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 مقدمه

 ساالمت و دهد امروزه، بایش از تماام تااری ،    آمار نشان می

در تماام   آیند کاه انساان  های مهمی به شمار میزیبایی دارایی

(. پس طبیعای اسات داناش و    1، 2) جوامع به دنبال آنها است

ای هصنفی که در این مسیر قرار دارد نزد آدمیان از منزلت ویاژ 

برخوردار باشد؛ نتایج تحقیقای در ساازمان تربیتای، علمای و     

دهد حوزۀ ساالمت  نشان می –یونسکو  –فرهنگی ملل متحد 

ها برای ادامۀ تحصیل میاان دانشاجویان   ترین بخشاز محبوب

( و آمار داخلی نیز مؤیاد هماین شارایر در    3) در جهان است

ه (؛ حال آنکه مطاب  مطالعات میدانی انجام شاد 4) ایران است

عداد پزشک ت(. امروزه کمبود 5) تر چنین نبودهای قبلدر سال

 شودمعه است که برای جبران آن تالش میخبر مهمی برای جا

شاود جامعاه باه    مای  ( و هرگاه انحرافی در این حوزه دیده6)

(. همچنین، براساس 7) دهدتندی نسبت بدان واکنش نشان می

پیمایش صاورت گرفتاه از نگااه جماع ک یاری از شاهروندان       

 پژوهش در حوزۀ پزشکی یکی از سه اولویت تحقیقای اسات  

(5). 

هااای حقااوق عمااومی سااالمت و در آمااوزه عااالوه باار ایاان

های نظم عمومی است که حکومت موظاف  بهداشت از مؤلفه

ویاژه آنکاه باا    (. باه 8) به تأمین و پایش نحوۀ اجرای آن است

توجه به اسناد حقوق بشری، تأمین بهداشت جامعاه از جملاه   

ها در قال  حقاوق اقتصاادی   تعهدات م بتی است که حکومت

از  (. به عبارت دیگر، پزشاکی 9) اندگرفتهو اجتماعی بر عهده 

 گاذاری عماومی  ترین موضاوعات سیاسات  ترین و مهمجذاب

( و اخالق اجتماعی و نیاز در زمارۀ موضاوعات اساسای     10)

 برای کارکرد تنظیمی و تأسیسی حقوق است.

 ویاژه باا ماددگیری از    با توجه باه نکاات بااال پزشاکی، باه     

ممتاز در نظام اجتماعی دارد شاختی، موقعیتی های زیستیافته

زمان پرمنزلت و عموماً باا آوردۀ ماالی باالسات و ایان     که هم

توان کناره گرفت. اماا باا توجاه باه     یعنی آنکه از پزشکی نمی

دهنادۀ بخشای از حیاات    آنکه هر یک از ایان ماوارد بازتااب   

هاست، مدام در معرض داوری اخالقی و نظام اجتماعی انسان

گیرد. حال پرسش آن اسات  زات قرار میرسمی پاداش و مجا

ای پزشاکی و اخاالق، چاه مسائله    که در م لث حقوق، زیست

تواند به نحوی خاص این رابطه را بغرنج سازد؟ به عباارت  می

انداز این مسیر کجاست؟ مقالاۀ حاضار باا هادف     دیگر، دست

ای متکفل پاسا  دادن باه   توصیف و تحلیل و با ابزار کتابخانه

 .  این پرسش است

 تمنای بقا

زمانی که انسان پنجاهمین سال فتح ماه را جشن گرفت، یک 

لقی چیز در ناخودآگاه ما چرخید: نوع بشر نابود نخواهد شد. ت

ه موجودی ابزارساز و هوشمند است ک« انسان»دنیای امروز از 

اماا   بر اطراف خود تسلر پیدا کند. توانسته به مدد این ویژگی

ناد  انسان برای حفظ این سلطه عالوه بر توسعۀ فنّااوری، نیازم 

  ارداست. از این رو باید گفت جهان بدون انسان معنا ناد « بقا»

 ر بر پیرامون است.  لبه تسو بودن  انسان وابسته 

شناساانۀ  هاای انساان  تالش برای جاودانگی  بقا چناان ریشاه  

، (11) دیریناۀ انساان  « مرگ آگاهی»که با توجه به عمیقی دارد 

کند. این خواسات همیشاه باا بشار     انگیز جلوه میگاهی رقت

اشین م»یا « آب  حیات»بوده و شاید در البالی آرزوهایی مانند 

 بتوان ردپایی از آن را مشاهده کرد. حتی چشم دوخاتن « زمان

ن تخام  و پراکناد « زمینی دیگر»به آسمان و تالش برای یافتن 

ه آنکاه گاا   انسان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. طرفاه 

اناد، هماین   هایی که همه چیز جز فرهنگ را باختاه برای ملت

 (.12) شده است« بقا»ای دفاعی برای میراث وسیله

اماا پیشارفت و بقاای انساان دا مااً در حاال تهدیاد اسات؛         

ماانع   تواند دستاوردهای بشاری را ناابود کناد یاا    خشونت می

ز اتواند در جلوگیری (. عوامل مختلفی نیز می13) توسعه شود

های دین، سیاسات،  منقرض شدن انسان مفید واقع شود. حوزه

ی افزایی و همگرایتوانند در هماقتصاد، حقوق حتی ورزش می

بشر برای حل مشکل فوق نقشی م بت ایفا کنناد. گرچاه، باه    

رد. چرا کاه آماار   رسد حوزۀ پزشکی نقش پر رنگی دانظر می

یار  ترین عامل مرگ و مدهد در میان انواع علل، اصلینشان می

ن ( و این پزشکی است کاه باا آ  14) ها هستندها بیماریانسان

 کند.مقابله می
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با توجه باه ایان ماوارد، تاالش شاده از یاک ساو احتماال         

ش ها کاهش یابد و از سوی دیگر باا افازای  درگیری میان انسان

یزان مرگ و میر کمتر شود؛ امری کاه مطماح   سطح بهداشت م

 المللای باوده اسات. تماام ایان     های بینترین سازماننظر مهم

؛ دهدشرایر، دانش و هنر پزشکی را در مرتبت واالیی قرار می

پزشکی دانش، هنر و ضامن تداوم نسل بشر است. دانش است 

چرا که متکی بر پژوهش  تجربی اسات. هنار اسات چارا کاه      

راوان فا ر شاخۀ جراحی نیازمند تجرباه و کاارآموزی   ویژه دبه

است و ضامن بقاست زیرا ودیعۀ الهی یعنای بادن را از گزناد    

 کند. دارد یا آن را درمان میها مصون نگاه میبیماری

با توجه به این نکات پزشکی به طور مداوم مادنظر مقاماات   

 ای مستقیم با اصاالحات اجتمااعی دارد  عمومی است و رابطه

نی های مختلف تاریخی هر زمان تصمیم بر آبادا(. در دوره15)

ر مقادم قارار   درماانی در خا   -کشور بوده، اقدامات بهداشتی 

داشته است. این بدان علت است کاه حکومات بایاد از کیاان     

 جامعه صیانت کند و مانع نابودی آن شود. 

پزشکی اما سویۀ دیگاری نیاز دارد: ساوداگری. آماار بااالی      

 انیبایی از یک سو و نیز فرار مالیاتی  برخی پزشاک های زعمل

کام در  دهنادۀ آن اسات کاه طا ، دسات     از سوی دیگر نشان

 در معنای اخص کلماه بادل  « ابزار»برخی موارد، صرفاً به یک 

یت ای که قابلآوری ثروت. نکتهابزار زیبایی و جمع :شده است

 شاااادن پزشااااکان را افاااازایش « پیشااااکار»و « کااااارگزار»

م تواناد آناان را در مقاام عوامال انجاا     همین امر می دهد ومی

 هایی قرار دهد. طرح

داری، زیبایی و ثاروت دو  سرمایه -توضیح آنکه در دنیای نو

اساات و بااه عقیاادۀ برخاای « بااه حساااب آماادن»مؤلفااه مهاام  

آفارین  اندیشمندان رابطۀ انسان با محیر اطرافش مادام مسائله  

الوه بر اینکه قاادر  (؛ حال پزشکی در عصر کنونی ع16) است

است تداوم انسان در معنای بیولوژیاک را تاا حادی تضامین     

کند، شکوه اجتمااعی او را از طریا  زیبااتر کاردن )باه بااور       

برخی اندیشمندان از طری  ایجاد رضایت و اعتمااد باه نفاس    

 سازد.مصنوعی( ممکن می

 

 پیشرفت پزشکی و اخالق زیستی

به ناوعی هشادار داد    «فرانکشتاین»با رمان  گرچه مری شلی

لباه اسات، اماا     که علم و به طور خاص پزشکی شمشیری دو

این استفادۀ حکومت وقات آمریکاا از بما  اتمای در جناگ      

جهانی دوم بود که قابلیت ویرانگری علم را ملموس سااخت؛  

ی بخش تدوین ساختار نهاای اتفاقی به غایت مهم که حتی الهام

« پرساتی علام »ا نقاد  یونسکو شد. امروزه هام شااهدیم کاه با    

افراطی و ارزش دادن به اخاالق ناوعی جریاان بازگشات باه      

ه مداری ایجاد شده و با مراجعاه با  های شرقی و اخالقاندیشه

یابیم اخاالق زیساتی موضاوع    آثار اندیشمندان اسالمی در می

 (.17) بحث جوامع در حال توسعه نیز قرار گرفته است

هاای علمای،   ، نوآوریدر دنیای جدید، اختراعات، اکتشافات

ویاژه درباارۀ   های علاوم زیساتی باه   کاربرد فنّاوری و پیشرفت

 ساازی و غیاره  های ژنتیکی، همانندهای بنیادی، آزمایشسلول

ای شده باعث طرح مسا ل اخالقی، حقوقی و اجتماعی پیچیده

ر . این روند شاید آنگونه که برخی مؤلفان بااو (18، 19) است

زندگی ماشینی و شرایر صنعتی عصار  دارند بخشی از تبعات 

ه حاضر باشد که بسیاری از جنبه های متعالی زندگی بشر را با 

 (.20) نیستی کشانده است

در هر حال علت به وجود آمدن سؤاالت فوق آن اسات کاه   

ویاژه بعاد اجتمااعی آن، مادام در حاال      ما در حیات خود، به

ور ( هساتیم تاا اما   21) «اخاالق هنجااری  »سنجش رفتارها باا  

 خوب از بد را تشخیص دهیم.

کناد؛  اخالق هنجاری از دو جهت رفتار انسان را بررسی مای 

گرایاناه،  در نظریاات غایات   .«گرایای وظیفاه »و « گراییغایت»

ا با گیرد، از این حیث کاه غلباۀ کاار    نتیجۀ کار مدنظر قرار می

شاود  گرایانه نگاه میهای وظیفهخیر است یا شر. اما در دیدگاه

 .(22) ها و وظیفه عمل چیست؟یکه ویژگ

تاارین و م ابااه یکاای از مهاامدر ایاان میااان پزشااکی نیااز، بااه

مفیدترین حِرف جامعه، در حصاار ایان هنجارهاا قارار دارد.     

آشنا هستیم و بر اسااس برخای   « سوگندنامۀ بقراط»بیشتر ما با 

پزشکی را نوعی فضایلت برشامرده و   « سیناابن»تألیفات، حتی 
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اخالق در امور مرتبر با آن سافارش نماوده    بر رعایت موازین

 (.23) است

د. کننا ها تبعیت نمای «باید»ها لزوماً از «هست»منتهای مرات  

-ناو  نامۀ بقراط را کنار بگذاریم؛ خوب یا بد، در دنیایسوگند

 داری  امروز سنجش امور با منفعت مادی، رواج خاصیسرمایه

 م بااه رسااد در عااین احتاارایافتااه اساات. پااس بااه نظاار ماای 

 ای که غایات و وظایف خاصی بارای های عالمانهورزیاندیشه

و  گذردکنند، باید دید در عرصۀ واقع چه میهر چیز تعیین می

جار های موجود سعی در شناسایی هنیا الاقل با توجه به نشانه

 حاکم بر یک حوزه کرد. 

از رهگذر این تأمل، یک پرسش مهم این اسات کاه تاا چاه     

ولیاه  ن از پزشکی در تداوم  بقا بهره بارد؟ پاسا  ا  توامیزان می

تاا  »آیایم:  تواند همان باشد که اک ر ما از عهادۀ آن بار مای   می

اگار از هماان ساؤال تکاراری      .«جایی که اخالق اجاازه دهاد  

بگذریم که حاال بگویید اخالق چیست، زمانی که پرسش مهم 

سنجیده شود، توقاف خاواهیم   « درجۀ اهمیت بقا»ما با محک 

اور با کند کاه بادانیم باه    کرد. این امر زمانی به تمامه جلوه می

هااای یکاای از نیرومناادترین انگیاازه  »برخاای اندیشاامندان  

ها، اشتیاقشان باه زنادگی اسات و ناه     دهندۀ رفتار انسانشکل

 (.24) «مرگ... 

 مرزهای اخالق را مدام جاا باه  « ماندن»انسان در عمل برای 

هاای پزشاکی بار روی    شجا کرده است. در پس تماام آزماای  

راساتا   ای خوابیده اسات. در هماین  کنندهحیوانات تکبر ویران

 گرچه در عالم نظر بسیاری از مکات  عرفی و ادیان با تمسک

مخالفات باا   »، »کرامات انساان  »، «تقادیر »به مفااهیمی مانناد   

هاایی  باا فعالیات  « اهمیت امر زناشاویی »یا « کاالپنداری انسان

د: تاوان پرسای  ، اما مای (25، 26) اندالفمخ« سازیشبیه»مانند 

ژنتیاک یاا ایجااد     اگر ادامۀ نسال بشار بساته باه دساتکاری     »

ول متعاالی  آیا باید اص حیوان( باشد،-موجودات ترکیبی )انسان

غایت دشاوار  پاس  به« اخالقی را به نفع این اقدامات کنار زد؟

و محاال اسات در    ن ذاتاً آزمناد اسات  ویژه آنکه انسااست. به

وق زیر بار انقراض برود. اما در این میان حقا « نوع»قامت یک 

 کجای داستان قرار دارد؟

 گری روابط جمعیحقوق و لزوم تنظیم

نظام سیاسی ناگزیر از ایجاد و حفظ نظام در جامعاه اسات.    

ات یک ابزار مهم برای این امر، حقوق به منزله قاانون و مقارر  

مسائلۀ فرماانروایی   تارین موضاوعات   است که اساساً از مهام 

(. برای حقوق اهاداف متعاددی   27) شودسیاسی محسوب می

ر (. اماا د 28) اند؛ از ایجاد نظام تاا تحقا  عادالت    تعیین کرده

های حقوق از تحمل عدالت نااتوان  رسد شانهعمل به نظر می

 تر است.است و ایجاد نظم هدفی نزدیک و ملموس

 گاذرد جامعاه مای   با توجه به این مالحظه، در برابر آنچه در

هاای  گری یا تأسیس است. زیرا خواساته حقوق ملزم به تنظیم

باه   و نهادهایی که برای تأمین آن نیازها (29) سیال شهروندان

مانناد و چاون   آیند گاه منتظر هنجارهای رسمی نمیوجود می

در واقع امر وجود دارند حقوق حس  وظیفۀ ذاتی خود ناچار 

 است بدانها بپردازد. 

باید توجه داشت در حالت مطلوب، حقوق در قباال ایان   اما 

امور قادر به هرگونه برخوردی نیست. آنچه باید مطماح نظار   

 تنظام سیاسی باشد، تبعیت آگاهاناه، داوطلباناه و پایادار اسا    

ه بشناسانه حقوق نباید نسبت (. ضمن آنکه در نگاه جامعه30)

توسر  تحوالت جامعه سردمزاج باشد. چرا که در این صورت

د توانتابعان کنار زده و متروک خواهد شد. چنین وضعیتی نمی

مناس  یک نظام حقوقی باشاد. زیارا در صاورت اداماۀ ایان      

وضعیت در جامعه به حساب نخواهد آمد و در نهایت مجباور  

واهاد  خهای بازدارنده )زور، تشوی ، تنبیاه(  به استفاده از شیوه

حکومات را کااهش   شد که آنها نیز باه نوباۀ خاود کارآمادی     

 (.31) خواهد داد

به هر روی پرداختن حقاوق باه هار یاک از مساا ل بشاری       

طلبد. امکان ندارد حقوق بتواناد باا   برخورد خاص خود را می

همه امور با یک الگو برخورد کند. این امر به ویاژه در مساا ل   

گر اسات: بارای م اال    مربوط به حقوق عمومی به خوبی جلوه

الشعاع های مربوط به امور امنیتی تحتدهاصل استماع در پرون

درساتی، در خصاوص   ( یا اصل شفافیت، باه 32) گیردقرار می

 (. حااال 33) شااودرعایاات نبایااد  راهبااردیبودجااۀ نهادهااای 

هاای پزشاکی   توان پرسید حقوق در برابر آن دست فعالیتمی
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تواناد  که درصدد تأمین تداوم حیات بشر هساتند چگوناه مای   

 همچنان محترم بماند و بدان عمل شود؟ برخورد کند که

 مقدورات حقوقی

هاا را باه   گفته حیات اجتمااعی انساان  پزشکی به دالیل پیش

وم ( و با توجه به نقش مهم آن در تدا34) سازدشدت متأثر می

ن بشر بر کرۀ خاک، مدام محل بحث متکلمان، فقها و حقوقدانا

شاکل  بوده است. مباحث کالمی و فقهای در جاای خاود باه     

ا ب؛ اما حقوق نیز ملزم است (35، 36) اندمستوفی بررسی شده

 توجه به وظایف مهم خود بدان بپردازد. 

حقوق باید دنیای ما را بهتار ساازد. حقاوقی کاه نسابت باه       

ود خاعتنا باشد، نتواند از عهدۀ وظایف مهم تحوالت جامعه بی

 بر آید، اتکای صرف به زور داشته باشاد یاا غایات آن تاأمین    

تاوان  منافع صاحبان قدرت باشد، پایدار نیست. اما چگونه مای 

در تعامل میان حقوق و پزشکی، بقاای بشار را تضامین و در    

عین حال از کاال شدن او جلوگیری کرد؟ باه عباارتی، گرچاه    

های بنیادین برای حقاوق محال   راهنما بودن یک سری اندیشه

ر اماا آیاا د  (، 37) اتفاق نظر اک ر اندیشمندان این حوزه اسات 

پزشکی برقارار  توان نظاماتی بین حقوق و زیستعالم واقع می

 آمیاز هماوار ساازد؟ باه    کرد که مسیر بقا را به شکلی مسالمت

 رسد در این حالت محتوا و بستر قانون تؤاماان مطماح  نظر می

 گیرد.نظر قرار می

تواند برابر میهای یک نظام حقوقی ترین ارزشیکی از مهم 

(. تنهاا در ایان   38) م در قانون و در برابر قانون باشدبودن مرد

شاود. چارا   حالت است که انسان از رعیت به شهروند بدل می

که فرض مخفی در باور به نابرابری، برتری ماهیت یاک عاده   

ها و در مقابل، خوار و پسات باودن برخای دیگار از     از انسان

هناگ  (. برابری اما به نوبه خود یک فر39) حیث ماهیت است

( که محیرِ بر نظام حقوقی است. از این منظر، قانون 40) است

های متعددی اسات کاه در ایان میاان     برای اجرا نیازمند زمینه

(. البتاه فرهناگ بار    41) بستر فرهنگی، موقعیت ممتاازی دارد 

پزشکی نیز تأثیرگذار است. این نقش به طاور خااص در امار    

ماس فرهنگی غرب باا  شود. امروزه بر اثر تتولید م ل دیده می

 هاا را تغییار داده  سایر کشورها، کنترل موالیاد شاکل خاانواده   

توان چنین برداشت کرد که کنتارل زاد و ولاد   ( و حتی می42)

خود راهکاری برای بقای نوع بشر به شامار آماده اسات )بار     

اساس این ایده که کاهش تعداد جمعیات باه افازایش کیفیات     

 یاا  محاایر زیساات  زناادگی و نیااز کاسااتن از حجاام تخر  

 انجامد(.می

توان پرسید در فرض منوط بودن تداوم گوناۀ  باری؛ حال می

کی ها و سایر اقدامات پزشبشر بر روی زمین به انجام آزمایش

ها، حقاوق چاه موضاعی بایاد     ای از انسانخاص بر روی عده

هاا  شتواند جواز به انجام این آزمایداشته باشد؟ آیا حقوق می

ویژه هنگامی که احتمال قوی  مرگ نیز بدهد؟ بهها روی انسان

در حین انجام چنین اعمالی وجاود داشاته باشاد؟ آیاا از ایان      

رسد اگر حقاوق صارفاً   نظامات تبعیت خواهد شد؟ به نظر می

د در مقام ارا ۀ کدهای تنظیمی و تأسیسی و متکی به زور باشا 

با یک تراژدی روبرو خواهیم شد. زیرا در این حالات حقاوق   

 لبااس جدیاد  »صرفاً یک ابزار ناکارآمد خواهد بود که مشاابه  

ان ، اما در فضایی دیگار، نااتوان از پوشااندن زور عریا    «پادشاه

ند توااست. در مقابل اما وجود یک جامعۀ معتقد به برابری می

هاا  از کاالشدن انسان بکاهد. چرا که آنچه مالک انجام آزمایش

ای دیگار، کاه   دن عاده شود، نه برتری یک عده و پست باو می

 بنیاد پزشکی خواهد بود. های تجربی و عقلداده

توان امید داشت تالش برای تضمین بقاای  در این حالت می

ا انسان از حالت قربانی کردن خارج شود. اما همچنان حقوق ب

 چااالش مواجااه اساات و آن چااالش ایاان اساات کااه چگونااه  

ی را توجیاه  توان برای جامعه لزوم تبعیت از چنین ضاوابط می

های ماورد نظار، ناابودی    ای از آزمایشکرد؟ زیرا بخش عمده

 ای برای کمک به بقای سایرین است.عده

 

 گیرینتیجه

ویاژه در  هاا را، باه  هایش زیست انسانپزشکی در تمام جلوه

سازد. افاراد در رفتارهاای   های حقوق و اخالق، متأثر میحوزه

و حکومات بارای   های اخالقی روبرو هساتند  خود با سنجش

ترین اثر نیل به نظم و نیز عدالت به حقوق نیازمند است. اصلی

پزشکی در تاری  حیات بشر کمک به بقای اوست. این مهم از 
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رهگذر تأمین سالمت یا زیباسازی، تداوم  ملموس یا ناملموس  

 )مقبولیت اجتماعی( بشر را فراهم ساخته است.

، متعددی روبرو است. خشونتامروزه اما بقای بشر با موانع 

ن تارین ایا  توان از جمله مهام های نوظهور و فقر را میبیماری

امور به شمار آورد. پزشکی به عنوان بخاش مهمای از تاالش    

ر ای انکارناپاذی بشر برای تداوم )در مقام یاک گوناه(، وظیفاه   

 دارد. 

رسد آنجا کاه پزشاکی باا انجاام اقاداماتی مانناد       به نظر می

سازی سعی در انجام وظیفۀ خطیار  خاص و شبیه هایآزمایش

 خود دارد، هنجارهای اخالقای مرساوم بایش از پایش نمایاان      

 آید. شوند و نظام حقوقی در جستجوی چاره بر میمی

بررسی دقی  این رابطه نشان داد بقاای گوناۀ بشار از چناان     

اهمیتی برخوردار است که همین امر، بقا، خود یاک غایات و   

 وآید. اما با توجه به ح  نفاس  به شمار می« رخوب  برت»یک 

حرص موجاود در ذات بشار، حقاوق در چناین حاالتی بایاد       

منتظر یک تحول در جامعه بماند. در غیر این صاورت شااهد   

وزه حا تبعیت آگاهانه، داوطلبانه و پایدار از ضوابر آن در این 

نخواهیم بود و حقوق در بهترین حالت ابزار دست زورمنادان  

 تسهیل انجام هر نوع آزمایش و... خواهد شد.برای 

ای کاه در آن بااور باه    گرچه به احتمال زیاد وجاود جامعاه  

برابری رواج حداک ری داشاته باشاد، از کااال شادن انساان و      

خدشه وارد آمدن به کرامت آن در این وضعیت بغرنج خواهد 

یال  رسد. چارا کاه دقیقااً باه دل    کاست، اما مسئله به پایان نمی

ها آمادۀ فداکاری حرص و ح  نفس  معمول، اگر انسان همان

 شاود و نظاام حقاوقی بارای نیال باه       نباشند، بقا محقا  نمای  

گری محتاج زور خالص خواهد شد. در این حالت، تنها تنظیم

ویاژه از حیاث گساترش روحیاۀ     مدار شدن جامعه باه فضیلت

پزشاکی  تواند حقوق و زیستفداکاری برای جامعۀ بشری می

 ز حیرانی نجات دهد.را ا
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the basic issue of biomedical law 

and ethics and the strategies to approach such significant topics. The key 

question is what problem more than anything else can impose itself on the 

relationship between biomedical law and ethics. "Survival" seems to be the 

answer to the question. 
The present study was conducted for the purpose of describing and  analyzing 

using library resources. The results showed that the importance of preserving 

human species in the world on the one hand and the application of medical 

procedures on the other hand may impact the relationship between biomedical 

law and ethics. However, the intrinsic self-esteem of human beings makes the 

problem complicated especially when it comes to medical experiments on 

humans, human cloning, and so on. Studies have shown that while a prevailing 

equality-based perspective in society can prevent the commodification of human-

beings in such a situation, it is ultimately the virtue of "sacrifice" that avails the 

medical profession to assist human survival in the light of ethical considerations. 

In this case, survival itself is an end and a "good" that deserves to be achieved. 
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