ما يواف الوجه املرشوع وما خيالفه ،ومن التزييل يف املآالت
ِّ
املتوخاة هبا بني ما يواف املقصد املرشوع وما خيالفه.
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