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 دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل/

 

 سير تحول علم اخالق پزشكي و مقوله هاي مرتبط

 

 2)دكتر حسين محمدنيا، دكتر پروانه ديلمي(، 1)زمولويدكتر فريبا صادقي موحد، دكتر پروي(

 

 چكيده

 مقدمه

هـايي گرديـده ، نگـرش و بيـنش      هـاي گذشـته، علـم پزشـكي متحمـل تغييـرات و دگرگـوني        همان طـور كـه طـي هـزاره    

ق طـور كلـي تحـوالت در زمينـه اخـال      كارگيري دستاوردهاي پزشكي نيز مشمول اين قانون تغيير و تحول بوده است. بـه  به

) مرحلـه  4گرايـي  ) مرحله ضد اصل3) مرحلة اصل گرايي2) مرحله بقراطي1توان در چهار مرحله شرح داد:  پزشكي را مي

از مقوله هاي مرتبط با اخالق پزشكي مي توان به اخالق در تصميم گيري بـراي بيمـاران، اخـالق پزشـكي     بحران اخالقي. 

تب اخالقي اسالم اشاره كرد. در نگاه اول مسـئله اخـالق پزشـكي و بـه     در حوزه اقتصاد، و اخالق پزشكي در ارتباط با مك

طور كلي اخالق ممكن است دست و پا گير و برخالف اصول اقتصادي به نظر آيد، اما با نگاهي دقيق تر مي توان ديد كـه  

ن هر دو طـرف سـود   حتي از ديد سود اقتصادي نيز رعايت موازين اخالقي به صرفه و سود آور خواهد بود، بطوريكه در آ

براي گرداوري اطالعات از جستجو در پايگاههـاي اطالعـاتي گوگـل، يـاهو، پايگـاه اطالعـات علمـي ايـران         خواهند برد. 

SID.com    و همچنينPubmed.com .استفاده شده است 

پزشـكي   بررسي پيش رو نشان مي دهد كه اخالق پزشكي در طول تاريخ دچار تحولي شده است كه كمتر از تحـول علـم  

نبوده است، و در واقع در همراهي با تغييرات بوجود آمـده در علـم، اخـالق نيـز بـه فراخـور آن دچـار تغييـر شـده اسـت.           

بطوريكه بتواند با چالش هاي جديد همچون ايدز، مقوله هاي پيچيـده اقتصـادي، مقولـه هـاي مربـوط بـه اهـداي عضـو، و         

اي همچون شبيه سازي برخورد مناسبي داشته باشد. در اين ميان، اسالم  اهداي سلول هاي جنسي و در نهايت مقوله پيچيده

و مكتب اخالقي آن، مخصوصا از طريق اجتهاد كه مظهر پويـايي تشـيع مـي باشـد، مـي توانـد راهگشـاي بسـياري از ايـن          

 مشكالت چالش برانگيز باشد.

                                                 
 گروه روانپزشكي مركز آموزشي درماني دكتر فاطمي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل   .1

 . پزشك عمومي مركز آموزشي درماني علوي ، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل   2
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  و دانشگاه باورهاي ديني/ سمينار      

 

 : اخالق پزشكي، طبابت.كلمات كليدي

 

   مقدمه

 و هـا  خـوي  بـر  گـذاري  ارزش و بررسـي  دانـش  رو اين از است، ها خوي معني به و لقخ واژه جمع لغت، در اخالق

دستورات مربوط به حفظ و صـيانت از آزادي و كرامـت انسـان و اخـالق و      شود. مي ناميده اخالق علم آدمي، رفتارهاي

پـيش از   538گون را (سـال  آيين حكمراني، آزادي مردم و احترام راستين به حقوق انسا ن ها و اديان و قوميت هـاي گونـا  

ميالد ) در منشور كوروش بزرگ مالحظه مي كنيم كه هنوز هم آموزه هاي حقوق بشر تضميني به اين زيبـايي و گفتـاري   

 ). 1به اين دلنشيني عرضه نكرد ه اند (

ه معنـاي  ميالدي ) خردورز بودن بـ  1809تا  1724)، فيلسوف سرشناس آلماني( Emanuel Kantبه نظر امانوئل كانت (

هستند كه به طور گسترده اي مورد قبـول و   عمل كردن برابر با قوانين عمومي است و نيز اين كه قوانين اخالقي آن قوانيني

 ).2معنا آزاد نيز هست( بنابراين اگر انساني اخالقي باشد، خردمند و در همان پيروي انسان هاي خردمند باشند .

ور كلي هر انساني بايد قداست اخالقـي و نيـك انديشـي را در درون فكـر خـود      هر پزشك، دانش مند و پژوهشگر و به ط

 ). 3پرورش داده باشد وگرنه، قوانين و مقررات هرگز نخواهند توانست او را به اين مالحظات اخالقي مجبور كنند (

 

 تحول اخالق پزشكي در طول تاريخ

 هار مرحله شرح داد: توان در چ طور كلي تحوالت در زمينه اخالق پزشكي را مي به

) مرحله اول، مرحله بقراطي: اين مرحله بر پايه زهد مطلق استوار بوده است، و پزشك مطلقـا حـق مداخلـه در طبيعـت را     1

) مرحلة اصل گرايي: در اين دوران سعي شـده  2نداشت، مثالً سقط جنين تحت هر عنوان، ممنوع و ناپسند شمرده مي شد. 

شوند، مدنظر قرار گيرند. چهـار اصـل    آن حقوق فردي واجتماعي در حد قابل قبول حفظ مي است تا اصولي كه به واسطه

، اصـل  (Freedom)كنـد عبارتنـد از: اصـل آزادي     مهم كه رعايت آنها در كاربرد علوم و همچنين پزشكي كفايـت مـي  

ــدالت  ــودن  (Justice)ع ــد ب ــل مفي ــودن   (Beneficial)، اص ــر نب ــل مض ــد  ) م3. (Non harmful)و اص ــه ض رحل

هايي مثـل نظريـه دارويـن در بيولـوژي، نظريـه فرويـد در        گرايي: در اواخر قرن نوزدهم و قرن بيستم با پيدايش نظريه اصل

طور كل به هويـت بيولـوژيكي انسـان و لـذات جسـمي معطـوف        روانشناسي و نظريه ماركس در اقتصاد و غيره، اصالت به

ول ديگـر مـورد   ـرديد و اصـ ـنسي آن تأكيـد گـ  ـسمي و جـم از نوع جـ، آن هل آزاديـد. در اين دوره بيشتر بر اصــگردي
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 دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل/

گرايـي، بـه    گرايـي و ضـد اصـل    هـاي اصـل   ) مرحله بحران اخالقي: در پنجاه سال گذشته نگرش4توجهي قرار گرفتند. بي

قرار گرفت. ضـمناً چـون   تدريج آثار زيانبار خود را نشان داد و تقريباً مفيد بودن علوم و تكنيك تا حد زيادي مورد سؤال 

هـا   ها در خواب غفلت و سستي دوران ضد اصل گرايي بودند و نظريه جالبي كه بـه ايـن نابسـاماني    هنوز بسياري از دانشگاه

 )4توان اواخر قرن بيستم را دوره بحران ناميد ( خاتمه دهد نيز به وجود نيامده بود، مي

 

 اخالق پزشكي و مكتب اخالقي اسالم 

ــ  ــل اخ ــار اص ــان    چه ــار انس ــه اختي ــرام ب ــي احت ــكي يعن ــا  Respect for autonomyالق پزش ــتن كاره ــود داش ، س

beneficence عدم اضرار به ديگران ،non malfeasance  و عدالتjustice   به عنوان پذيرفته هاي اخالقي بررسـي

تـب اخالقـي اسـالم از مـوارد مـورد      اعمال انسان ها مورد استفاده و ارزشيابي قرار مي گيرند. ميزان اتطباق اين اصول با مك

توجه بوده است. بررسي مكاتب اخالقي گوناگون معلوم شد اصول و موازين چهارگانه اخالق پزشكي برگرفته از مكتـب  

سودگرايي و سودمندي مي باشد و مكتب اخالقي اسالمي مكتب غايت گـرا و وظيفـه گـرا مـي باشـد. بـه طـوري كـه در         

ش و در بعضي از مباني سازگاري الزم را ندارند. اخالق پزشكي در اسـالم در چهـارچوب   بعضي از مباني همديگر را پوش

پارامترهاي است كه در دين مبين اسالم بيان شده است و در آن به رعايت تقـوي الهـي، احسـاس تكليـف و مسـووليت در      

ن لذايد معنوي تاكيـده شـده اسـت    مقابل خود، خدا، جامعه، تعالي روح و مراتب وجودي او و نيت و انگيزه الهي و همچني

كه خود اين متغيرها مي تواند بهترين ضمانت اجرايي اصول و موازين اخالقي در حرفه پزشكي باشد و مي تواند نيروهـاي  

پزشكي را از ترديد و بحران در مراحل تصميم گيري و اجـراي پـروژه هـا و سـوژه هـاي خـود در آورده و جبـران كننـده         

يگر مكاتب اخالقي باشد كه نوعا مبتني بر خواسته هـاي انسـاني، لذايـد دنيـوي و بهبـود زنـدگي       ضعف ها و كمبودهاي د

 ). 6و 5مكانيكي انسان ها هستند (

 

 تاريخچه اخالق پزشكي در ايران

بايـد    اخالق پزشكي تاريخچه اي بس طوالني در جهان دارد و مسلما دستيابي به اخالقي همسو با فرهنگ جوامع مختلف،

جه به پيشينه تاريخي آنها حاصل گردد. اغلب تصور بر اين است كه تاريخ اخالقي پزشكي با بقـراط آغـاز مـي شـود؛     با تو

 در حالي كه اخالق پزشكي سابقه اي ديرينه تر دارد.



 

 

36 

 

 

 

 

  و دانشگاه باورهاي ديني/ سمينار      

 

تاريخچه طب در ايران به حدود قرن چهارم قبل از ميالد مسـيح برمـي گـردد. پزشـكان بـزرگ ايرانـي توجـه ويـژه اي بـه          

پزشكي داشته اند كه در كار باليني، آموزش و تدريس و نگارش كتب مشـهود اسـت. بـين دوران تمـدن باسـتان و       اخالق

دوره رنسانس در اروپا دوران تاريك موسوم به قرون وسطي است. در اين دوران، ايرانيان گام هاي قابل توجهي در حيطه 

 ). 7دانش و اخالق در جهان برداشته اند (

 بـه  پايـه  برتـرين  در كـه  است كسي نخستين زرتشت دهد، مي نشان انساني فرهنگ مدون و شده اختهشن تاريخ چه آن

 زرتشـت  انديشـه هـاي   و سخنان .است گفته سخن ها ن آ درباره آسماني زباني با و انديشيده اخالقي واالي هاي ارزش

 زرتشـت  بـا  را وي او، سـتايش  براي فالطونا اران دوستد باستان دوران از كه جا بدان تا است مندــارج و بلند يارــبس

 ). 8مي گويد( سخن "اخالق آفريننده" نقش در زرتشت (نيچه) از آلماني آور نام فيلسوف و سنجيدندمي

مـي،   م و علمـاي اسـال   اند. اسال بديلي داشته بي ق پزشكي در جوامع نقش گيري اخال هاي مذهبي نيز در شكل اديان و آموزه

هـا و   انـد و ايـن امـر در رسـاله     ق در طب داشـته  اي به اخال مي، توجه ويژه اسال كوفايي علوم در تمدنخصوصاً در دوران ش

دوران، پندنامـه پزشـكي    هـاي بسـيار ارزشـمند آن    انديشمندان آن عصر به خوبي هويدا است. يكي از دسـت نوشـته   كتب

تر اسـت. امـا دو قـرن     ندنامه بقراط بسيار كاملاز سوگ هـ. ق) است كه 384ـ388بن مجوسي اهوازي( اهوازي متعلق به علي

 اي در حوزه دانش و فناوري پزشكي همراه بوده است كه به فراخور نياز، به تغيير كننده هاي وسيع و خيره اخير با پيشرفت

 ). 9ق پزشكي منجر گرديده است( ت عميقي در اخال و تحوال

 

 اخالق پزشكي و تصميم گيري 

اخالق پزشكي تصميم گيري براي بيمار است. اين تصميم گيري در شرايط مختلـف از سـطوح    يكي از مقوالت مربوط به

مختلف اهميت برخودار است. مثال در انتخـاب روش درمـاني، انتخـاب محـل درمـان (مراكـز خصوصـي در برابـر مراكـز          

باشد. ديده شده است كه هر چه درماني) و يا نوع دارو، و يا تصميم گيري در شرايطي كه بيمار قادر به تصميم گيري نمي 

سطح تحصيالت خانواده ها كمتر باشد تصميم گيري با مشاركت خانواده ها نيز كمتر است. و تصميم گيري بـا مشـاركت   

 ). 10با رضايت بيشترشان همراه بوده است ( ICUخانواده هاي افراد بيمار بستري در 
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 اخالق پزشكي و سرمايه اجتماعي 

در   افـراد  كـه  دارد را فايـده  ايـن  دهـد  مي شكل را اجتماعي سرماية آن تدريجي تراكم و شدن جمع كه متقابل اعتماد

 پرداخـت  بـه  ناچـار  ازدواج در اجتمـاعي  حقـوق  مبادلة نظير ديگر، مبادالت چه و كاال و پول مبادلة چه خود مبادالت

) مثـالي از ايـن    2انـد(  ناميـده  Transaction Cost معامله هزينة اقتصاددانان، را اضافي هزينة اضافي نباشند. اين هزينة

 خريـدار  بـه  فروشـنده  كامـل  اطمينـان  عـدم  دليل هزينه معامله هزينه اي است كه براي چاپ چك استفاده مي شود كه به

 است.   شده ايجاد

 مـاهر  و ديـده  آمـوزش  انـدركاران  دسـت  ديگـر  و پرستاران انساني(پزشكان، سرماية و مادي سرماية بر عالوه پزشكان

 پزشـك،  كـه  ايـن  بـه  نسـبت  مراجـع  يـا  بيمـار  دارند. اعتمـاد  اجتماعي رمايةـس به برميـم نياز درمان) و تـبهداش حوزه

 كنـد، يـك   مـي  مطـرح  و انتخـاب  خود شخصي منافع براساس نه و بيمار منافع براساس را درماني تشخيصي هايگزينه

ي از دو جنبه در افـزايش ايـن سـرمايه اجتمـاعي نقـش دارد:      است. رعايت موازين و اصول اخالق پزشك اجتماعي سرماية

اين اصول در ارتبـاط بـا    تيكي از طريق رعايت موازين در ارتباط با ديگر افراد شاغل در اين صنف، و دوم از طريق رعاي

نجـا آشـكار   بيماران. اهميت رعايت اين موازين در ارتباط با بيماران چه براي اهداف درماني و چـه اهـداف پژوهشـي از آ   

 رعايـت  به را اهميت گردد كه بدانيم پيشرفته ترين كشورها در زمينه پژوهش در علوم، كشورهايي هستند كه بيشترينمي

 ). 11دهند ( مي اخالقي موازين

روابط پزشك با ديگر همكاران حوزه سالمت بايد تقويت شود. بيمار وقتي بيشترين سـود را مـي بـرد كـه همـه مشـاركت       

 ). 12عرصه سالمت در فضايي آكنده از همكاري و تعاون، با هم و به عنوان يك واحد عمل كنند ( كنندگان در

 

 نتيجه گيري

بررسي مقاالت فوق نشان مي دهد كه اخالق پزشكي در طول تاريخ دچـار تحـولي شـده اسـت كـه كمتـر از تحـول علـم         

علم، اخالق نيز به فراخور آن دچار تغيير شده است.  پزشكي نبوده است، و در واقع در همراهي با تغييرات بوجود آمده در

بطوريكه بتواند با چالش هاي جديد همچون ايدز، مقوله هاي پيچيـده اقتصـادي، مقولـه هـاي مربـوط بـه اهـداي عضـو، و         

م اهداي سلول هاي جنسي و در نهايت مقوله پيچيده اي همچون شبيه سازي برخورد مناسبي داشته باشد. در اين ميان، اسال
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  و دانشگاه باورهاي ديني/ سمينار      

 

و مكتب اخالقي آن، مخصوصا از طريق اجتهاد كه مظهر پويايي تشيع آن مي باشد، مـي توانـد راهگشـاي بسـياري از ايـن      

 مشكالت چالش برانگيز باشد. 
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