
1 

http://doi.org/10.22133/MTLJ.2022.334213.1079 

Study of The Legal and Jurisprudential Status of The Clinical Trial Contract 
Mansour Amini1, Sadegh Sayyadi2* 

1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 
2 MA. in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

 

Article Info Abstract 

Original Article With the development of biomedical research, we are observing the emergence of 

new issues and, consequently, new legal challenges that it is necessary to study with 

legal and jurisprudential standards. A Clinical Trial is a kind of experimental research 

and the most valid type of research to prove the cause and effect relationship between 

therapeutic intervention and treatment. These types of research have wide 

jurisprudential and legal dimensions. Informed consent is the process by which a 

participant or their legal representative sees and understands information about the 

trial and agrees with it. Ambiguity in the legal status of the informed consent of the 

person participating in Clinical Trials is a challenge that requires attention and 

accuracy. The research method of this article is descriptive-analytical, and the 

method of collecting information is based on the library method. The study findings 

show that by comparing the consent of Clinical Trials (different from medical 

consent) with legal bases, it is clear that the specific status of the consent and its 

conditions and characteristics are such that it should be studied in the framework of 

indefinite contracts. The contract is generally subject to the general rules of the 

contract and is specifically subject to other relevant provisions in this field, including 

the "Ethical Guidelines for Clinical Trials". By examining the jurisprudential 

arguments and legal rules, it can be said that concluding Clinical Trial contracts to 

test a new method of treatment or medicine on the physical integrity of the volunteers 

is permissible even if there is minor or severe damage under particular conditions. 

Because often, these contracts are concluded in the direction of something rational 

and expedient interest 
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 ینیبال ییقرارداد کارآزما یو فقه یحقوق تیوضع یبررس
 *2یادیصادق ص ،1ینیام منصور

 ،رانیتهران، ا ،یبهشت دیحقوق، دانشگاه شه ۀدانشکد ،یخصوص حقوق گروه اریدانش 1
  رانیتهران، ا ،یبهشت دیحقوق، دانشگاه شه ۀدانشکد ،یارشد حقوق خصوص یکارشناسآموختۀ دانش 2

 چکیده اطالعات مقاله

 که هستیم یدیجدهاي حقوقي چالشآن  تبعبه و مستحدثهموضوعات  ظهورشاهد  ،یپزشکستیپیشرفت تحقیقات ز با پژوهشی مقالۀ 
نوع  نیو معتبرتر یپژوهش تجرب ینوع ینیبال ییارآزما. کمیکن یبررس یو فقه یحقوق نیها را با موازاست آن یضرور

و  یابعاد فقه یدارا قاتیدسته از تحق نیا و درمان است. یدرمان ۀمداخل نیب یعلت و معلول ۀاثبات رابط یبرا قیتحق
گاهانه تیرضا. است یاگسترده یحقوق او اطالعات مربوط به  یقانون ۀندینما ایکننده آن شرکت یاست که ط یندیفرا آ

گاهان ۀنامرضایت یحقوق تیوضع. ابهام در دینمایو با آن موافقت م کندیمرا مالحظه و درک  ییکارآزما فرد  ۀآ
 یلیتحل ـ یفیتوص روش بهپژوهش  نی. ااست دقتتوجه و  ازمندین یهاچالش وجز ینیبال یهاییکننده در کارآزماشرکت

 قیبا تطب دهد،یم نشان قیتحق یهاافتهی. است یابر روش کتابخانه یاطالعات مبتن یگردآور ۀو نحو گرفته صورت
خاص  تیکه وضع شودیمشخص م یحقوق یمبان با( درماني ۀنامرضایت با)متفاوت  ینیبال یهاییکارآزما ۀنامرضایت

طور به مذکور دقراردا. شود مطالعه نیدر چارچوب عقود نامع دیاست که با یاگونهآن به یهایژگیو و طیو شرا نامهتیرضا
راهنماي اخالقي » ازجملهحوزه  نیمقررات مرتبط با ا ریساطور خاص تابع قراردادها و به یعام مشمول قواعد عموم

 ینیبال ییکارآزما یگفت اصواًل انعقاد قراردادها توانیم یو قواعد حقوق یفقه ۀادل یبا بررس. است «هاي بالینيکارآزمایي
 ای یاعم از جزئ ،در صورت وجود ضرر یحت انداوطلب یجسم تیبر تمام دیجد ییدارو ای یدرمان ۀویش شیآزما یبرا

منعقد  یمصلحت اهم یو دارا ییعقال یقراردادها در جهت امر نیغالبًا ا رایز ؛است زیجا یاژهیو طیتحت شرا د،یشد
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 مقدمه

 ۀبارپاسخ به سؤاالت خاص در یاست که برا یاز موضوعات انسان نگرندهیآ یرفتار ای یپزشکستیز یقاتیتحق ۀمطالع ینیبال ییکارآزما
 شده(شناخته یهادستگاه ایها، استفاده از داروها، درمان دیجد یهاروش ایها ها، دستگاهها، داروها، درمانواکسن) یرفتار ای یمداخالت پزشک

 کاربه ریخ ایکارآمد و مؤثرند  خطریب یرفتار ای یپزشکستیز دیمداخالت جد ایکه آنیا نییتع یبرا هاشیدسته از آزما نیاشده است.  یطراح
استفاده از  شیاصالح رفتار )افزا یبرا یااست که شامل مداخله یانسان یمربوط به رفتارها قاتیشامل تحق ینیبال یهایی. کارآزماروندیم

 افتیفقط پس از در ینیبال یهاییکارآزما جینتا (.National Institutes of Health, 2020) شودیمداخله و...( م ۀنیمداخله، پرداخت هز
نسبت  یمقامات مسئول بررس نی. اشوندیند استفاده مادرمان دییکه در آن به دنبال تأ یاخالق و مقامات بهداشت و سالمت کشور ۀتیمجوز کم
به  باره نیممکن است بتوان در ا شیبا انجام آزما فقط ؛مؤثر است ایخطر یکه درمان ب ستیمعنا ن نیها به اآن دییند. تأاشیآزما ۀدیخطر و فا

 یشیرا در مطالعات آزما مارانیب ایه، در ابتدا محققان داوطلبان توسع ۀ(. بسته به نوع محصول و مرحلYarborough, 2021, p.573) دیرس جهینت
 است مکنم ینیبال یهاییدهند. کارآزمایبزرگتر انجام م اسیرا در مق یاسهیمطالعات مقا ۀانداز جیتدرکنند و به دنبال آن، بهینام مکوچک ثبت

 ۀمطالع ی. هدف از طراحرندیمرکز انجام گ نیچند ای یقاتیمرکز تحق کیچند کشور، و در  ایکشور  کیمتفاوت باشد و در  نهیاز نظر اندازه و هز
هر دارو برسد؛ به  یدالر برا اردهایلیاست به م ممکن ینیبال یهاییکارآزما یهانهیاست. هز جینتا یریو تکرارپذ یبردن به اعتبار علمیپ ینیبال

شرکت  ای یممکن است سازمان دولت یمال یند. حامکنیاقدام م یمال یبه جذب حام هاشیآزما نیدر ا لیدخ یهااغلب گروه علت، نیهم
ممکن است  ،یشگاهیمانند نظارت و کار آزما ،ییکارآزما یخاص الزم برا ی. عملکردهادباش یپزشک زاتیشرکت تجه ای یوتکنولوژیب ،ییدارو

 (.Fogel, 2018, p.157انجام شود ) ،یمرکز شگاهیآزما ای یقرارداد یقاتیسازمان تحق کیمانند  ،یتوسط طرف خارج

ممکن است در چهار مرحله انجام شوند:  یرفتار ۀمداخل ایدارو، درمان، دستگاه  شیآزما خصوصدر یپزشک ینیبال یهاییکارآزما
 یابیارز یبار برانیاول ی( برانفر 80تا  20 مثالً از افراد ) یرا در گروه کوچک یپزشک دیجد ۀمداخل شیآزما کی، کیفاز  ینیبال یهاشیآزما

 یرفتار ای یپزشک ۀمداخل ،ینیبال یهاشیدوم آزما ۀکند. مرحلیم شی( آزمایعوارض جانب ییو شناسا منیدوز ا ۀدامن نییمثال، تع یبرا) یمنیا
مداخله  ۀسی. فاز سوم مطالعات با مقاکندیآن مطالعه م یمنیا شتریب یابیو ارز یاثربخش نییتع یبرا چند صد نفر(از افراد ) یرا در گروه بزرگتر

 آورد،یاز مداخله را فراهم م منیا ۀکه امکان استفاد یاطالعات یآورو جمع یجانب راتیتأثنظارت بر  زیو ن یشیآزما ایمداخالت استاندارد  ریبا سا
. مطالعات فاز دهدیقرار م یمورد بررس از چند صد تا چند هزار نفر() یبزرگ از افراد انسان یهارا در گروه یرفتار ای یپزشک ۀمداخل ییکارآ

عموم مردم و  در شیموضوع آزما ۀمداخل ینظارت بر اثربخش یمطالعات برا نیشود. ایکه مداخله به بازار عرضه شد انجام منیبعد از ا چهارم،
 (. Sedgwick, 2014, p.2شده است ) یگسترده طراح ۀمرتبط با استفاد یهرگونه عوارض جانب بارلاطالعات در یآورجمع

 کاربرد ضرورت و فیتوص. 1

( یالدیم 1025 ـ یشمس یهجر 404در کتاب قانون در طب ) نایس یبوعل ،مثال یو کهن دارند. برا یطوالن یاسابقه ینیبال یهاییکارآزما
سالمت و  ۀحوز متخصصان (.Meinert et al., 1986, p.30) استرا ارائه کرده  یروش مشابه یداروها و مواد پزشک یاثربخش نییتع یبرا

افراد  یبر رو درمانخطر وجود دارد که  نیا ش،یآزما بدون. استمؤثرتر  یدارند تا بدانند کدام روش درمان یشگاهیبه شواهد آزما ازین مارانیب
 یمربوط به سالمت یهاکه اکنون در مراقبت یدرمان یهااز روش یاریبسممکن است مضر باشد.  ینداشته باشد و حت یادهیفا چیموردمعالجه ه

 (. Marcovitch, 2002, p.143) اندشده شیآزما ینیبال یهاییدر کارآزما روندیم کاربهانسان 
و ناظران  محققانشوند. یمنجر م مارانیب ۀبه معالج اجرا یۀاول احلاند که در مرشده یطراح یاگونهبه ینیبال یهاییاز انواع کارآزما یبرخ

خطر(، ی)ب منی، اینیبال ییکارآزما جینتا ۀدرمان بر اساس توسع ۀادام ایکه آ رندیگیم میو تصم کنندیم یاند بررسکرده یآوررا که جمع یاطالعات
نکند.  دایآن ادامه پ ۀهمراه آن باشد، ممکن است توسع یجد یعوارض جانب ای باشدنداشته  یادهیدرمان فا اگر. ریخ ایاست  رگذاریمناسب و تأث
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که چگونه به  رندیبگ میدهند تا پزشکان بتوانند تصمیآن گزارش م یهاو خطر دیفوا ۀباردرمان، محققان در کی ۀتوسع یمراحل بعد یط در
 یریگمیکمک به تصم یبرا آنبتوانند از  نیریمنتشر شود تا سا ینیبال یهاییکارآزما جیاست که نتا مهم اریکنند. بس وجه از آن استفاده نیبهتر

 ید که برادهیم لیرا تشک یاز شواهد یبخش مهم نیهمچن مذکور جینتااستفاده کنند.  یمربوط به سالمت یهادرمان و مراقبت ۀباردر
  (.UKCRC, 2006, p.6-7است ) الزم یماریاعالم خلق درمان ب منظوربه یرسم ینهادها یریگمیتصم

 حاکم اصول. 1-1

. شد صادرنورنبرگ  یهادادگاه ۀجینت در یناز آلمانوحشتناک  یپزشک یهاشیدوم و به دنبال آزما یپس از جنگ جهان 1نورنبرگ یۀاعالم
. کندیمشخص م یرا در امور پزشک یاخالق یۀاصول اول وافراد کرده است  ۀداوطلبان تیرا منوط به رضا یپزشک یهاشیآزما یکه اجرا یاهیاعالم

است.  یکاماًل ضرور یفرد انسان ۀداوطلبان تی. رضا1 است: شرح نیا به یمربوط به موضوعات انسان قاتیتحق یبرا مقررشده یده اصل اخالق
باشد که فرد بدون دخالت  یاگونهبه طیشرا دیباشد؛ با تیدادن رضا یبرا یقانون تیصالح یدارا دیبدان معناست که شخص موردبحث با نیا

 دیانتخاب بتواند آزادانه اعمال اراده کند و با تیمحدود ۀجادکنندیموارد ا ریسا ایاکراه، افراط  ب،یازجمله اجبار، تقلب، فر یگریهر عنصر د
از قبول  شیم آن است که پمستلز ری. عنصر اخردیبگ یترروشن میداشته باشد و عناصر موضوع موردبحث را درک کند تا بتواند تصم یدانش کاف

 یها و خطرهابیآس ۀهم ،آن یاجرا ۀلیروش و وس ش،یمدت و هدف آزما ت،ی)انسان(، ماه شیمثبت از طرف موضوع آزما میتصم فتنو گر
دست  شیاست که در آزما یهر فرد ۀعهد رب تیرضا تیفیک نییتع تیو مسئول فهی. وظشود مشخص شیبرا یو یسالمت درآن  ریانتظار و تأثقابل

. 2واگذار کرد.  یگریبه د یفریو ک یبدون مجازات مدن توانیاست که نم یشخص یتیلو مسئو فهیوظ نی. ازندیدخالت م ای تیبه اقدام، هدا
 باشد لیتحص رقابلیمطالعه غ گرید لیاوس ایها که با روش دیمصالح جامعه از آن به دست آ یبرا یپرثمر جیباشد که نتا یطور دیبا شیآزما نیا

گاه واناتیح یبر رو شیآزما جیشود که بر اساس نتا یطراح یاگونهبه دیبا شی. آزما3نباشد.  یرضروریو غ یآن تصادف تیو ماه از  یو آ
 یطور دیبا شی. آزما4. ندک هیرا توج شیعملکرد آزما شدهینیبشیپ جیتحت مطالعه باشد تا نتا ،مشکالت ریسا ای یماریب یعیطب ۀخچیتار

که دالیل قبلي براي این باور وجود داشته باشد  یی. درجا5اجتناب شود.  یرضروریغ یروانو  یکیزیف یهابیانجام شود که از تمام دردها و آس
ن ها پزشکاکه در آن ییهاشیآزما ازجز آن دسته به رد؛یصورت گ دینبا یشیآزما چید رخ خواهد داد، هشویم تیمعلولکه سبب  یکه مرگ یا آسیب

 یامسئله ۀبشردوستان تیشده در مورد اهمنییاز حد تع دینبا یریپذسکیر زانیم گاهچی. ه۶. کنندیعمل م یآزمودن ایعنوان سوژه به زین شگریآزما
در  شیموردآزما ۀحفاظت از سوژ یبرا یکاف التیآماده شود و تسه یمقدمات مناسب دی. با۷شود تجاوز کند. یم ییجوچاره شیکه توسط آزما

انجام شود.  یعلم طیتوسط افراد واجد شرا دیبا فقط شیآزما نی. ا8. شودمرگ فراهم  ایها، تیها، معلولبیدر رابطه با آس دیبرابر احتماالت بع
 یدر ط. ۹ است. الزم دهند،یآن را انجام م ای کنندیشرکت م شیکه در آزما یکسان شیمراحل آزما یمهارت و مراقبت در تمام ۀدرج نیباالتر

را به  شیباشد، آزما رممکنیبه نظر او غ شیآزما ۀباشد که ادام دهیرس یروان ای یجسم تیاگر به وضع اباشد ت یدر آزاد دیفرد با ش،یآزما ۀدور
 لیاگر دل ،خاتمه دهد یارا در هر مرحله شیآماده شود تا آزما دی، محقق مسئول باشیآزما ۀدور ی. در ط10برساند )از آن خارج شود(.  انیپا

 تیمعلول ب،یاحتمااًل به آس شیآزما ۀداشته باشد که ادام قیو قضاوت دق یمهارت کاف ت،یبا حسن ن شیآزما امباور با وجود انج نیبر ا یاحتمال
 . (Tereskerz, 2012, p.2-3) شودیمنجر م شیمرگ فرد موردآزما ای

 هیاعالم نی. اافتیپزشکان است انتشار  یپزشکستیز قاتیتحق یبرا یالمللنیب یکه راهنما 2ینکیهلس یۀنورنبرگ، اعالم یۀاعالماز  پس
 یتمام نیگزیاصالح و جا ـ است 2013نوبت در سال  نیآخر که  بار ـ هفتو از آن زمان تاکنون  دیرس بیبه تصو 1964بار در سال نیاول یبرا

 .است شده یقبل یهانسخه

                                                           
1. Norenberg declaration 
2. Helsinki declaration 
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 یقانون یمبنا. 1-2

گاهانه  تیرضااست.  13۹2هاي بالیني مصوب راهنماي اخالقي کارآزمایي ینیبال یهاییجواز انجام کارآزما یقانون یمبنا ران،یا حقوق در آ
گاهانه برا تیبا رضا ینیبال یهاییکارآزما یبرا  یلیتفص حاتیتوض دیبا تیرضا گرفتن یبرا ،ینیبال یهایی. در کارآزمادارد تفاوتدرمان  یآ
 توانیم ،نورنبرگ یۀاعالم نیو همچن رانیهاي بالیني در اراهنماي اخالقي کارآزمایي یبندجمعو  مطالعه با. شود دادهکننده به شرکت دیبا یادیز
 د،یتهد مغرضانه، بیفر گونهچیه یعنیداوطلبانه باشد،  تیرضا. 1عنصر باشد:  پنج یدارا دیبا نهیزم نیدر ا نامهتیهر رضا یطورکلداشت به انیب

 نیدر ا یریگمیتصم یقانون تیصالح دیتوافق با نی. طرف2وجود نداشته باشد.  کنندهشرکت یبرا رهیو غ ازحدشیب دادنقرار ریتأثتحتاجبار، 
کننده شرکت اریدر اخت دیباکه  یاطالعات از یبرخداده شود.  کنندهشرکت به یریگمیتصم ی. اطالعات کامل و الزم برا3را داشته باشند.  نهیزم

کننده، غرامت و منافع موردانتظار شرکت ،ینیبشیقابل پ یهاکننده، خطرت شرکتیهدف از آن، مسئول ،ییاز: عنوان کارآزما اندعبارت ردیگ قرار
 کنندهشرکت درک. 4کننده. وجه مقررشده در قبال مشارکت شرکت زانیشود، میکننده وارد مبه شرکت ییکارآزما انیکه در جر ییهابیدرمان آس

تبادل  یبرا یمهلت دی. باردیبگ میتصمو سپس  کندشده را درک داشته تا بتواند موضوعات مطرح یدانش کاف دیبا یعنی شده؛از اطالعات ارائه
گاهانه تیرضا. 5شود.  نیمع نهیزم نیدر ا یریگمیتصم یبرا یگریمهلت د نیو همچن شودهر دو طرف مقرر  ازیو کامل اطالعات موردن حیصر  آ

 .باشد شده امضا و مکتوب دیبا رههموا
گاهانه برا تیرضا منظور انتقال و به است یسالما جازاتم انونق 495 ۀکارکرد مشابه با شرط برائت از ضمان مقرر در ماد یدرمان دارا یآ

 ،ینیبال یهاییکارآزما درکه  ی؛ در صورتدهدیقرار م ریبر تقص یپزشک را مبتن تیمسئول یاست و مبنا ماریاز پزشک به ب ریاثبات تقص تیمسئول
کنندگان باید جبران شود، اخذ برائت ذمه هیچ جایگاهي در آن ندارد و انتساب به پژوهش براي شرکتعوارض و خسارات قابل ميازآنجاکه تما

گاهان ۀنامنامه گنجانده شود. این امر رضایتنباید در رضایت فصل دوم  10کند )بند درماني متمایز مي ۀنامرا از رضایت ینیبال ییکارآزما ۀآ
گاهان ۀنامدر رضایت گر،ید عبارت بههاي بالیني(. اخالقي کارآزمایي يراهنما امکان  مطلقاً  ،درماني ۀنامرضایت برخالف ،ینیبال ییکارآزما ۀآ

کند که مقررات  اثبات کهنیمگر ا ،است کنندهشرکتبه  شدهوارد یهاانیزمسئول  اصوالً وجود ندارد و پژوهشگر  تیدرج شرط برائت از مسئول
وارد آمده است قابل انتساب  کنندهشرکتکه به  یخسارات و استنشده  یاطیاحتیب گونهچیهکرده و مرتکب  تیرعا کامالً را  یفن نیو مواز یپزشک

 .ستین شدهبه پژوهش انجام

 یحقوق تیماه. 1-3

گاهانه د ۀنامرضایت یحقوق تیماه ۀدربار گاهانه  ۀنامتیرضا معتقدند یبرخوجود دارد.  نظراختالف و استشکل نگرفته  یواحد دگاهیآ آ
 ,Bobyrov) کند یریگکناره قاتیتحق ۀاز ادام یهرگونه خسارت پرداختدر هر زمان و بدون  تواندیکننده مشرکت رایز شود،ینم محسوب قرارداد

2012, p.101 .)دهدیم را خود جسم در تصرف اذن یقاتیتحق ۀبه مؤسس نامهتیرضا یبا امضا کنندهشرکتگفت  توانیم گر،ید عبارت به .
 ،از اذن خود رجوع کند تواندیم زیو او ن دهدینم قرارآذن  ۀذم بر را یفیتکل و کندینم حق جادیا و استاباحه  جادیاست که اثر آن ا یقاعیاذن ا

گاهانه  تیرضا که دارندیم انیب یاعده ،ارتکاب جرم باشد. اما در مقابل ایممنوع  یکه مستلزم عمل یموارد یاستثنابه  شود،یم یتلق قراردادآ
صراحت نامه بهتیرضا یهااز مؤسسات و محققان در فرم یبرخ نیمقرر شده است و همچن نیطرف یبرا ینامه حقوق و تعهداتتیدر رضا رایز

ها با مقررات آن قیوجود دارد و تطب یکه از اعمال حقوق یفی(. با دقت در تعارHumphreys, 2008, p.1) کنندیاز عنوان قرارداد استفاده م
گاهانه ازجمله مصاد ۀنامتیرضا یحقوق تیداشت که ماه انیب توانیم ینیبال یهاییحاکم بر کارآزما در  رایز است؛ نیعقود نامع قیآ

با  ،ذکر است انی. شاشودآن منجر  لیتواند به تشکیمستقل نم ۀاراد کی صرفاست و  ازیانعقاد آن به وجود حداقل دو اراده ن یبرانامه تیرضا
بودن قرارداد، ازجمله: مکتوب یخاص فاتیتشر دیبلکه با شود،ینم منعقد نیطرف ۀبا صرف اراد ینیبال ییکارآزما یکه قراردادهانیتوجه به ا
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محسوب  یفاتیازجمله عقود تشر دادقرار نیا جهیدرنت ؛اخالق و... همراه باشد ۀتهیتوسط کم ییکارآزما ۀآن همراه با طرح نام دییو تأ یبررس
 خواهد شد.

 قرارداد لیتشک طی. شرا2

گاهانه( ۀنام)فرم رضایت ینیبال ییقرارداد کارآزما قواعد  یدارا امالت،مع صحت یاساس طیشرا وجود الزام برعالوه ،یقرارداد هر مانند ،آ
 یاجرا تیمسئول»و « ییدارو ینیبال ییدستورالعمل کارآزما»، «ینیبال ییکارآزما یاخالق یراهنما»که در  هست زین یگرید یاختصاص

 شده است. انیب یپزشک وزشوزارت بهداشت، درمان و آم یو فناور قاتیاخالق معاونت تحق یمل ۀتیکم« ینیبال یهاییمازکارآ
صنف از قراردادها قابل  نیعنوان ارکان اموارد به نیا ،ینیبال یهاییمربوط به کارآزما یقراردادها و قواعد اختصاص یقواعد عموم ۀلعبا مطا

 .قراردادجهت  تی. مشروع5. موضوع قرارداد و 4 ت،ی. اهل3 ن،یطرف یرضا و قصد. 2 ،قرارداد نی. طرف1است:  یبررس

 قرارداد نی. طرف2-1

نشان داده  دیبه عنوان شاهد است. قبل از عرضه به بازار با کنندهشرکت ایموردپژوهش  یهافرآورده ۀکنندافتیشخص در قرارداد نیطرف از یکی
 ییدارو ای یرماند ۀویش یو اثربخش یخطریشوند تا بیم یطراح ینیبال یهاآزمون نیخطر و اثربخش است؛ بنابرایب دیجد یشود که دارو

 ینیبال ییکنندگان در کارآزما(. شرکت1۶۷ص ،1385 ت،ی)اسم کنند یبررس ماریافراد ب یداوطلبان سالم، سپس بر رو یرا در ابتدا رو دیجد
خود،  تیعلت ماه هاز مطالعات، ب یخواهند کرد. بعض افتیرا به هنگام در دسترس قرارگرفتن آن در دیجد یهستند که دارو یمارانیب نینخست

ها را آن ایشود تا مشخص گردد آ شیافراد سالم جامعه آزما یبر رو دیبا دیجد یواکسن ،مثال یداوطلبان سالم انجام شوند. برا یبر رو دیبا فقط
 شیمدنظر موضوع آزما طیشرا یافراد دارا (.181ص ،1385 ت،ی)اسم ریخ ایدارد یشده است مصون م یآن طراح یکه برا یایماریاز ابتال به ب

 ۀمرحل کردنیشوند و پس از سپریداوطلب م کار نیا در انهخود و آزاد ۀکنندگان با ارادکنند و شرکتیجذب م یفراخوان عموم قیرا اغلب از طر
 که در یتیموقع به بنا انممکن است داوطلب یدر موارد رایز ،دارد تیاهم اریموضوع بس نی. اشوندیاستخدام م یقاتیتحق ۀتوسط مؤسس نشیگز

داوطلب  هاشیآزما نیدر ا ش،یشرکت در آزما رفتنینپذخود در صورت  ۀندیواهمه از آ علتو کارمندان، به  انیمانند دانشجو ،ندرآن قرار دا
عموم مردم،  یبرا ی( با فراخوان عمومپژوهشگر) یقاتیتحق ۀؤسسنوع قراردادها معمواًل م نیگفت در ا توانیم یلیاز لحاظ تحل نیبنابرا. شوندیم

 هاآن یبرا ،خاص طیشرا یدارا انداوطلب یینها نشیپس از گز و( ۷8ص، 13۹۶ ،یی)صفا کندیرا دعوت به مذاکره م هیاول طیشرا یافراد دارا
 .شودیم منعقد ینیبال ییکارآزما قرارداد( کنندهشرکت) داوطلب یسو از قبولاز  پس و کندیمصادر  جابیا

 نیطرف ی. قصد و رضا2-2

به انجام اعمال مدنظر پژوهشگر که سابقًا به اطالع  تیو با رضا شیآزما موضوععنوان به قصد قرارگرفتن به دیداوطلب با ،ینیبال ییدر کارآزما
 نکردنشرکت ای کردنشرکت یبرافرد  یریگمیتصم یاطالعات الزم برا یتمام ۀدربردارند دیقرارداد مذکور با رونیازا ؛است حاضر شود دهیرس یو

فصل  1موجب بند عقود به بودنییرضا اصل خالفبر قرارداد، نیا در(. ینیبال یهاییکارآزما یاخالق یفصل دوم راهنما 1در پژوهش باشد )بند 
گاهانه از داوطلب براي کارآزمایي بالیني باید همواره به ،ینیبال یهاییکارآزما یاخالق یدوم راهنما البته در صورت کتبي باشد. اخذ رضایت آ

 واو امضا  یقانون ۀندینما ایتوسط پژوهشگر ارشد و داوطلب  دیشود که قرارداد مذکور بایمذکور مطرح م ۀنامنییآ 2فصل  3و 2در بند  زیادامه ن
که  یوارددر م ن،یشود. همچن یدارتوسط پژوهشگر نگه دیبا گرید ۀو نسخ لیتحو یآن به آزمودن ۀنسخ کیشود که  هیدر دو نسخه ته داقلح

 یآزمودن یفهم براتعارض منافع نباشد، مندرجات آن را به زبان قابل یکه دارا یفرد ثالث دیقادر به خواندن قرارداد مکتوب نباشد، با یعلتفرد به هر 
فرد ثالث  یواجد امضا ،یاثرانگشت آزمودن ایپژوهشگر و امضا  یبر امضاعالوه دیحالت، فرم با نیاو پاسخ دهد. در ا یهابه پرسش و حیتوض

 یها. براي تمامي پژوهشدارد تیموضوع بودنیکتب و ستینممکن  زیاراده ن ینوع قراردادها اعالم ضمن نیدر ا پس ؛باشد زین گفتهشیپ
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گاهانه و داوطلبان ،کنندگان انسانيبر روي شرکت یپزشکستیز قادر به دادن یا در مورد فردي که  کندها را کسب آن ۀپژوهشگر باید رضایت آ
گاهانه نیست، از نمایند  ز،یافراد محجور و ناتوان ن به یاست در موارد ممکن. ردیبگ تیداراي مسئولیت قانوني مطابق با قوانین رضا ۀرضایت آ

 ماً یخواندن و نوشتن نتوانند مستق ییتوانا ای تیازجمله نداشتن اهل یمختلف عللو به  باشد ازین ینیبال یهاییدر کارآزما ،یبنا بر اقتضائات پزشک
قرارداد  یها از طرف او مبادرت به انشاآن یقانون ۀندینما ،یکل ۀاز قاعد یرویبه پ ،یموارد نیدر چن رونیازا کنند؛ یریگمیتصم باره نیخود در ا

 کند.یم

 تی. اهل2-3

 که شود یبررس دیبا ابتدا شده،انیب طیشرا تیرعا برعالوه ،ینیبال ییکارآزما یقراردادها درباشند.  تیاهل یدارا دیبا نیانعقاد قرارداد طرف یبرا
 یطیچه شرا نیاز طرف کیهر ن،ی(. همچنتمتع تی)اهل دارد؟قرارداد  موضوعحق  داراشدن یبرا را الزم تیصالح( کنندهشرکت) داوطلب فرد ایآ

 (.فایاست تی)اهل ؟و انعقاد قرارداد دارا باشند مذکور حق یاجرا یبرا دیرا با
موضوع  نیا یمستلزم بررس زیامر ن نیخود است. ا یجسم تیتصرف داوطلب در تمام ییمستلزم توانا ینیبال ییانعقاد قرارداد کارآزما

مؤلفان سه  یبرخ نهیزم نیاما در ا ،مسئله نپرداخته است نیگذار به اوجود دارد. اگرچه قانون یابدنش چه رابطه تیانسان و تمام نیکه ب است
 اند:دهکر انیب را دگاهید

معامالت عنوان  یخود را از نوع سلطنت نفس دانسته و معتقدند که در بعض جسم تیانسان با تمام ۀاز فقها رابط یبرخ اول، دگاهید در
 تواندیم و( 42-21 صق،  هـ 1421 ،ینیخم ی)موسو استحاکم  یهمچون سلطنت بر و یعنوان بلکه کندینمکننده صدق مالک بر معامله

جسم  برفرد  تیکه مالک شودیاستنباط م دگاهید نیا از یطور کلبه .باشند نکرده منع را آن عقال و شارع کهنیابه  مشروط کند،در آن  یهر تصرف
 ازآنجاکه» که اندداشته انیب زین فقها از گرید یبرخراستا  نیهم در باشد. شیمالک نفس خو تواندیو او نم است نشده رفتهیپذبدنش  یو اعضا
با مالحظه قاعده تالزم حکم عقل و حکم شرع )کلما حکم به العقل  یحکم عقل نیو ا کندیم دییتأبدن را عقل و روش عقال  در تصرف و استفاده

 زیتصرفات را جا ریسا ر،یناپذجبرانضرر  اینقص  ایتصرفات منجر به مرگ  جز هقرار گرفته است و عقل هم ب زیشرع ن دییتأحکم به الشرع( مورد 
که  داندیممجاز  یبدنش را تا مقدار یعقال تصرفات فرد در جسم و اعضا یگفت بنا توانیم(. 272-273 ص، 1391)محقق داماد،  «داندیم

 فراتر برود. تواندیمتصرفات فرد  یاکه بر اساس ادله یموارد یبرخورد نداشته باشد به استثنا یشرع و یقانون منعبا 

در گذشته  اگرچه(. 121ص ق، ه 1414 ،یروحان ینیاند )حسدانسته تیانسان با بدن خود را مالک ۀاز فقها رابط گرید یاعده دوم، دگاهیددر 
علم  شرفتیامروزه با پ اما نداشت، وجود افراد بدن یاعضا و سممال نسبت به ج ۀعناصر سازند ییامکان شناسا یعلم یهاتیمحدود علتبه 

 نیا نیهمچن. انددار یذات تیمالکبدن خود  یجسم و اعضا برگفت افراد  توانیم بیترت نی. به اکرد ییشناسا هاآنعناصر مذکور را در  توانیم
از فقها قائل به  گرید یبرخ دگاه،ید نیا مقابل در. باشند داشته سلطنت و تصرفها آن بر یو قانون یحدود مقررات شرع درامکان را دارند که  

 نیدر ا یمجوز شرع کهمگر آن اند،ندانسته زیبدن را جا یمعامالت مربوط به اعضا رونیازاو  اندشیخو بدن یاعضا بر انسان تیعدم مالک
و  استند اند که انسان آزاد صرفًا ملک خداواستدالل کرده یاعده ،راستا نیدر هم .(21ص ق، ه 1413 ،ی)سبزوار باشد داشته وجود خصوص

انسان مالک  نیبنابرا ؛مسلط نخواند بود زیبدن خود ن یبر اعضا ست،یو ازآنجاکه انسان بر نفس خود مسلط ن دیآیدرنم یگریبه تملک شخص د
 (.318 ص ق، 1422 ،ییخوی)موسو ستیخود ن بدن ینفس و اعضا

، 1398 ،یآملی)جواد استامانت  ۀبدن خود رابط یانسان با جسم و اعضا ۀمعاصر معتقدند که رابط یاز فقها یبرخ ز،یسوم ن دگاهیدر د
انسان مالك ( »167 و 314ص، 1398 ،یآملی)جواد« شود.از نظر فقهی انسان مالك خود نمی»اند: داشته انیب فقهادسته از  نی(. ا513ص 

 نیبر اساس ا رونیازا(. همان)« مالك حقیقی است و باید مطابق فرمان او ]خداوند[ در مال خود تصرف کند ۀحقیقی چیزی نیست، بلکه نمایند
 است درست ،گفت دیبا باره نی. در ااست نیبدن خود صرفًا ام یجسم و اعضا برو انسان  استروح و جسم انسان  یقیخداوند مالک حق دگاهید
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جسم و  برها که انسان ستیمعنا ن نیمسئله به ا نیاما ا ستند،یامر خارج ن نیاز ا زیها نت و انسانمخلوقات اس یۀکل یقیکه خداوند مالک حق
است  زیاو جا یبلکه برا ستینبدنش  یسالم جسم و اعضا یدارانسان فقط منحصر به حفظ و نگه ۀفیو وظ فیند و تکلانیبدن خود ام یاعضا
صدمات )مانند  یمنجر به ورود برخ ایها از آن است که منجر به مراقبت از آن اعمتصرفات  نیو ا کندتصرف  یشرع یحدود ۀها در محدوددر آن
بدنش با  یاز جسم و اعضا یدارمحدودساختن انسان به صرف نگه نیهمچنو...( شود.  ینیبال یهاییشرکت در کارآزما ایبدن  یاعضا یاهدا
اِس َمن » ،بقره ۀسور 20۷ یۀدارد و آ رتیاو مغا ۀو اراد اریاخت ُه َرُؤوٌف ِباْلِعَباد یْشرِ یَ َوِمَن الَنَّ ِه َواللَّ  دگاهید نیبا ا زین ،«َنْفَسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِت اللَّ

 (.110-111ص، 1393 همکاران،مقدم و  یرسد )صادقیهماهنگ به نظر نم
 شتریوجود ندارد و ب یماهو ۀجنباز  یریچشمگ تفاوت تیم سلطنت و مالکیهامف نیکه ب کرداستنباط  توانیشده مانیتوجه به مطالب ب با

که تصرفات یدارد و صرفًا هنگام یخود را بر اساس احکام شرع جسمگفت انسان حق سلطه و تصرف بر  توانیم نیبنابرا است؛اختالف در الفاظ 
تصرف در جسم انسان به صور مختلف  زین رانی. در حقوق ااستممنوع از آن تصرفات  شود یریناپذجبران دیجراحت شد ایبه هالکت  جرمن

 تیو ازجمله موارد حقوق شخص استگذار بوده قانون تیگفت جسم انسان همواره مورد حما توانیمورد توجه قرار گرفته است که در مجموع م
 ۀدربار تواندیفرد م یاستثنائ یو موارد طیاما تحت شرا د؛ندارن شودمنجر  گرانید ایکه به ضرر به جسم خود  یو اصواًل افراد حق تصرف هست زین

 کار را بدهد.  نیانجام ا ۀاجاز گرانیو به د ردیبگ میتصم ندهینما عنوانبه نیریسا یحت ایورود ضرر به جسم خود 
مصلحت، در موضوع مهم درمان مطرح  تیرعا یهاتیاز موقع یکی. کندرا مراعات  لیمصلحت اص دیاعمال خود با یۀدر کل ندهینما

و سالمت اطفال در  یدارموضوع نگه تیقائل شد. اهم یاژهیو گاهیجا بردهنام افراد یبرا توانیم زین ینیبال ییکارآزما یشود. در قراردادهایم
که  استکودکان  یهایماریب ،موارد نیا ۀگرفته شود. از جمل یتوسط سرپرستان و یدشوار ماتیتصم که شودیموضوعات موجب م یبرخ

از  زیمتما یکیولوژیزیو ف یرشد یهافرد با تفاوتمنحصربه یتیوجود ندارد. کودکان جمع یو مطمئن یها درمان قطعاز آن یبعض خصوصدر
و بهبود  نییتع یو مداخالت برا یشده از نظر سندییخاص تأ یدرمان یهاروش جادیا یدر کودکان برا ینیبال یهاشیبزرگساالن هستند. آزما

 ،(یمدن انونق 1172و  1168است )مواد  فیموضوع که حضانت هم حق و هم تکل نیاست. با توجه به ا یموجود ضرور یروش درمان نیبهتر
ها آن مار،یاطفال ب ۀندینما گاهیجا درنظر بود که سرپرستان بتوانند  نیقائل بر ا توانیاست م یو یحفظ مصلحت کودک که درمان و سالمت یبرا

موضوع  نیاست ا یهیالبته بد (.,World Health Organization, 2022) کنندو داوطلب  دهنددرمان شرکت  یبرا ینیبال یهاییرا در کارآزما
برخالف مصلحت طفل بودن  علتعمل به  نیا ،یولو با موافقت سرپرستان و ،سالم کودک ۀبارنافذ خواهد بود و در ماریب کودک ۀدربارصرفًا 

مانند افراد دچار جنون،  نیریبر کودکان، سااست. عالوه شمصلحت تیمنوط به رعا هیعلیمول بر یقهر ینفوذ اعمال ول رایزباطل خواهد بود؛ 
مشابه  یتیوضع زیها نآن جهیاست و درنت یها فاقد اعتبار قانونآن تیو رضا زندییتم ۀکه فاقد قو یافراد یۀکل یکلطور به و یفراموش ،یهوشیب

توانند یم الزممالحظات  نظرگرفتنفوق و در طیشرا یتمام جمع صورت درها آن میو ق یول ،کودکان که در مطالب فوق مطرح شد داشته باشند
 .کنندو داوطلب  دهندشرکت  ینیبال یهاییرا در کارآزما هاآن

 یکل طوربه رایز ؛نشده است ینیبشیپقرارداد  انعقاد یبرا هانامهنییآو  نیدر قوان یادیز یاختصاص طیشرا داوطلب، یبرا ،ذکر است انیشا
 شود تیرعا دیبا یعموم صورتکه به یموارد ازجمله. شودیاعالم م یقاتیتحق ۀمؤسس یسو از طیشرا ،ینیبال ییکارآزما دیهر موضوع جد یبرا

هاي قطعي باشد، باید این افراد در سن باروري نباشند یا از روش الزماست که چنانچه براي یک کارآزمایي بالیني فاز یک، آزمودني زن  نیا
هاي با داوطلبان سالم در کارآزمایي ن،یهاي بالیني(. همچنفصل اول راهنماي اخالقي کارآزمایي 16پیشگیري از بارداري استفاده کنند )بند 

توان از افراد با سن کمتر استفاده کرد که مطالعه مربوط به گروه سني ایشان باشد سال سن داشته باشند. در صورتي مي پنجاهتابي باید بیش از پرتو
شده  ینیبشیپ یطیشرا زین ینیبال یهاییکارآزما ۀاجراکنند یقاتیتحق مؤسسات یبراهاي بالیني(. فصل اول راهنماي اخالقي کارآزمایي 18)بند 

. شروع اجراي کارآزمایي منوط به بررسي و تأیید 1: طیشرا نیا جمله از کنند،مبادرت به انعقاد قرارداد  توانندیم هاآناست که پس از حصول 
ي . کارآزمای2 ؛هاي بالیني(فصل اول راهنماي اخالقي کارآزمایي 2اخالق در پژوهش است )بند  ۀکمیت یسو ازنامه و دستورالعمل آن طرح
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هاي فصل اول راهنماي اخالقي کارآزمایي 5صالح از نظر علمي انجام گیرد )بند اي مرتبط و ذيتوسط افراد داراي مجوز حرفه فقطبالیني باید 
 بالیني(.

 . موضوع قرارداد2-4

 یجسم تیو تمام تیاز شخص یجزئموردمعامله  ینیبال ییکارآزمادر  ،عمل است ایها اغلب مال قراردادها که موردمعامله در آن ریبرخالف سا
 یسالمت دیدر جسم و تهد یاحتمال ضرر جادیدهد که با تصرف و ایاجازه م ای کندیآن م میموجب قرارداد، او تعهد به تسلکننده است که بهشرکت
 تیخصوص تمامبه ت،یگذار از شخصشد قانون انیب ترشیپطور که است که همان یدر حال نی. اکنند شیاز بدنش آزما یمختلف یاجزا یاو، رو
به  ؛دانسته است یفریو ک یمدن یضمانت اجرا یو نامشروع وارده به آن را دارا یرقانونیغ یهابیآس هیکرده است و کل تیحما ،افراد یجسم

اگر منظور از تسلط انسان بر  گفت، توانیم یطور کلبه باره نیرو بوده است. در اهروب دیهمواره با ترد ادهادسته از قرارد نیصحت ا ،سبب نیهم
اواًل افعال انسان گرچه بالفعل  رای، این سلطنت قطعًا جایز خواهد بود؛ زکنداشخاص باشد که بتواند خود را اجیر  ۀمانند باب اجار یجسم تسلط

داللت دارد. همچنین در باب نکاح و مانند عقال بر آن  یگفت بنا دیبالقوه مال است و ثانیًا اگر این موضوع هم پذیرفته نشود، با یمال نیست ول
 (.3۶ص، 13۷0 ،یرازیش سلطنت ثابت است )مکارم ،آن

 :باشد لیذ طیشرا یدارا دیبا یمانند هر قرارداد ینیبال ییکارآزما قرارداد
 یکه علم اجمال یمبهم نبودن مگر در موارد -5 ؛بودن میمقدورالتسل -4 ؛ییمتضمن منفعت عقال -3 ؛داشتن تیمال -2 ت؛یمشروع -1

ارتباط  در ینیبال ییکارآزماآنجاکه قرارداد ازفروض.  یعقد موجود بودن در برخ نیح -8 نتقال؛ا تیقابل -7 ؛بودن نیمع -6 ؛است یبه آن کاف
در  رونیازا است، آن یو حقوق یفقه تیمشروع ۀدرباربخش  نیمباحث ا اغلباست،  یجسم تیو تمام تیبا بحث تصرف در حقوق شخص

 .شودیم نظرصرف طیشرا گریدو از  شدخواهد  لیتحل و هیتجز ینیبال ییکارآزما یموردمعامله در قراردادها تیمشروع بخش نیا

شود تا یانجام م یشگاهیآزما یاتیآن مجموعه عمل یکه بر رو یعبارت است از: جسم انسان ینیبال ییمعامله در قرارداد کارآزمامورد
معاصر  یفقها ندارند، میمستق یحکم نهیزم نیا درمتقدم  ی. هرچند فقهاشود یبررس دیجد ییدارو ای یدرمان ۀویش یو اثربخش یخطریب

 ها اشاره خواهد شد.که در ادامه به آن کردرا استنباط  یقواعد و اصول توانیاحکام م نیا مجموعاند که از داشته انیرا ب یاظهارات

 یجسم تیتصرف در تمام یفقه تیمشروع ی. بررس2-4-1

که در کتب فقها مطرح شده  یبه موارد هاشیآزما یکنون ۀدور در اما ،مطرح شده است زین فقه در سابقاً انسان  یجسم تیتمامکردن بر شیآزما
اند توانسته ت،یقو خال تفکر نیروی یریکارگاند و با بهها در گذر زمان همواره سطح علوم و فنون خویش را ارتقا بخشیدهاست محدود نبوده و انسان

ها دیدگاه ،نوع روابط اجتماعی که یطوربه ،های مختلفی را ایجاد کرده استاین تحوالت دوران ۀزندگی تحوالتی را پدید آورند. توسع ۀدر شیو
 از مصون زین یپزشک یهاشیآزما(. 5۶ص، 1400همکاران،خوشکار و  یبهرامنماید )ها متفاوت میو شکل زندگی در هریك از این دوران

 یبرا دیجد درمان و دارو کشف یراستا در ییهاشیآزما هاآناز  یکی کهشده  میتقس یمختلف اقسام به نیبنابرا ،است نبوده شدهانیب تحوالت
 .است هاانسان اتیح نجات و یزندگ تیفیک بهبود

 ع،یبد مسائل حل یرا برا یبزرگ معاصر اصول و قواعد یفقها خصوصبهمتقدم و  یفقها اتیبا مراجعه به نظر توانیم جهت، نیا از
 کاربه جوامع و افراد یازهاین از یناش یهاچالش با ییارویرو در تا نمود راجاستخ هاآنانسان، از  یبر رو ینیبال یهاییانجام کارآزما ازجمله

 .سازدیم مطرح یفقه مباحث نیب در و کندیم نهیرا نهاد هاآنکه  است تیاهم یدارا سبب نیبدمسائل  نیا. پرداختن به شوند گرفته
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 اضطرار و ضرورت ۀقاعد. 2-4-1-1

 ینواهبا  گر،ید طرف از و است ینیبال ییکارآزما انجام به وابسته ها انسان یسالمت و جان حفظ و درمان یاز طرف ،ینیبال ییکارآزما ۀنیزم در
 و جسم به رساندن ضرر یفیتکل حرمت یخاص طیشرا تحت ها،تیموقع یبرخ دراضطرار  ۀقاعد. بر اساس میامواجه امر نیا انجام با مرتبط
است که  نیادر کشور وابسته به  انو درمان آن هاانساناز  یضرورت حفظ جان و سالمت گروه گر،ید عبارت به. شودیم ساقط بدن یاعضا

تحت  شودیامر سبب م نیکه ا شوندداوطلب  یمشخص یماریب ینیبال ییکارآزما ندیفرا در شرکت یبرا مار،یاعم از سالم و ب ،از افراد یبرخ
افراد داوطلب مباح  ۀدربار ینیبال ییمربوط به کارآزما ندیو فرا شود برداشته( بدن یاعضا و جسم به رساندن ضرر)حرمت  ظورمح یخاص طیشرا

  3.است نهیزم نیدر ا هاآن دگاهید یاصل ارکان از یکی ضرورت به استناد زین معاصر یفقها یآرا در. شود
 ینیبال ییکه مجوز انجام کارآزما یوقوع و تحقق اضطرار -1د: شواضطرار  ۀرا دارا باشد تا مشمول قاعد یطیشرا دیبا ینیبال ییکارآزما

عدم  علتبه  دارد احتمال ندهیدر آ که بیترت نیا به ،و بر اساس حدس و گمان باشد یاضطرار مذکور احتمال دی. نباباشد یمسلم و قطع است
 که ییهادرمان و داروها اغلب همانند که باشد ینحو به دیبا تیوضع بلکه شود واردضرر  ماریالزم به افراد ب یهادرمانو  داروامکان واردکردن 

. یاپروانه مارانیدرمان ب تیوضع مانند ،و مسلم باشد یوقوع ضرر قطع کردندر صورت عدم وارد شودیم وارد کشور از خارج از حاضر حال در
وجود  هاانسان یدفع مفسده و حفظ جان و سالمت منظوربهالزم  یهادرمان و اکسب داروه یبرا ینیبال ییبه جز انجام کارآزما یحلراهمطلقًا  -2

و  دیشد دیباکه بر آنخطر عالوه گر،ید عبارت به شوند؛ انجامکشور  الوقوعمسلم یازهاین اساس بر دیبا ینیبال یهاییکارآزما -3.باشد هنداشت
 ص، 1396 داماد،)محقق  باشد الوقوعبیقر ایداشته  تیافراد جامعه فعل یبرا دی( با169ص، 1385 ،ینیخم یباشد )موسو تحملرقابلیغ

 ییهاینیبشیپ ایبر طبق احتماالت  توانینم رونیازاباشد.  ینیبشیپافتادن آن قابلاتفاق ،ییعقال ادیزاحتمال  ای یظن قو ایعلم  با یعنی ؛(145
 در منتشرشده، یرسم اخبار یۀپا بر(. 156-158، ص 1394)اردوان،  دکر یتلق یرا اضطرار تیاست، موقع فیکه بر اساس حدس و گمان ضع

 ینیبشیپ. اندکردهنداشته و فوت  یدسترس( EB) یاپروانه یماریب یداروها بهکشور،  ییدارو میتحر علت به نفر، پانزده کمدست گذشته سال دو
 یتاالسم ماریب 150از  شیدر دو سال گذشته ب نی(. همچن1399 ،یقفقاز نیوجود داشته باشند )مع «یب یا» ماریب 1200در کشور تا  شودیم

شده است  هاآن تیبه داروها سبب معلول یدسترس نبودبوده و  یمسئله جار نیهم زین یلیهموف مارانیب مورد. در اندکردهعلت فوت  نیبه هم
آورده است که وزارت  دیرا پد یتیوضع رد،یگیخاص را دربر م یهایماریب به مبتال افراد شتریب که لیقب نیا از یموارد(. 1398)گروه سالمت، 

و ارتقاء  یبهداشت عموم نیتأم» ۀفیوظن بر اساس قانو کهآن مانند سازمان غذا و دارو  ۀمجموعریز یو نهادها یبهداشت، درمان و آموزش پزشک
 کنندیماعالم  دارند عهده بر را( 13۶۷مصوب  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک فیو وظا التیقانون تشک 1 ۀماد 2بند ) «سطح آن

 .(ب1398 الف؛1398 ،یذری)چ شودیم مارانیدسته از ب نیا ینیبشیپو قابل یقطع ریوممرگ سبببه داروها  یدسترس نبودتبع آن به و هامیتحر
 ندهیدر آ د،یجد یدرمان و داروها جادیو ا ینیبال یهاییکارآزماکه با انجام  میداشته باش یآگاه یمسلم و قطع طورکه به یصورت در ن،یبنابرا

 انجام زبه ج یگرید قیطر چیو داروها خواهد داشت و ه هادرمان نیبه ا یبستگ هاآن یهایماریبو درمان  اتیخواهند بود که نجات ح یمارانیب
 .بود خواهد سازچارهو  دهدیماضطرار خود را نشان  شود،ینم آنان یسالمت و جان حفظ سبب ینیبال ییکارآزما

 سلطنت ۀقاعد. ۲-4-1-2

برخوردار است،  یاژهیو گاهیاز جا یقواعد فقه ریبا سا سهیمقا درو  دارد تیاهم اریبس یپزشکستیمسائل ز ۀکه در حوز یاز قواعد فقه گرید یکی
طون علی اموالهم( و به موضوع اموال تصریح شده )النَّ  برالله )ص( صرفًا به تسلط . در حدیث منقول از رسولاستسلطنت  ۀقاعد اس مسلَّ

است. فقهای معاصر با  شدهعطف « اموالهم»به « و انفسهم»؛ ولی در بعضی از متون فقهی، واژه است شدهای ناشاره« نفس»سلطنت بر 
اعم از سالم  ،افراد زیتسلط بر نفس ن درخصوص (.315ص، 13۹۶ داماد،)محقق « اندکرده اولویت، تسلط بر نفس را استنتاج ۀکردن قاعداضافه

                                                           
 در ادامه در این خصوص بحث بیشتری خواهد شد. 3



 1401بهار و تابستان ، 5، شمارۀ 3دورۀ های نوین، قوق فناوریدوفصلنامۀ ح

11 

 نیا یبرا یشرع علتکه مگر آن کرد،ها را از تصرف در جسم خودشان منع توان آنیو نم دارندنسبت به تصرف در جسم خود تسلط  مار،یو ب
 مانندصورت فرد از تصرف منع خواهد بود.  نیا ریدر غ ،نباشد یکه تصرف مذکور مستلزم ضرر فاحش دفعمقرر شده باشد؛ مانند آن تیممنوع

باشد؛  یشقاوت و بدبخت یمدنظر است که نوع یبقره(. البته هالکت ۀسور 1۹5 یۀ)آ شودیممنجر  بدن  یکه به هالکت نفس و اعضا یتصرفات
، 1383 ،ی)قرائت استموضوع  نیدارد، خارج از ا زین یاله یهامصلحت که ارزش یو دارا ییعقال یکه در جهت امر یصورت موارد نیدر ا
و راه  قیبه شرط انحصار طر ینیبال ییخطرافتادن جان در کارآزمابودن بهییمعاصر نظر به عقال هانیاز فق یبرخ ،خصوص نی(. در ا30۹ص
عقال ثابت است  یبنا اساس برشده است که مفاد اصل تسلط بر نفس  انیب نیهمچن(. 1401 ،یاخامنه؛ ۶۹-۷0ص، 138۷ ،ی)صانع اندداده

 ۀگفت قاعد توانیم درواقع(. 3۶ص، 13۷0 ،یرازیش)مکارم  شودینم یاست و شامل هر نوع تصرف ریپذصیتخصنوع سلطه  نیکه البته ا
ضرر محسوب  قیاز مصاد یدر صورت شود، منجر یجسم تیتمام در نقص به که یتصرف جهیدرنت. زندیم صیتخصسلط را ت ۀالضرر قاعد

چون  ن،یبنابرا ندهند؛ صیتشخ جامعه ای فرد یبرامنفعت عاقالنه  یداراخواهد شد که عقال )کارشناسان و متخصصان آن حوزه( تصرفات را 
 .ندارند سلطنت ۀقاعد با زین یتعارض چیه ند،یآیشمار نمتصرفات عاقالنه ضرر به

: تیمالک ۀاحراز رابط -1(: 62ص، 1389 مزار، انی)قاسم است الزم شرط سهجمع  ینیبال ییموضوع کارآزما درقاعده  نیاعمال ا یبرا
 به. کندتصرف  یتحت چارچوب هاآندر  تواندیمو  داردو سلطه  تیبدن خود حق مالک یجسم و اعضا برانسان  ،شد اشاره ترشیپکه  طورهمان

 رایز بود، خواهد مسلط زین خود بدن یاعضا و جسم بر یاول قیطر به است، مسلط خود ییدارا و اموال بر نکه انسا طورهمان گر،ید عبارت
 تحت تواندیم بیترت نیبه ا و( 83، ص1397 ،ی)سنجاب است اموال و ایاش بر تیملک از دتریشد شیخو بدن یاعضا بر انسان تیملک

 نیاتصرف:  تیفیک و طیشرا شدنمشخص -2.کند تصرف خود بدن یاعضا در( یامرصورت مطلق و به هر )نه به یمشخص یهاچارچوب
چون  یمانند قواعد یگرید طرقشارع از  علت نیهم به ست،یموارد از آن قابل استنباط ن نیو ا پردازدینم تصرف تیفیک و طیشرا انیقاعده به ب

تصرف  تیممنوع عدم -3. ستیتصرف معتبر ن ،انجام شود یتصرف محدوده آن از خارج اگر. سازدیم مشخص را تصرفات نیا ۀمحدودالضرر 
شارع ممنوع اعالم شده  یاز سو حیطور صربه یمثال خودکش یبرا ،تصرف موردنظر شخص را ممنوع اعالم کرده باشد دینبا ارعموردنظر: ش

 بلکه تابع شرط دوم است. ستین بیترت نیبه ا ینیبال ییاما کارآزما است،

 الضرر ۀ. قاعد2-4-1-3
حدود و مقدار  نییو تع آن انجام عدم ای انجام بودنیضرر صیتشخ و کردالضرر تمسک  ۀبه قاعد توانیم یپزشکستیزمسائل  درخصوص

و  یجزئ یمطلق اضرار ممنوع نشده بلکه ضررها ،الضرر ۀگفت در قاعد توانیممراجعه کرد و  یپزشک ۀبه عرف خاص آن جامع دیضرر با
داده  صیکه اهم تشخ ییموارد حرمت اضرار بر بدن با غرض عقال نیند. در اجازشده است م ینیبشیها پآن یبرا ییکه اغراض عقال ییضررها

 یعنیتر کمتر از ضرر بزرگ یکه ضرر یارمیاز ب یریشگیپ ایدرمان  ب،یترت نی. بدابدیینم تیضرر فعل جهیو درنت کندیم دایشده است تزاحم پ
 ۀشارع مقدس در جهت جلب مصلحت و دفع مفسد یسو ازگفت وضع احکام  توانیم یکل طوربهاست.  رشیپذقابل دارد تیمعلول ایهالکت 

 .است هاانسان
اقتضا دارد که « انفسهم و اموالهم یالناس مسلطون عل» یحکم اول د،یجد یدارو ایدرمان  جادیمنظور ابه ،ینیبال ییدر موضوع کارآزما

 کیبه  است ممکن ،منجر نشود یضرر چیدارد به ه احتمالکه بر آنعالوه ،تصرف نی. اکندبدن خود تصرف  یشخص بتواند در جسم و اعضا
 انیالضرر جر ۀوجود ندارد اما در فروض دوم و سوم قاعد یاشود. در فرض اول )عدم وجود ضرر( مسئله یمنته دیشد ای یو جزئ فیضرر خف

 خواهد داشت.

)فاضل  استقابل اغماض  ضرر عرفاً  نیا شود،یمنجر م یو جزئ فیبه ضرر خف یاتصرف و سلطه نیکه چن علت نیابه  م،فرض دو در
 کند.یآن را رفع نم یبر نفس و اعضاکننده سلطه و سلطنت شرکت زیالضرر ن ۀتوجه به قاعد رونیازا ؛(38، ص1386 ،یلنکران



 ینیبال ییقرارداد کارآزما یو فقه یحقوق تیوضع یبررس /امینی و صیادی 

12 

الضرر، سلطه و سلطنت  ۀقاعد استناد به رونیازاد، نشویمنجر م یدیبه ضرر شد اتتصرف گونهنیکه اآن علتبه  ،فرض سوم در
 زیبر پژوهشگران ن ،شخاصنهادن بر االضرر و از باب حرمت ۀقاعد به توجه اب ن،یبراعالوه. شودیم یمنتفخود  یکننده بر نفس و اعضاشرکت
آوردن داروها و دستو به جادیا تیگفت امروزه اهم دیشده باارائه حیتوض رغمبهانجام دهند.  هاآن یرا بر رو ینیبال یهاشیآزما ستیمجاز ن
 شود،یمافراد جامعه  کیکای یکشور بلکه برا یتنها برانه یمیسبب کسب منافع مهم و عظ زیامر ن نیو ا ستین دهیپوش یبر کس دیجد یهادرمان

آوردن داروها و دستبه راه. کندیبه طرق مختلف م یجبران رقابلیغ یکشور را متحمل ضررها یضرور یهاداروها و درمان دکه نبو ینحوبه
انجام  نیبنابرا ؛است یپژوهش ندیفرا نیکنندگان ابه شرکت یریچشمگضرر  متضمنکه  است ینیبال یهاییانجام کارآزما دیجد یهادرمان

 ندادنالضرر انجام ۀقاعد یجهت مقتضا نی. از اشود شناختهالضرر  ۀقاعد یاست مخالف با مقتضا ممکنموارد  یدر برخ ینیالب یهاییکارآزما
 .دارند یدیکه ضرر شد است ینیبال یهاییکارآزما

نقص عضو  ایچون سلب نفس  یمستلزم ضرر ووجوب حفظ نفس  ۀبرخالف قاعد ینیبال یهاییکارآزما یممکن است انجام برخ اگرچه
وجوب حفظ نظام است.  ۀمصلحت و قاعد ۀقاعد ل،یسب ینف ۀچون قاعد یابرخالف ادله ینیبال یهاییدسته از کارآزما نیا ندادنانجام ،باشد
بلکه تزاحم  ست،ین یوجوب حفظ نظام تعارض ۀمصلحت و قاعد ۀقاعد ل،یسب ینف ۀهمچون قاعد یالضرر با قواعد ۀقاعد نیب تیموقع نیدر ا

 .است
مقدم بر  ترند،مهممراتب به یگاهیجا یکه دارانیبه ا هبا توج ،وجوب حفظ نظام ومصلحت  ۀو قاعد لیسب ینف ۀقاعد زیموضوع ن نیدر ا

کشور به  یو وابستگ گانگانیب ۀسبب سلط دیجد یهاداروها و درمان جادیو ا دیعدم تول ،یاژهیو طیشراو  تیوضع تحت رایزالضررند؛  ۀقاعد
افراد آن لطمه خواهد زد و خسارات  کیکایجامعه و  هاست و ب یبرخالف مصلحت حکومت اسالم که شودیم یپزشک ۀها در حوزآن

و ضرر به کشور و  ینیبال یهاییکارآزما ندیکنندگان در فراضرر به شرکت نیتوان گفت بیم ی. حتکرد خواهد لیبه کشور تحم یریناپذجبران
 ینیبال یهاییکارآزما ندیکنندگان در فراضرر به شرکت ،مورد نیاست که در ا یضرر کمتر یعمل کرد که دارا یبه مورد دیافراد جامعه با کیکای

 یالزم بحران یهامانو فقدان دارو و در یماریب وعیمانند ش یعللجامعه به  تیکه وضع یدر مواقع ن،ی. همچناست گریمراتب کمتر از مورد دبه
حفظ نظام  چون شوند،یم یارکان نظام اسالم فیعوامل موجب تضع نیو هم ردیگیقرار م یو جان عموم مردم در معرض خطر جد شودیم

 ییترک کارها ای ییوجوب حفظ نفس، انجام کارها ۀبر اساس قاعد ،به افراداگرچه نسبت ب،یترت نیداد. به ا انجامرا  یاقدامات دیبا استواجب 
که ممکن است  شوند ینیبال یهاییداوطلب شرکت در کارآزما توانندیاما در جهت حفظ نظام، افراد م است،حفظ نفس است واجب  ۀکه مقدم

 (116-115، ص 1385 ،ینیخم ی)موسو کندها وارد آن یسالمتبه  یو جد دیشد یهابیآس
از اغراض و  کیچیه اگر»: اندداشته انیب نهیزم نیدر هم یسؤالپاسخ به  درمعاصر  یفقها یبوده است که برخ طیشرا نیموجب همبه

علم  شرفتیو پ ثاریخاطر ابلکه فقط به ،مطرح است و باعث عذاب جهنم است، در کار نباشد هایخودکشکه در انتحارها و  یشخص یهازهیانگ
عالم هم  یاست و عقال یاسالم یو انفاق و خدمت به عزت علم ثاریاست؛ و ترتب اجر، چون ا زیمسلمانان و معالجه آنان باشد، جا یپزشک

 به و راه و قیطر انحصار شرط به کنیل ظلم؛ و عدوان و تعمد با نفس قتل و یخودکش و زدن ضرر نه اند،دانسته ثاریکرده و از مقوله ا زیآن را تجو
 یی( و اگر انجام کارآزما69-70ص، 1387 ،ی)صانع «ستین وجه از یخال د،ینبا او به وابسته افراد یبرا ضرر و مشقت و حرج باعث کهآن شرط

 ،یرازیش مکارم ؛1401 ،یا)خامنه است زیجا آن انجام باشد، دیجد یدارو ای یدرمان ۀویبه ش دنیرس یانسان تنها راه انحصار یبر رو ینیبال
1401.) 

اگر بیمار یقین داشته ]قطع داشته باشد[ که چنانچه خود را در معرض »که  سؤال نیبه ا پاسخدر  گرید یاز فقها یاست که برخ ذکر انیشا
قرار دهد به استقبال خطرات جانی برای خود رفته است، ولی از طرفی هم به پیشرفت علم پزشکی و به معالجه و مداوای  ییهاچنین آزمایش

 مکارم) «جایز نیست»: اندداشته انیب «جایز است؟ ییهاقرارگرفتن در معرض چنین آزمایشجامعه مسلمانان در آینده کمك نموده است. آیا 
کمک  یمحتمل ول یاگر ضـرر جان»که  زین سؤال نیدر پاسخ به ا نی(. همچن149-152ص، 1385 ،ی)منتظر «دارد اشکال» و( 1401 ،یرازیش
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اگر احتمال آن قوی »: اندداشته انیب «قرار دهد؟ شیخود را در معرض آزما تواندیصورت م نیدر ا ایباشد، آ یالذکر قطعفوق یبه علم پزشک
 (.149-152ص، 1385 ،ی)منتظر «اشکال دارد» و( 1401 ،یرازیش مکارم) «باشد مشکل است

 لیسب ینف ۀ. قاعد2-4-1-4
( از صادرات داروها 13۹8)شادنوش،  MPS مارانیب یها ازجمله داروهادارو یانحصار ۀدکنندیتول یهاشرکت یکشور و خوددار یکنون طیشرا
 ۀمخالف قاعد نیا وسلطه داشته باشند  یما نوع ۀبخواهند بر جامع قیطر نیاز ا گانهیب یها سبب شده است که کشورهامیتحر علتبه  رانیبه ا

با  ینیبال یهاییکارآزما انجام ازمندین جامعه، روزافزون و متعدد یازهاین به توجه با ،چالش نیرفت از ابرون یبرا رونیازااست؛  لیسب ینف
 یسالح سالمت ۀ،حوز امروز جهان در کهنیا به نظر. میرا برطرف ساز ودسالمت خ ۀحوز اجاتیاحت هاآنتا با انجام  میهست یمختلف یهاتیفیک

مسلمانان به شمار  ۀبر جامع گانگانیب تسلط یبرا یراه خود ۀنوببه موضوع نیا د،یآیشمار مبه گرید یکشورها بر کشورها یبرخ ۀسلط یبرا
به  ینیبال یهاییکارآزما انجام از ممانعت اگر نیرابناب است؛ شده محکوم لیسب ینف ۀقاعد قیطر از یفاسد یتال نیچن هکیدرحال ،رودیم

ما خواهد  ۀبر جامع گانگانیب ۀسلط یبرا یاامر مقدمه نیا شود،خاص منجر  یاکشور در حوزه بر هاآن یالیو است گانگانیکشور به ب یوابستگ
 و ییخودکفا جهت در یوابستگ اساس و انیبن بردننیازب گر،ی. از طرف داست حرام حرام، ۀمقدم باب از لیسب ینف ۀبود که بر اساس قاعد

 باب از جامعه استقالل و ییخودکفا یبرا یراه ۀمنزلبه یتیفیک هر با ینیبال یهاییگفت انجام کارآزما دیبا ت،ینها در. است واجب استقالل
 .است واجب واجب، ۀمقدم

 مصلحت ۀ. قاعد2-4-1-5

اهم بر مهم  ۀو بر طبق قاعد عهافراد جام ۀیکل یگرفتن مصالح عمومبا درنظر تواندیم یحاکم اسالم ،یپزشکستیمسائل ز درخصوص
 یبرخ یهاداروها و درمان جادیو ا دیبرسد که تول جهینت نیبه ا ناممکن است حاکم جامعه بر اساس نظر متخصص ،مثال یبرا ؛کند یریگمیتصم

 یتاو در راس یکنون یزمان ۀخود را متناسب با تحوالت دور ماتیشود حاکم تصمیامر موجب م نیاست. ا یها در داخل کشور ضروریماریب
افراد جامعه  یسالمت تیمنظور بهبود وضعبه دیبا ضرر شد مٲتو ینیبال یهاییکارآزماممکن است با  راستا نیو در ا کنداتخاذ  یمصلحت عموم

 و حکم به جواز آن بدهد. کندموافقت 
 دیجد ییدارو ای یدرمان ۀویابداع ش منظوربه ینیبال یهاییکرد، اصواًل انجام کارآزما یریگجهینت توانیشد م انیکه ب یبا توجه به مطالب

آن  جامان یبلکه برا ،باشد کردهاعمال را مطلقًا منع  نیعقالیی و دارای مصلحت است و هیچ مانع شرعی وجود ندارد که ا یاست؛ زیرا کار زیجا
گاهان تیرضا -1دو شرط را مقرر داشته است:   یقینباشد. این حکم در مصاد ریناپذو جبران دیدر صورت وجود ضرر، ضرر شد -2 ،داوطلب ۀآ

 یریناپذو جبران دیاحتمال ضرر شد که یرود بدون اشکال است، اما در مواردیبه او م یجزئ یداده و احتمال ورود ضرر تیکه داوطلب رضا
 یاست و ممکن است حکم شرع یحدود احکام فقه ۀکنندنییتع یارهایمع ازجمله انسان جسم سالمت و صحت. کرد أملت باره نیدر ا دیبرود با
 دهد.  رییکند تغیکه به جسم فرد وارد م یضرر علترا به  یامسئله

 یجسم تیتمام در تصرف یحقوق تیمشروع ی. بررس2-4-2

در  اظهارنظرننموده است،  یریگموضع صراحتبهانسان  جسم در تصرفصحت و نفوذ توافقات ناظر بر  رامونیپ یرانیا گذارقانون کهنیبه ا نظر
انسان مورد  یجسم تیشخص زین رانیا ی. در نظام حقوقاستممکن  تعهدات و عقودحاکم بر  یعموماصول و قواعد  اساس بر صرفاً  باره نیا

و  استبه او ممنوع  یجسم یهابیآس ۀهیخود دارد و کل یجسم تیبر تمام یحق یهر فرد ب،یترت نیگذار قرار گرفته است. بدقانون تیحما
 یطب ای یمقنن اصواًل هر نوع عمل جراح ،یاسالم مجازات قانون 158 ۀدر بند ج ماد ،مثال یبرا ؛دشویم یفریو ک یاعم از مدن تیسبب مسئول

پزشکان  یتواند به انجام هر نوع اقدام از سوینم زین تیرضا نیکرده است اما هم یو یقانون ندگانینما ایشخص  تیمشروع را مشروط به رضا
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به  توانیم یانجام شود. ازجمله نظامات دولت یدولت اماتو نظ یو علم یفن نیمواز تیبا رعا دی، بلکه اقدامات آنان باشودشخص منجر  یبر رو
 ۀدرباررا  یاشاره کرد که در آن مقررات یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک 13۹2مصوب  ینیبال یهاییکارآزما یاخالق یراهنما

حقوق  یطور کلتوانند بهیکه افراد نم کردبرداشت  توانیم یدنم انونق ۹۶0و  ۹5۹از مواد  نینموده است. همچن نییتع ینیبال یهاییکارآزما
در  زیحق ن یالبته سلب جزئ کنند؛صورت قرارداد از خود سلب و چه به کجانبهی یعمل حقوق قیخود را چه از طر یجسم تیمربوط به شخص

 یو اجرا لیتشککه داوطلب با  شودیم مطرح زین رادیا نیا ن،یا وجوداخالق حسنه باشد ممنوع است. با  ای یامر نیکه مخالف قوان یصورت
 .است کرده تیاز خود سلب حر زین یمقدار ونموده  یتعدخود  یجسم تیقرارداد به شخص

اثر  دهیدانیز یرضا ،یو آزاد تیمربوط به شخص یهاانیزو  یبدن یهاصدمه مورد در»: معتقدند دانانقوقاز ح یاعده خصوص، نیا در
او  یگریبه خواهش د یشخص اگردادوستد ممنوع است؛ پس  آن ۀدربارو  شودیواقع نم یقرارداد چیاو موضوع ه تیندارد. بدن انسان و شخص

خود  یاطیاحتیب ایعدم مهارت  هیتوج ۀلیوس را ماریب تیرضا تواندینم یپزشک چیه. شودینم معاف تیمسئول از سازد، مجروح ایرا بکشد 
 یپوشچشمداوطلب و  یسلب حق تمتع از سو ینوعمطرح کرد که اواًل قرارداد مذکور به توانیم نیهمچن (.339ص، 1396 ان،ی)کاتوز« سازد

 یمدن قانون 960و  959که در مواد  شودیم یتلق داوطلب از تیحر سلب بعضاً  و یمدن حقوق یاجرا حق از یتوجهقابلبخش  یاجرا حقاز 
از آن  یبخش ای شیجسم خو تیتمام شودیم متعهد داوطلب ،ینیبال ییرآزماکا یکه بر اساس قراردادها حیتوض نیممنوع اعالم شده است. بد

 مقررشده امیا یط در او. کند تیو رعا دهدانجام  ندیفرا نیانجام ا یرا در ط هاآنو دستورات  دهدقرار  یقاتیتحق ۀپژوهشگر مؤسس اریرا در اخت
 انصراف قاتیتحق ۀاز ادام تواندیم یدر هر زمان داوطلب. البته شودیماست  آمده توافق در که یخاص افعال ترک و انجام به متعهد قرارداد در

 طوربهتعهدات مقرر شده در قرارداد،  رشیبا پذ درهرحال،موضوع توافق نمود.  نیبرخالف ا توانینم و است آمره قواعد از شرط نیا و دهد
سبب  بهو  باشدقرارداد مذکور ممکن است برخالف اخالق حسنه  اً ی. ثانکندیم خود سالمت یاحتمال افکندنطرهمخابه رشیاقدام به پذ یضمن

 رقابلیغ رانیدر محاکم ا یمدن قانون 975 ۀماد اساس بر یتوافقات نی. چنکند جادیا یاخالل در نظم عموم ،احساسات جامعه دارکردنحهیجر
 بردارفرمان یابرده همانند داوطلبان موارد، نیاز ا ی. در برخندرا استماع کن هاآنموجب شده بهمطرح یدعاو توانندینم هادادگاه و است استناد
 نیکه ا دهندیم قرار یگرید رفدر تص یوجه افتیدر یرا در ازا شیخو انیو آرامش خود و اطراف یسالمت ات،یح هاآن. ندپژوهشگر اریدر اخت

 و است حسنه اخالق برخالف و مذموم کند کار نیا به اقدام یمال هدفو  زهیکه داوطلب با انگ موضوع نیا ومدرن است  یاز بردگ یامور نوع
 ییشنهادهایکه از پ اندکرده هیدر هنگام توافق با داوطلب توص رونیازا. شودیمشدن احساسات و عواطف عموم افراد جامعه دارحهیجر سبب

 شود. یپژوهشگر بگذارد خوددار اریآن خود را در اخت ۀزیفرد به انگ صرفاً  شودیمکه سبب  یمال
توان ینم نیبنابرا است؛ یقواعد آمره و نظم عموم ۀاز جمل تیمقررات حاکم بر حقوق شخص دانان،حقوق یبرخنظر  طبق ن،یهمچن

 یاپاره ن،یبا وجود ا»و در صورت انعقاد باطل خواهد بود.  سازدوارد  بیآس یجسم تیازجمله تمام تیکه به حقوق شخص کردمنعقد  یقرارداد
 ییقراردادها -1زند مجاز شناخته شده است: یانسان صدمه م یجسم تیاست و به تمام تیها حقوق مربوط به شخصقراردادها که موضوع آن

و مشروع  ییموضوع آن منفعت عقال کهنیمعتبر است، به شرط ا سو،یکند، مانند فروش گیانسان وارد مبه جسم  یرقطعیسبک و غ ۀکه صدم
که  ییدر عقد آن دارد، مانند قراردادها یشخص نفع مشروع یعنیشود، یم هیآن توج ۀکه با نفع مشروع منعقدکنند ییقراردادها -2داشته باشد. 

 ینفع عموم یکه دارا یقراردادها -3. کندیمنعقد م ،ینظامات و مقررات دولت تیو با رعا یو علم یفن نیجراح، طبق مواز ایشخص با پزشک 
 توانیممورد سوم  درخصوص (.30-31ص، 1396 ،یی)صفا« اگر معوض باشد یاست، حت گونهنیازا. قرارداد دادن خون باشدیم حیاست صح

گاهانه تیبا رضا ،و سالم ماریاعم از ب یفراداشاره نمود که ا زین ینیبال ییکارآزما یبه قراردادها . شوندیم هاشیآزما نیخود داوطلب شرکت در ا ،آ
 خطرها نیا یعموم و یاجتماع نفع و مصلحت و جوامع بر حاکم طیشرا یول است کنندگانشرکت یبرا ییخطرها منموضوع متض نیاگرچه ا

 ییعقال یمنفعت لیدر قبال تحص یبه انجام فعل ضرر یداشت که اگر شخص انیب توانیم گر،ید عبارت به .کندیم هیتوج یمعقول زانیم تا را
 ۀصحت )ماد لاص توانیم نوظهور، یقراردادها فساد ای صحت در دیترد صورت در ن،یهمچن. شودینم یتلق ضرر عرفاً  یو عمل ورزد،مبادرت 
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به  زین تیسلب نشده و حر یکل طوربهحق تمتع  یجسم تیتصرف در تمام یقراردادها اغلب در ن،یبراعالوه. کرد یجار را( یمدن قانون 223
اغلب  رایز ست،ین حیصح زین حسنه اخالق و یومقرارداد با نظم عم رتیمغا رادیا گفت دیبا. شودیماخص کلمه از داوطلب سلب ن یمعن

عمل  نیو ا شودیمنعقد م مارانیو درمان ب تیحما یاست و برا یمصلحت عموم یو دارا ییعقال یدر جهت امر ینیبال ییکارآزما یقراردادها
 منافات ندارد.  یبا اخالق حسنه و نظم عموم

 یول است، دفاع قابل یجهاتانسان هر دو به  یجسم تیتصرف در تمام دادنمورد معامله قرار صحتعدم ای صحت ،مالحظه شد کهچنان
 ن،یبنابرا دارد؛ را تصرفات مطلق زبودنیجا اثبات توان نه و شود منجر قیمصاد و صور یتمام تیممنوع به تواندیم نه شدهمطرح یهااستدالل

 خواهد بود. ریمتغ هاانسان جسم قرارگرفتن معامله مورد تیمشروع حکم مدنظر، تصرف زانیم و نحوه و توافق هنگام در شدهمطرح طیشرا بهبسته

 4جهت قرارداد تیمشروع. 2-5

است که جهت آن  یقراردادها ضرور یباشد، مطابق قواعد عموم حیانسان صح کی یجسم تیتصرف در تمام ۀدربار یتوافق کهآن منظوربه
 یمبن زین یداوطلب کرده باشد و الزام ۀزیوجود ندارد که اشاره به انگ یبند گونهچیه ینیبال ییکارآزما یدر قراردادها ،طور معمولمشروع باشد. به

 هاي بالیني(.فصل دوم راهنماي اخالقي کارآزمایي 11 بندها مقرر نشده است )بر درج آن در دستورالعمل
 ای یدرمان ۀویش کشف)پژوهشگر( به انعقاد قرارداد  یقاتیتحق ۀمؤسس ۀزیقرارداد متفاوت است. انگ اطراف از کیهر یبرامعامله  جهت

مشروع  یهدف یدارا ینیبال ییقرارداد کارآزما وصف، نیا با. است داوطلب به وجه پرداخت آنان اتتعهد نیترمهم ازاگرچه  است، دیجد ییدارو
 یداوطلب دو فرض قابل طرح است. در فرض ۀزیانگ درخصوصنامشروع باشد.  تواندینم توافقجهت  رو،نیازامشروع است و  یبا موضوع

( مبادرت به یانسان ۀزی)انگ دیجد ییدارو ای یدرمان ۀویبه ش یابیکمک به دست ایخود  یماریدرمان ب ۀزیداوطلب به انگ کهجهت مشروع است 
 قصد هاو فقط ب یاست و انعقاد قرارداد از سو طلبانهمنفعتو  یاقتصاد ۀزیانگ یدارا صرفاً که داوطلب  یفرض دراست.  کردهموضوع  نیقبول ا

با  قرارداد درخصوصداوطلب  یریگجهت رایز است؛شده محل تأمل مطرحکردن جهت توافق ینامشروع تلق باشد، شده توافق وجه افتیدر
 ۀموجود در حوز یهادستورالعملبرخالف  نیدر جامعه و همچن جیرا یاجتماع و یاخالقمخالف با اصول  یو ۀزیتوجه به موضوع تعهد و انگ

 ادیچنان زآن دینبا یگروه پزشک ایکننده به شرکت یمالپرداخت »: داردیم انیب بهداشت یجهان سازمان یهادستورالعملاست.  یپزشکستیز
 هاهیاعالم گر،یدعبارت  به (Largent, 2017, p. 15) «باشد. یدر طرح پژوهش ،یبرخالف قضاوت بهتر و نده،یآ ۀباشد که سبب مشارکت سوژ

که اصطالحًا  یشنهادیاند مبلغ پکرده هیاز افراد محروم، توص یقاتیمؤسسات تحق ۀاز سوءاستفاد یریجلوگ علتبه  ،یاخالق یهاو دستورالعمل
 یافتیمبلغ در علتو صرفًا به  ردینگو مرگ را در نظر  تیمثل معلول ینیبشیپرقابلیعواقب غ داوطلبنباشد که فرد  یاگونهبه نامندیم یمشوق مال

 Harvard Catalyst Regulatory) استءاستفاده از ضعف افراد استثمار و سو ینوع رایز ،شود یقاتیتحق یهاشیحاضر به شرکت در آزما

Foundations, 2018, p. 7-15)یحت یتوافق نیکرد جهت چن انیب توانی. اما در مقابل ماست نامشروع قرارداد جهت فرض نیا در ن،یبنابرا ؛ 
به انعقاد  تیشده رضانییمبلغ تع افتیدر ۀزیعمومًا به انگشده داوطلبان انجام قاتیتحقبر اساس  رایز است،مشروع  زیشده ندر فرض مطرح

هم  ن،ی(. همچنNappo et al., 2013, p. 8نبوده است ) یهاشیآزما نیشرکت در ا یمحرک افراد برا یو نوع دوست دهندیم ییقراردادها نیچن
صورت بهعنوان  چیرا افراد تحت ه هاشیاز آزما یبرخ رایز کنند،یاستقبال م یتوافق یهااختکنندگان از پردو هم شرکت یقاتیمؤسسات تحق

 ،موارد نیبر اعالوه (.Grady, 2005, p. 1)اند کرده ینیبشیپ یشتریب یدارند که پرداخت شیگرا ییهاشیو به شرکت در آزما رندیپذینم یعاد
 یاز قراردادها یحوزه، مورد نیموجود در ا یهاو دستورالعمل هاهیبا وجود مقررات و اعالم ،کشورها ریسا قوقو چه در ح رانیچه در حقوق ا

 نشد. افتیباشد  شدهبه بطالن آن منجر  امر نیکه ا ینیبال ییکارآزما

                                                           
 استمعنا  نیجهت بد تی( مشروع332، ص1396 ،یدی)شهسازد مزبور را در عالم خارج محقق  ۀزیآن، انگ ۀواسطبه تا بوده معامله انعقاد در فرد محرک که است یازهیانگ معامله جهت. 4

 باشد. ریمغا یو مذهب یاخالق حسنه و قواعد فقه ،یآمره، نظم عموم نیبا قوان دیکه معامله نبا
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 یر یگجهینت

کنندگان، حقوق شرکت تیرعااحتمال عدم  گر،یو از طرف د است ریناپذاجتناب یپزشکستیز قاتیدر تحق یانسان یهااستفاده از سوژه
گاهانه در  ۀنامتیهمراه است. رضا یهاتیو توج لیبا دال شیآزما ۀندیتبعات آ ینیبشیپ تیعدم قابل زیها و نآن اتیو ح یخطرافتادن سالمتبه آ

حق باطل خواهد  نیفسخ است و هرگونه توافق در جهت اسقاط اکننده قابلشرکت یو همواره از سو استقرارداد  تاً یماه ،ینیبال یهاییکارآزما
 بود.

 یبررس بهدانان حقوق اتینظر و معاصر یفقها یفتاو از ییجوو بهره یحقوقو  یفقه منابع یۀبر آن بوده است که بر پا یسعپژوهش  نیا در
 استمطرح شده  زیمعاصر ن یفقها اتیدر نظر ینیبال یهاییکارآزما ۀمسئلپرداخته شود.  رانیا یدر نظام حقوق ینیبال ییقرارداد کارآزما تیوضع

 طیشرا تیملزم به رعا ،عقود ریهمانند سا مذکور، قراردادبه احکام آن وجود دارد. نظر راجعکه اختالف دیآیشمار مبه یامستحدثهو از مسائل 
 نیا در. است« هاي بالینيراهنماي اخالقي کارآزمایي»حوزه ازجمله  نیمقررات مرتبط با ا ریسا نیو همچن یدنم انونق 190 ۀمادمندرج در 

 ،ینیبال ییموضوع معامله و جهت آن در قرارداد کارآزما طیها، شراآن تیاهل ن،یطرف یاعم از قصد و رضا مذکور ۀماد طیاز شرا کیهر ق،یتحق
 یدهد که قصد و رضایها نشان مافتهیاست.  شده لیوتحلهیو تجز مطالعه، استکه در آن مطرح  یخاص مسائلو  ژهیو تیبا توجه به وضع

 .ستینرو هروب یو با اشکال داردقرارداد قواعد خاص خود را  نیدر ا نیطرف

 باشند. دیبا زین یگریخاص د یهایژگیو یسرکیبرآن واجد عالوه وعام انعقاد قرارداد را داشته  تیصالح دیقرارداد با نیطرف
و  ندارند یواحد دگاهید دارند یاژهیو طیشرا کیکه هر ینیبال ییکارآزما یدهاموضوع معامله در قراردا ۀدربارمعاصر  یو فقها دانانحقوق

 نیا مقابل در اما؛ یخاص طیمگر تحت شرا ،اندندانسته زیجا شودبه ضرر منجر  است ممکنتصرفات را که  نوع نیا یبرخ. ندنظردچار اختالف
افراد به جهت  یجسم تیتمامرا که به ورود ضرر به  یتصرفات اصوالً  کندیم جابیکه ضرورت ا یتیدر موقع نظرانصاحب از گرید یبرخ دگاه،ید

 یحاتی. با توجه به توضدانندیم زیجا د،یشد ای یدر صورت وجود ضرر اعم از جزئ یحت شود،یممنجر  دیجد ییدارو ای یدرمان ۀویش شیآزما
 به که ینیبال ییکارآزما کیانجام  یقانون امکان شود داده صیتشخ یکه از لحاظ حقوقآن یبرا ،گفت توانیم شد انیب پژوهش طول در که

 یتوجه و بررس مورد عامل نیچند دیبا ر،یخ ای دارد وجود شودیم منجر شیآزمامورد افراد یجسم تیتمام به یاحتمال ای مسلم ضرر واردآمدن
 ؛ییوجود ضرورت و مصلحت در انجام کارآزما -2 ؛یدرمان و ییدارو ازین رفعو  نیدر جهت تأم یگرید ۀویش وهرگونه راه  نبود -1: ردیقرار گ

 . رمسلمانیغ اشخاص از استفاده امکان نبود -3
 یدرمان ۀویکشف ش ۀزی)پژوهشگر( به انگ یقاتیتحق ۀ. مؤسساستمتفاوت  نیجهت معامله نسبت به طرف ینیبال ییکارآزما یدر قراردادها

 یابیدست درکمک  ایخود  یماریدرمان ب ۀزیانگ اکننده ممکن است باما شرکت است؛مشروع  یانعقاد قرارداد کرده است که جهت دیجد ییدارو ای
طلبانه اقدام به انعقاد قرارداد کرده باشد که در دو مورد اول و منفعت یاقتصاد ۀزیانگ باصرفًا  ای( یانسان ۀزی)انگ دیجد ییدارو ای یدرمان ۀویبه ش

 .استمحل تأمل  قراردادجهت  بودن نامشروع ای مشروع ،در مورد سوم یول استمشروع  جهت

 نیاست. ا یاستوار یمبان یدارا یو حقوق یدر منابع فقه ینیبال ییکارآزما یقراردادها تینظر بود که مشروع نیقائل بر ا توانیم تیدر نها
 باشد. هایماریدرمان ب ۀنیمسائل نوظهور اجتماع در زم یگوپاسخ ،یفقه و حقوق اسالم ییایو پو تیدر چارچوب جامع تواند،یموضوع م

 منابع

 . 143-166(، 24-23)7 ،یپزشک فقه فصلنامه. وندیبدن به قصد پ یاعضا ی(. نگهدار1394ارژنگ ) اردوان،

 چاپ دوم.  فردا، یبرا. محمد ضرغام )مترجم(. تهران: یپزشک یهاپژوهش در اخالق(. 1385) ترور ت،یاسم

ک عیعقد ب قتی(. حق1400صادق ) ،یادیو ص دیسعدیس کتا،ی ینیحس ،خوشکار، محمد یبهرام  یبا نگاه هیدر فقه امام یعرف تیبر واقع دیبا تأ
 .78-55(، 43)15 حقوق، یمبان و یاسالم فقه مطالعات. رانیا یبر نظام حقوق
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