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  هاي بنيادين جنيني دفاع مشروع و پژوهش سلول
  1فاطمه طاهرخاني

  

  چكيده
پزشكي و  ةانگيز عرص هاي بنيادين جنيني نمودي از پيشرفت حيرت پژوهش سلول

با  نمايد. ها كمك مي بيماريشود كه به درمان بسياري از  دستاوردهاي علمي محسوب مي
 توجه به آثار مهم حقوقي تجزيه و تحليل آن از اين حيث حايز اهميت فراوان است.

ها نظريه دفاع از خود پزشكي  نمودن اين پژوهش  شده براي توجيه يكي از نظريات مطرح
نمايد و هيچ  است كه مدعي است هنگامي كه بيماري به عنوان مهاجم به انسان حمله مي

اي براي فرار از اين خطر وجود ندارد همانند دفاع مشروع سنتي در حقوق  راه چاره
بردن منبع تهديد متوسل شده و در واقع از حق  تواند به تخريب و از بين انسان مي كيفري،

هاي مقابله  بنابراين هر نوع پژوهش براي پيشبرد روش زندگي و حيات خود دفاع نمايد.
در پژوهش  كه اينبا توجه به  يابد. طبق اين نظريه مشروعيت ميهاي العالج  با بيماري

شود در حالي كه در دفاع  نابود مي جنين به عنوان شخص ثالث، هاي بنيادين جنيني، سلول
مباني اين فلذا بردن شخصي غير از مهاجم نيست.  مشروع سنتي انسان مجاز به از بين

با حفظ كرامت جنين انسان در تضاد  كه اينتئوري قابل مناقشه به نظر رسيده ضمن 
  باشد. مي
  

  واژگان كليدي
  دفاع مشروع ؛درمان ؛بيماري ؛سلول بنيادين جنيني ؛پژوهش
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  هاي بنيادين جنيني دفاع مشروع و پژوهش سلول

انگيزي  العاده و حيرت منادي پيشرفت فوق ،1هاي بنيادين جنيني پژوهش سلول
هاي نابود كننده كه  پزشكي است كه روزي به درمان بسياري از بيماري ةدر عرص
پژوهش سلول بنيادين به طور بالقوه اين  2.كند هاست،كمك مي گير انسان گريبان

كند تا مكانيزم ايجاد سلول را دريابند  توانمندي را دارد كه به دانشمندان كمك مي
و ايمني آن به طور  تأثيرثري براي درمان بيماري در انسان با پژوهش ؤو مدل م

هاي بنيادين  سلول كه اينبا توجه به  ايجاد كنند. بدوي در الين حيواني آن
هاي بيشتر  ها استخراج شوند پژوهش قلب و ديگر اندام چشم، توانند از پوست، مي

هاي بدن توسط  ها و بافت نقادر ساخته كه از آن براي ايجاد ارگا آن را دانشمند
رغم هدف و تعهد اين پژوهش كه كمك به  علي استفاده كنند. ها، پيوند اين سلول

الوصف از  مع درمان بيماري و باالبردن اميد به زندگي و سطح رفاه بشر است،
هاي قابل توجهي بوده  زماني كه اين تكنولوژي ايجاد شد موضوع مناظرات و بحث

هاي انساني مربوط  ن اخالقي جنينأها نيز به مقام و ش بيشتر اين بحث است.
ها از يك جنين تقريباً  وسيله استخراج سلوله هاي بنيادين جنيني ب سلول شود. مي

البته  4رساند. ها آسيب مي اين جريان به جنين 3شود. پنج روز بعد از لقاح انجام مي
هاي  بنيادين از سلول هاي اند كه سلول به تكنيكي دست يافته دانشمندان اخيراً

سازد بدون از  قادر ميرا   آنشود كه پژوهشگر پوست افراد بزرگسال استخراج مي
ولي با بيرون  بردن جنين به درمان از طريق سلول بنيادين مبادرت كنند. بين

دانان  حقوق بعضي از جنين از بين خواهد رفت. هاي بنيادين از جنين، كشيدن سلول
همانند شخص انسان داراي منزلت و كرامت است و متعاقباً  معتقدند كه جنين نيز

 5شود عامل قتل انسان محسوب مي طبق اين رويكرد پژوهش سلول بنيادين جنيني،
ولي رويكرد ديگري وجود دارد كه جنين را شخصي كه بتواند طرف حق قرار 
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جنين براي پژوهش  رفتن بين طبق اين ديدگاه از و متعاقباً كند بگيرد محسوب نمي
شود. در بعضي از كشورها تنها انجام خطوط  سلول بنيادين قتل انسان محسوب نمي

در اياالت متحده آمريكا بعضي از  مثالً ها مجاز است. اي از اين پژوهش ويژه
مجاز  آن رااياالت براي پژوهش سلول بنيادين بودجه تعيين كرده و بنابراين 

هاي مربوط  پيشبرد پژوهشم.،  2004اليفرنيا كه در سال اند همانند اياالت ك دانسته
به سلول بنيادين را حق اساسي بشر دانست و قوانيني را در جهت تجويز انجام اين 

كه اياالت ديگر پژوهش سلول بنيادين جنيني  در حالي 6ها تصويب كرد. پژوهش
ج رحمي هاي لقاح خار جنين هاي سقط شده، را در برخي شعب موجود مانند جنين

سازي درماني  ها بر شبيه بيشتر محدوديت اند. سازي شده منع كرده هاي شبيه و جنين
سازي درماني را منع  مريكا شبيهآاكنون حدود پنج ايالت در  هم متمركز شده است.

  7اند. كرده
له است كه آيا حق دسترسي به درمان براي خاتمه بحث اصلي بر سر اين مسأ

 شود يا نه؟و متعاقباً مرگبار است يك حق اساسي محسوب مياي كه  دادن بيماري
  پژوهش سلول بنيادين جنيني براي رسيدن به درمان بيماري مجاز است يا نه؟

بخشيدن به درمان  دفاع از خود پزشكي براي مشروعيت ةنظريم.،  2007در سال 
اين كه بحث اصلي اين پژوهش پيرامون  8از طريق سلول بنيادين ارائه شده است

  نظريه است.
  

  تئوري دفاع از خود پزشكي
در اكثر قوانين كيفري دنيا به عنوان  كه هاست دفاع از خود يا دفاع مشروع مدت

به  ،دفاع از خوديكي از موارد موجهة جرم و مسئوليت كيفري شناخته شده است. 
دفاع مشروع استفاده كننده و متجاوز از  دهد تا در مقابل حمله قربانيان اجازه مي
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چند اين دفاع مرگبار باشد و به قتل متجاوز منجر شود و اين مورد به دفاع كنند هر
ها  كنندگاني كه اخالقاً مقصر و قابل مجازات هستند و يا حتي انسان در مقابل حمله

بسياري از مفسران معتقدند كه دفاع از خود يك حق اساسي  9.محدود نشده است
ست و به خاطر همين در تمام ا »كردن حق زندگي«مديد است زيرا نوعي ت

كند كه  نظريه دفاع از خودپزشكي بيان مي هاي كيفري شناخته شده است. نظام
انسان بايد قادر باشد تا از وسايل پزشكي براي دفاع از خودش در مقابل 

ها و يا عيب و نقص  تهديدهايي كه از نظر پزشكي مرگبار هستند همانند سرطان
له دفاع از خودپزشكي در مورد سقط جنين در أمس هاي حياتي استفاده كند. انارگ

قوانين بعضي از كشورها شناخته شده است به اين صورت كه در اين كشورها 
سقط جنين تنها در مواردي مجاز است كه وجود جنين و حاملگي تهديدي اساسي 

ين تئوري معتقد است پرداز ا تئوري شود. براي زندگي يا سالمتي مادر محسوب مي
له سلول بنيادين هم وجود أكه اين شرايط در مورد دفاع از خودپزشكي در مس

با استفاده از مراقبت پزشكي حتي هنگامي كه اعمال اين حق  دفاع از خود 10دارد.
توصيف شده و به اين دليل چنين حقي براي  نيازمند تخريب منبع تهديد باشد،

اين مورد بايد  تواند به سقط جنين محدود شود. نميهاي پزشكي  استفاده از درمان
 ةدر واقع دفاع از خودپزشكي در يك هست به انواع ديگر از خود توسعه يابد.

اخالقي با دفاع از خود سنتي مشترك است و اين اشتراك به اين صورت بيان 
از  كند، تهديد ميرا   ناش مردم بايد آزاد باشند در مقابل آنچه زندگي«شود كه  مي

  ».خودشان دفاع كنند
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هاي  هاي بنيادين و پژوهش سلول پزشكي براي درمان سلول اعمال دفاع از خود
  بنيادين

با ادعاي اعتبار دفاع از خودپزشكي اعمال اين نظريه در حق دسترسي به درمان 
دفاع از خود در مقابل  كه اينبراي  از طريق سلول بنيادين نسبتاً آسان است.

بعد  بيماري قابل اجرا باشد اول بايد بيماري را به عنوان يك مهاجم تصور كنيم و
دسترسي به درمان از طريق سلول بنيادين را به عنوان روشي براي جنگيدن با اين 

بنابراين بيماران بايد حق استفاده از درمان سلول بنيادين را  مهاجم تلقي كنيم.
ثر و يا ايمن نباشند به خاطر ها به طور قطع مؤ حتي اگر اين درمان داشته باشند

حقوق به مدركي كه اقدامات دفاع از خود را خاص و يا حتي به طور  كه اين
بنابراين اگر حق دسترسي به درمان  نيازي ندارد. آميز نشان دهد، اجمالي موفقيت

حقي  ،اين حق هيم،از طريق سلول بنيادين را در چارچوب دفاع از خود قرار د
له سلول بنيادين أهذا درخواست دفاع از خود در مس مع 10.شود اساسي محسوب مي
مجوز دفاع از خود به رفتارهايي كه  كه ايناول  ست.مواجه اها  با برخي محدوديت

بنابراين حق استفاده از دفاع  ؛الوقوع هستند محدود شده است كننده و قريب تهديد
 واسطه است. تهديدي بي شده كه بيماري، مشروع پزشكي به آن بيماراني محدود

حق استفاده  جدي زندگي، ةيعني تنها بيماران داراي بيماري مرگبار و تهديدكنند
  از دفاع مشروع پزشكي را دارند.

پزشكي قابل  از خودهاي سلول بنيادين از ديگر اقدامات دفاع  درمان كه ايندوم 
جنين را از بين  طريق سلول بنيادين جنيني، تفكيك است زيرا جريان معالجات از

كه در دفاع مشروع انسان مجاز نيست منبعي غير از منبع تهديد را  در حالي برد، مي 
البته در مقابل گفته شده كه صدمه به جنين حق اساسي دسترسي به  .نابود كند
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بالقوه ولي انسان  جنين موجود كه ايناعتقاد به  كند با قص نمين آن را درمان بيمار
 موجودي بالفعل است.

  
  مقتضيات خطر تهديدكننده

هاي پزشكي بسيار  بعضي مفسران معتقدند كه جريان حق دسترسي به درمان
گذاري دولت را از بين  دهندگي و قانون گسترده و نامحدود است و قدرت نظم

در  آن راحق اساسي محسوب و را   نانوع دسترسي به درمتوان هر  برد و نمي مي
له دفاع از أبودن اعمال متجاوز در مس تهديدكننده چارچوب دفاع از خود گنجاند.

كند كه چنين دفاع از خودي بايد براي جلوگيري از  خود پزشكي نيز حكم مي
بيماري بيمار بايد داراي  مرگ يا صدمه جدي ضروري و تنها راه چاره باشد.

بيماري كه نيازمند درمان و معالجه است ولي با  ،زندگي باشد هدهند پايان
يابد و در واقع بيمار براي دفاع از خود در مقابل اين  درمان نمي هاي سنتي، درمان

به درمان از طريق سلول بنيادين كه تنها راه نجات  متجاوز به تماميت جسماني،
 شود. است متوسل مي

  
  صدمه به جنين

پزشكي در درمان از طريق سلول  بحث ديگري كه عليه اعمال دفاع از خود
پزشكي توسط بيمار و جريان  است كه با اعمال دفاع از خود اين بنيادين شده

شود در حالي كه در دفاع  زندگي جنين تهديد مي استخراج سلول بنيادين از جنين،
ين تئوري بر اين امر اساس ا شود. از مشروع سنتي زندگي شخص ثالث تهديد نمي

استوار است كه اگر انسان آزاد است تا از خود در مقابل تجاوز به تماميت 
اش با استفاده از  جسماني دفاع كند چرا نبايد آزاد باشد تا بتواند از زندگي
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شود همانند ترميم اعضاي پيوند زده  باعث قتل هم نمي هاي پزشكي كه نوعاً درمان
  11شي حمايت كند؟شده و يا داروهاي آزماي

ن و منزلت اخالقي جنين معتقد باشد و جنين را همانند انسان اگر كسي به شأ
شود  بحث درمان سلول بنيادين از مساله دفاع مشروع خارج مي كامل قلمداد كند،

اين در  شود. زيرا جريان استخراج سلول بنيادين از جنين با قتل عمد جنين انجام مي
حق دفاع از خودپزشكي « پزشكي مدعي است: از خودحالي است كه تئوري دفاع 

هاي عمومي بشر و يا  زدن به زندگي،آزادي نبايد منجر به صدمه همانند حقوق ديگر
  12».اموال مردمي شود كه هيچ كدام منبع تهديد و تجاوز نيستند

انگيز است و در اين  و منزلت اخالقي جنين بسيار مباحثه نشأ  موضوع اگرچه
اكنون در بسياري از كشورها جنين  نظر زيادي وجود دارد اما هممورد اختالف 

مريكا در موارد آدادگاه عالي  مثالً تواند طرف حق قرار بگيرد. همانند انسان نمي
شود كه بتواند طرف حق  كه جنين، انسان محسوب نمي است بسياري عنوان كرده
  13و تكليف قرار گيرد.

كه اين حق با استخراج سلول بنيادين مورد جنين حق زندگي ندارد  بنابراين نظر،
ن و مقام اخالقي أملي ديگر حتي داشتن شأتجاوز قرار گرفته و نقض شود با ت

 مستلزم وجود حق اساسي زيستن نيست.

  
  حمايت از پژوهش سلول بنيادين

حق اساسي  14د،نكن قوانيني كه حق انجام و پيشبرد سلول بنيادين را محدود مي
ها به درمان از  كند زيرا مانع دسترسي آن بيماري مهلك را نقض ميبيماران داراي 

پژوهش سلول بنيادين هنوز در مراحل اوليه است  شود. طريق سلول بنيادين مي
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 ةزيرا رابط پي دارد. دررا   ناكردن درمبنابراين محدود كردن پژوهش محدود
  بسيار نزديكي بين پژوهش و درمان است.

ها  را در دسترسي به درمان شناخته باشيم و بر پژوهش اگر ما حق اساسي بيمار
وجود آمده آشكار است زيرا بيمار حق استفاده از ه محدوديت بار كنيم تناقض ب

بار قبالً ايجاد شده دارد اما هيچ كس حق انجام تحقيق و  درماني را كه يك
بنيادين نابراين محدود كردن پژوهش سلول ب 15ندارد.را   ناپژوهش براي ايجاد درم

كند زيرا انجام پژوهش براي  حق دسترسي به درمان سلول بنيادين را نقض مي
دفاع از  ةلأهمانند معاونت شخص سوم در مس دستيابي به درمان ضروري است.

خود و همانند پزشكي كه عمل سقط جنين را براي نجات جان مادري كه 
طور كه در مورد  همان دهد. انجام مي حاملگي در خطر است، ةاش به واسط سالمتي

تواند مانع سقط جنين اين زن شود در مورد بيماران  نجات جان مادر كسي نمي
  16ها در دسترسي به درمان از طريق سلول بنيادين شود. تواند مانع آن كسي نمي

شخص  ةكنندكند، رها واقع دانشمندي كه پژوهش سلول بنيادين را اداره مي در
فظ زندگي افرادي كه بيماري مهلك دارند شود كه براي ح ثالث محسوب مي

هاي محققان  تحت نظريه دفاع از خود پزشكي مسدود كردن تالش كند. تالش مي
  مطابق قانون و ذات بشريت نيست.

 هلأتوان به نظر اخير وارد كرد اين است كه در مس ايرادي كه در همين جا مي
در جهت ايمني قرباني ثر و مفيدي ؤدفاع مشروع سنتي اگر شخص ثالث اقدامات م

شود  و دفاع از او در مقابل متجاوز انجام داده باشد ناقض حقوق كيفري شناخته نمي
بودن  ثر و ايمنؤكه در مورد درمان از طريق سلول بنيادين هيچ كس به م در حالي

كارگيري درمان از  بنابراين پزشك با به ؛ها به طور قطع واقف نيست اين درمان
در  شود. كننده و نجات دهنده شخص ثالث محسوب نميرها ين،طريق سلول بنياد
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طرف الزم نيست به طور  اماتدفاع مشروع نيز اقد ةلأجواب گفته شده كه در مس
آميز باشد در واقع پايه و اساس دفاع از خود بر فرض موفقيت بنا  موفقيتقطع 

نياز ندارد كه پزشكي  حق دفاع از خود بنابراين با اين قياس،17.نهاده نشده است
ثري در مقابله با ؤدرمان از طريق سلول بنيادين بهترين گزينه و يا حتي مكانيزم م

 بيماري بيماران باشد.

  
  نقد نظريه درمان سلول بنيادين در چارچوب دفاع از خود پزشكي

سقط جنين جاري  هلأپردازان تنها در مس دفاع از خود پزشكي را بيشتر تئوري
شود كه شخص  هايي منحصر مي دفاع از خود سنتي به موقعيتدر واقع  دانند. مي

ربايي و يا رابطه  آدم صدمات جسمي جدي، قرباني از خودش در برابر مرگ،
كند و دفاع از خود پزشكي نيز تنها به مواردي  جنسي به عنف و تهديد دفاع مي

ها در بنابراين تن ؛شود شود كه حيات مادر در دوران حاملگي تهديد مي منحصر مي
  17يابد. مورد سقط جنين مصداق مي

در  .اين تهديد براي سالمت مادر بستگي به نظام حقوقي هر كشوري دارد ةدامن
آن ممكن است بسيار محدود و  ةشده دامن ءاحصا كشورهايي كه موارد مجاز سقط،

شناختي، وضعيت  روان احساسي و هيجاني، يا وسيع باشد و شامل تهديد فيزيكي،
له مهم أواقع مس در 18شامل وضعيت خانوادگي و سن شخص شود.خاص فردي 

  هاي پزشكي است. رفاه زن و حق او در داشتن انتخاب درمان
سلول بنيادين مدعي تعميم و  هلأاما تئوري دفاع از خود پزشكي در مس

ل ديگري عالوه بر سقط جنين است و استفاده از ئپذيري آن به مسا توسعه
اما در واقع سقط جنين از  داند. ا حق اساسي نوع بشر ميهاي حافظ زندگي ر درمان

هاي ديگر قابل تفكيك است و قابل قياس نيست زيرا مستلزم دو حق  انواع درمان
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نقدي كه بر  حق آزادي توليد مثل و حق حفظ تماميت جسماني. اساسي زن است:
توليد كنند اين است كه حق زن براي انتخاب امور مربوط به  نظر اخير وارد مي

 دهد. تشكيل نمي ديد زندگي،مشروعيت سقط جنين را در موارد تهمثل زيربناي 
زمان براي اين انتخاب  بودن او، بعد از تشكيل جنين و قابليت زنده كه اينبه خاطر 

واقع منافع زن و حق او در استقالل و تماميت جسماني  ولي در منقضي شده است.
بدون هيچ نقصي باقي  بودنش محرز است، جنين قابليت زنده كه اينحتي بعد از 

هاي پزشكي براي حمله به  تماميت جسماني مستلزم دسترسي به درمان ماند. مي
ننده بدن همانند حركت بيماري تهديدك هاي درون بدن شخص است. بيماري

  زندگي است. ةكنندحركت جنين تهديد
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  نتيجه
پزشكي از نظر تئوري و عملي بسيار قابل مناقشه است زيرا نظريه دفاع از خود 

اوالً تشبيه دفاع مشروع پزشكي  در بيان بسياري از مسايل عمده و مهم نارساست.
رسد زيرا در دفاع  به دفاع مشروع سنتي در حقوق كيفري نادرست به نظر مي

خطر گيرد و انسان تنها در مقابل  مشروع سنتي نفس در مقابل نفس قرار مي
ا شرايط مقرر در شود كه آن هم ب واسطه مجاز به دفاع از خود مي الوقوع و بي قريب
اثبات گردد و در اين بين مجاز قانون مجازات اسالمي بايد در دادگاه  61ماده 
شود آسيب برساند  باشد كه به شخص ديگري كه منبع تهديد محسوب نمي نمي
حتي اگر بيماري را منبع تهديدي  ،له پژوهش سلول بنيادين جنينيأليكن در مسو
 توانيم به شخص ديگري صدمه بزنيم. آن نمي بردن بين واسطه تلقي كنيم براي از بي
مل فراوان است. ايجاد ز تأئشناختي و اخالقي اين برداشت حا جامعه لئسام ثانياً

او آيا مستلزم كنار گذاشتن  بردن بين جنين و استفاده پزشكي از او و سپس از
» جنين« آيا مردم جامعه از آن پس براي موجودي به نام اخالقي نيست؟ اصول

ميزان توليد مثل و به تبع آن نرخ  در لهأمس اين شوند؟ ل ميئارزش و كرامت قا
  ي نخواهد داشت؟تأثير جمعيت و...

الفارق بوده و حتي اگر دفاع از خودي از نظر  قياسي مع بنابراين اين قياس،
باشد تنها در موارد مجاز سقط جنين در جايي كه وجود جنين پزشكي قابل تصور 

و يا حاملگي براي مادر تهديدي اساسي محسوب شود قابل تصور است و تعميم آن 
هرچند كسي در  له موجود نيست.أبه ساير موارد نيازمند علت است كه در اين مس

رمان هاي پزشكي شكي ندارد و پژوهش مقدمه د حق بشر در دسترسي به درمان
  بنيادين جنيني نيز بايد به عنوان پيشرفت هاي پژوهش سلول وشود  محسوب مي

  



 

 

1387 زمستان، هفتم، شماره دومسال        /  فصلنامه حقوق پزشكي 102

ول
 سل

ش
ژوه

و پ
وع 

شر
ع م

دفا
 

ني
جني

ن 
ادي
 بني
اي

ه
  

پزشكي مورد حمايت قرار گيرد اما اين حق را بايد در  ةانگيز عرص حيرت
ها براي رسيدن به درمان از طريق  اي قرار داد و پيشبرد پژوهش چارچوب ويژه

  نمود.هاي حقوقي ديگري جستجو  سلول بنيادين را در قالب
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