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  چكيده
هم جمع شده و روز به روز بر تعدادشان اضافه شود، عالوه بر احساس  ترين عاملي كه باعث گرديد افراد دوردرتاريخ زندگي بشر مهم

 ،رسد كه از قوانين ياد شدهبه نظر مي .ندكار گرفته شده  ارائه و ب،امنيت بيشتر، وجود قوانيني بود كه به فراخور زمان و وسعت جمعيت
ها، توان در سنگ نوشتهميهايي از اين قوانين را نمونه .انداستوار بوده ،هاي اخالقياند كه بر پايهگير شدهيشتر پذيرفته و فراي بيآنها

   .مشاهده كردعهد باستان  فرامين و احكام
 :توان ادعا كردبه جرات ميدر همين رابطه  .ناپايدار خواهد بودناقص و  ،هر حركت علمي بدون چهارچوب اخالق ،اما در دوره معاصر

 اخالقي در اين  موازينلزوم رعايت. ، علم پزشكي استدر هم آميخته بلكه تاروپود آن با نكات اخالقي ، كه نه تنها چهارچوبدانشي 
همه در   توجه به دستورات اخالقي.قابل قبول خواهد بودرغي آنكه هر حركت علمي و عملي بدون اي اهميت دارد  اندازههحرفه ب

اصول "  و"منشور رعايت حقوق بيمار"  چون هميهاي گوناگون با ناميكارهاي تحقيقاتي، تشخيصي و درماني و ارائه منشورهاي متعدد
 پر بار  غني گنجينه علمي، نويسندگان مقاله را بر آن داشت تا ضمن ارائه تعريفي روشن از اخالق پزشكي"رابطه پزشك و بيمار

    . ارائه نمايند،ارزش كاربردي دارنداي را كه نكات جالب توجه و قابل استفاده ،هسي كردر را بركشورمان
  .اخالق كاربردي ،مفاخر پزشكي ايران، متون اسالمي ،اخالق پزشكي: واژگان كليدي

  
  مقدمه1

ــوين،  ــكي نــ ــدگاه پزشــ ــت   ازديــ ــودي اســ ــسان موجــ انــ
Biopsychosociospiritual) 1(،        به ايـن معنـي كـه عناصـر اصـلي

، )2(  ساختار زيستي، دسـتگاه روانـي      ،شكيل دهنده وجود آدمي   ت
چهـار بعـد يادشـده از       . تعامالت اجتماعي و نيازهاي معنوي است     

سو تاثير پيوسته و متقابل بر همديگر داشته، سالم بودن آنها            يك
ضروري است و از سوي ديگر، اين موجود،         براي يك زندگي سالم   

مل پيراموني خود و تاثيرپذيري     پيوسته در حال تاثيرگذاري بر عوا     
ــذيرفتن، توجــه   ــاثير پ ــاثير گذاشــتن و ت از آنهاســت و همــين ت

شناسـي، روانـشناسي،    پژوهشگران علوم مختلفي همچون زيـست     
جامعه شناسي، حقوق، فلسفه، الهيات، ادبيات، تـاريخ، جغرافيـا و           
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يكـي از علـوم مهمـي كـه         . غير آنها را به خود جلب كـرده اسـت         
اي از انـسان بـا عوامـل محيطـي را مـورد توجـه و                هارتباطات ويژ 

دهد، دانش پزشكي است كه به تاثير متقابل انسان ارزيابي قرار مي
هـاي  هـا و راه   ها و بيماري  و عوامل محيطي در پيدايش ناهنجاري     

سازي تعامالت انـسان بـا آن عوامـل         تامين سالمت آدمي از بهينه    
 .پردازدمي

ك و بيمار، نـوعي ارتبـاط انـسان بـا           در همين راستا، ارتباط پزش    
عوامل انساني است كه در حقيقت ارتباطي است بين يك انـسان            

و حـداقل    شـود ناميده مي » درمانجو«نيازمند اقدامات درماني كه     
» درمـانگر «يك انسان ارائه دهنده خـدمات درمـاني كـه بـه نـام               

يا اين ارتباط كه در آن هريك از طرفين، آگاهانه . شودشناخته مي
ها تواند بر مبناي فضيلت   د، مي نگذارناخودآگاه بر ديگري تاثير مي    

ي از درد و رنج و در يك مسير متعالي          يشكل گرفته، به سوي رها    
يا در مسيري نامطلوب قرار گرفتـه، بـا تـشديد و             حركت نمايد و  

. افزايش آزردگي و آسيب، به نابـساماني و انحطـاط گـرايش يابـد             

 
  سخن ويژهسخن ويژه
(Editorial) 
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و » بايــد«و » ناشايــست«و  » يــستشا«دانــشي كــه بــه تعريــف 
علـم  «پردازد، به نـام     براي شكل گيري روابط يادشده مي     » نبايد«

هـاي نظـري،    اين دانش داراي شـاخه    . شودشناخته مي » االخالق
هـاي مهـم آن،     عملي، عمومي و تخصصي است و يكـي از شـاخه          

اخالق پزشكي است كه در اين مقاله به مقايسه تطبيقي برخي از            
 از ديدگاه منابع جديد دانشگاهي و متون علمـي اصـيل            مباني آن 

  .پردازيماسالمي و ايراني مي
  

 كلياتي در باره علم االخالق و اهميت پيروي از 
  اصول و قوانين آن

ي يانديشمندان و نويسندگان معاصر، از زواياي مختلفي به شناسـا         
بـه  اند كه در اينجـا      علم االخالق پرداخته، تعاريف گوناگوني آورده     

  :  پردازيمذكر مشهورترين آنها مي
رفتار ارتباطي پايدار مبتنـي بـر رعايـت حقـوق       :  عمل اخالقي  - 1

، )Intrapersonal(طرف ارتباط است و سه حـوزه درون شخـصي           
شـود  و برون شخصي را شامل مـي (Interpersonal) بين شخصي  

فتار يعني افراد در تعامل باخويش، در تعامل با ديگر انسانها و در ر            
 .)3( بــا طبيعــت و جانــداران، از مــسئوليت اخالقــي برخوردارنــد

عمل اخالقي، انجام هر رفتاري است كه منجـر بـه            بنابراين
  ).4( گرددرفاه ديگران مي

دانشي است كه  دربـاره جـستجوي هوشـيارانه          :  علم االخالق  - 2
شناختن صفات خـوب و بـد،        درك معاني آنها،   هاي مثبت، ارزش

ب آنهـا و انجـام اختيـاري كارهـاي پـسنديده و             چگونگي اكتـسا  
اين علم، مـا    . كندبحث مي  خودداري از ارتكاب كارهاي ناشايست    

آموزد اين علم به ما مي    . كندتر تبديل مي  را به درمانگري موفق   
ي كرده، بـه گونـه      يتر شناسا كه مشكالت انساني را سريع    
و  علـم االخـالق در مـا شـوق           .مؤثرتري در حل آنها بكوشيم    

  ).5( كندي را ايجاد مييجوعالقه به تعالي
هاي بـارزي وجـود دارد كـه         در فلسفه اخالق اسالمي، ويژگي     - 3

. تعيين كننده خطوط كلي حركت انسان درسلوك عملـي اوسـت          
ها از نگرش خاصي در جهان بيني ديني گرفتـه شـده،      اين ويژگي 

ق ست كه انسان داراي فطرت اخالقي است و اخـال          ا عقيده بر اين  
بر نيازهاي دروني استوار بوده و  داراي بعـد عقالنـي و مـالزم بـا                 

 سـت  از و رها شدن از فشار و اجبـار آنهـا       يآزادي يعني كنترل غرا   
)6،7.(  

در همين راستا، برخي از انديشمندان برجسته غربـي تـصريحاتي           
به گفتـه ويليـام     . اندي از فرهنگ قرآني اقتباس شده     يدارند كه گو  

اي است معنوي و    رزش علمي دين تو، سرمايه    ا « ،)8(جيمز  
 بـاور   ،)9(سـازد بر يك پايه استوار اخالقي متكي مي       را تو

 زيرا بدين ترتيب    ،)10( داشتن خداوند سرمايه خوبي است    
و )  11(  شودزندگي ما براي منظور و هدف معلومي تعيين مي

تا بتـوانيم بـه     ) 12( سازدمي ما را به نيروي عظيمي مجهز     
اگر انتظار داريم كه خداوند     . ل گرديم يصلي خود نا  آرزوي ا 

 در جانب ما باشد، ما هم بايـد در جهـت او گـام بـرداريم               
)13(« .  
  

  اخالق پزشكي
باتوجه به اينكه حرفه مقدس پزشـكي بـا جـان، مـال و نـواميس                

ها سر و كار دارد و همه افراد جامعه هـم بـه دسـتاوردها و                انسان
ورزنـد،  مـي  ه به اين حرفه اشـتغال     خدماتش نيازمندند، افرادي ك   

اي به نام اخالق پزشكي، پيروي  بايد از اصول و مباني اخالقي ويژه      
شمار آورد، ه اي برشتهتوان دانش بيناخالق پزشكي را مي. نمايند

شـوند كـه عـالوه بـر        مـي  ي مطـرح  يهازيرا در اين دانش، موضوع    
علماي اخالق، دانان، جامعه شناسان، پزشكان، بايستي فقها، حقوق

. فالسفه و حتي انديشمندان برخي ديگر از علوم، پاسخگو باشـند          
دانشمندان غرب در چند دهه اخير، به اخالق پزشكي توجه بسيار 
جدي نموده، عالوه بر تأسيس رشته تخصصي با همين عنـوان در           

هاي علمي متعددي برگزار    هاي معتبر، در هر سال نشست     دانشگاه
دهاي درسي با عنوان اخـالق پزشـكي بـراي          تعيين واح . كنندمي

دانشجويان پزشكي هم دليل آشكاري بر نقش مهـم و تاثيرگـذار            
 دانش تخصصي اخالق    ،طور كلي ه  ب. مباحث اخالق پزشكي است   

پزشكي از دو بخش نظري و عملي تشكيل شده، قوانين و اصـول             
هاي وابـسته، از    هاي پزشكي و حرفه   آن  بايد ناظر بر همه فعاليت      

  .مله روابط گوناگون پزشك و بيمار باشندج
براي تدوين بخـش نظـري اخـالق پزشـكي، عـالوه بـر پزشـكان                
برجسته و صاحب صالحيت، انديشمندان علوم ديگـري همچـون          

بايد  فقيهان، حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و فيلسوفان      
فكـري و   انديشي كنند و براي تدوين بخش عملي، نياز به هـم          هم
هاي مختلف تخصصي و فوق ترين پزشكان رشتهاري برجستههمك

چنانكه در تحصيالت پزشكي، رفته، همهم روي. باشدتخصصي مي
شناسي، پايه و علوم پايه از قبيل كالبدشناسي، فيزيولوژي و آسيب

مبناي علوم باليني هستند و چنانچه يك دانـشجوي پزشـكي در            
هاي باليني با كاستي    تفراگيري آنها ضعيف باشد، در عرصه مهار      

هـم اگـر در تـدوين        و ضعف قرين خواهد شد، بـه همـين گونـه          
ويژه مبـاني   ه  هاي اخالق پزشكي، عوامل بنيادين اخالق ب      موضوع

هاي اصيل جامعه به دقت و ژرف انديشي،        ديني، فرهنگي و سنت   
منظور نگردند، براي بخش عملي، دستاوردي جز مكتوبات دسـت          

و غير قابل اجرا نخواهد داشت و اصول اخالق    و پاگير، گيج كننده     
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پزشكي در درازمدت، ارزش خودرا ازدست داده، لزوم عمل به آنها           
امري صرفاً دستوري يا تشريفاتي خواهد بود، در حـالي كـه ايـن              

ترين چارچوب براي هرگونه گفتار، ترين و محكماصول بايد اساسي
هشي حرفـه مقـدس     و پژو  كردار، ارتباط و اقدام درماني، آموزشي     

  . وابسته به آن باشندحرفه هاي پزشكي و 
  

ي منابع و ابزارهاي الزم بـراي تـدوين         يشناسا
   متن جامع و مستقل اخالق پزشكي

عالوه بـر قـرآن كـريم، در روايـات معتبـر منـسوب بـه پيـامبر و                 
جانشينان واالمقام وي و همچنين در منابع معتبر و اصيل پزشكي 

باستان، اصول و قواعد بـسيار زيـادي وجـود          و علوم انساني ايران     
تـوان منـشورهاي اخـالق عمـومي و اخـالق        دارد كه از آنهـا مـي      

اي بـراي مـشاغل گونـاگون آموزشـي، پژوهـشي،           تخصصي حرفه 
اي اقتبـاس و    درماني، اقتصادي، ارتباطات و ديگر موارد را به گونه        

تدوين كرد كه با جديدترين و روزآمـدترين متـون و منـشورهاي             
) 14- 17(هـاي معتبـر     ارائه شده توسط مراكز تخصصي دانـشگاه      

بـراي ايـن كـار، مهـم        . تر هم باشند  برابري داشته، حتي پيشرفته   
همان خودباوري، برخورداري از احساس واقعي عـزت و          ترين ابزار 
هاي وارداتي بيني در برابر فرهنگو زدودن خودكم نفسه اعتماد ب

وال تهنوا وال تحزنوا و      «.مي است سست بنياد مغاير با فرهنگ اسال     
هـيچ گـاه احـساس سـستي،         «،»انتم االعلون ان كنـتم مـومنين      

م و اندوه نكنيـد، زيـرا تـا وقتـي كـه بـر ايمـان                 غبيني و   خودكم
). 18(» استواريد، در برترين و باالترين جايگاه قرار خواهيد داشت        

هـاي  به عبارت ديگر بايد توجه داشت كه اگر متخصـصين رشـته           
تلف پزشكي و مهندسي، براي انجام اعمال تخصصي خـود در           مخ

ها و فنـاوري پيـشرفته وارداتـي هـستند،       مواردي نيازمند دستگاه  
هرگز نبايد در علوم انساني و رفتاري دست نياز به سـوي كـساني              

ها، نه تنها هيچ گونه امتيـازي از نظـر          دراز كنند كه در اين زمينه     
ا نداشته، بلكـه دوران عقـب       م پيشينه درخشان نظري و عملي بر     

ي كـشور مـا بـوده و        يـ زمان با عـصر طال    افتادگي و جهل آنان هم    
وري پيشرفته، فاصله   آل گوناگوني، از پيشتازان فن    يچنانچه به دال  

داريم ولي منابع ميراث فرهنگي پربار ما همچنـان ارزش خـود را             
 آيـا   .شـود حفظ كرده، نياز به استفاده از آنها روز به روز بيشتر مي           

ــت و     ــراي حرك ــشاورزي، ب ــنعتي و ك ــشرفته ص ــشورهاي پي     ك
هاي صنعتي و اقتـصادي خـود، از نفـت و سـاير معـادن و                جهش

گيرند؟ مغزهاي متفكرمشرق زمين، بهره هاي فراوان نگرفته و نمي
برداري از آن معادن، مطرح كردن اينكه متعلق بـه          آيا هنگام بهره  

 بـر چيـزي جـز غفلـت و          ند ميليارد سال پيش هستند، داللت     چ
ناداني گوينده، نخواهد بود؟ و آيا براي استفاده از نبوغ و خالقيـت            

كاهـد؟  نخبگان ما، داشتن هويت جهان سومي از ارزش آنان مـي          
اينجاست كه زمينه مطرح كـردن يـك پرسـش مهـم و اساسـي               
مرتبط با تـاريخ علـم، سـابقه تمـدن، هويـت فرهنگـي، هـوش و              

 به اين – قبل و بعد از اسالم    – ايرانيان   هاي منحصر به فرد   ويژگي
اين ملت كهن، با سابقه تمدن چند هزار  شود كهصورت مطرح مي
هاي مختلف تاريخي، عالوه بر گسترش سـيطره        ساله كه در دوره   

سياسي و نظامي خود بر اقصي نقاط شـناخته شـده كـره زمـين،               
تـرين  تدوين منـشور جهـاني صـلح و آزادي و تاسـيس پيـشرفته      

، آيـا در علـوم      )19( ويژه پزشكي و نجـوم    ه  اتب علوم و فنون ب    مك
هـاي  انساني از قبيل ادبيات، جامعه شناسي، روانـشناسي، شـاخه         

هـاي مـرتبط بـا آنهـا، سـرآمد          مختلف علم االخالق و ديگر رشته     
روزگار نبوده است؟ پاسخ براي پژوهشگران آشنا با تـاريخ علـم و             

تـر اينكـه ميـراث       روشـن  مطالعات تاريخي مستند، روشن است و     
ويژه در علـوم    ه  اسالم ب  علمي و فرهنگي ايران قبل و بعد از ظهور        

اي غني و پربار است كه قابل مقايسه و حتي برتـر   انساني به اندازه  
ها نيازهاي مردم   ها و هزاره  تواند قرن از معادن زير زميني بوده، مي     

  .درا در هر مقطع زماني و مكاني به خوبي برآورده نماي
  

برخي معيارهاي اخـالق پزشـكي از ديـدگاه         
  )20،21( محمدبن زكرياي رازي

ويژه محمـدبن زكريـاي   ه درآثار به جاي مانده ازاطباي مسلمان، ب  
 كـه   رازي، نكات مهمي در ارتباط با اخـالق پزشـكي آورده شـده            

  :توان آنها را در سه بخش عمده مطرح كردمي
رازي بـا   : پزشكي ه حرفه  رعايت موازين اخالقي در پرداختن ب      - 1

توجه به نظريات پزشكان برجسته و شايسته معاصر و پيشكسوت          
كنـد كـه    هاي شخصيتي فراواني مـي    خود، تاكيد زيادي بر ويژگي    

به .  طبابت باشد  پزشك بايد از آنها برخوردار باشد تا بتواند شايسته
عنــوان مثــال وارســتگي و آراســتگي در ظــاهر و رفتــار، رازداري، 

ن به مطالعه، خودداري از اتالف وقت در كارهاي بيهوده و            پرداخت
ناشايست، عدم استفاده از طبابت به عنوان تجارت، داشتن اعتماد          

از   را به نفس مناسب در هنگام كار و احتـرام گذاشـتن بـه بيمـار              
  .آوردمي هاي پزشك خوب به شمارويژگي

ي يهـا يكي از ويژگـي   :  رعايت موازين اخالقي در امور پژوهشي      - 2
 - حتي ابن سينا   و - كه رازي را نسبت به اكثريت پزشكان گذشته         

 رازي، هر جمله  و    . كند، رعايت اخالق در پژوهش است     ممتاز مي 
آورد و حتي مطالبي را كه از مأخذي        نقل قولي را با ذكر مأخذ مي      

اي كند كه از كتاب مربوط به نويـسنده       ناشناخته آورده، تأكيد مي   
گيـرد كـه مطالـب      وي به پزشـكاني خـرده مـي       . اممجهول آورده 
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اند كه گويي خودشان آن را انجـام        اي نقل كرده  ديگران را به گونه   
  .پزشك نيست گويد كه اين كار، شايسته و مي اندداده

رازي بـراي هـر اقـدام       :  رعايت موازين اخالقي در امور درماني      - 3
اس درماني، خود را موظف به رعايت اخالق، دقت، امانـت و احـس            

كنـد كـه     تاكيد مـي   ،به عنوان مثال  . داندتعهد نسبت به بيمار مي    
گاه نبايد پيش از شناسايي عامـل درد، داروهـاي ضـد درد را          هيچ

، بـه اقـدام بـراي        بلكه بايد عامـل را شناسـايي كـرده         تجويز كرد، 
كند كه در برخي از     در همين راستا تأكيد مي    . زدودن آن پرداخت  

را با ترياك يـا ديگـر داروهـاي مـشابه           موارد پزشكان، درد چشم     
همچنـين  ). 22( درمان كرده اند كه منجر به كـوري شـده اسـت       

كار بردن داروهاي متعدد بـراي برطـرف        ه  آورده است كه بايد از ب     
هاي مختلف خودداري كرد، زيرا ممكن اسـت چنـد   كردن عالمت 

عالمت، همگي مربوط به يك عامل باشند و با درمان عامل، همـه             
  . اليم زدوده شوندآن ع

  
هاي پزشـك شايـسته كـه از        برخي از ويژگي  

  )23- 25(اند متون اسالمي اقتباس شده
مي براي ارتقاي سـطح دانـش،        ي داشتن انگيزه هميشگي و دا     –1

هاي باليني پند گرفتن و تجربه انـدوزي از هرگونـه اعمـال             تجربه
  اي و  پيشتاز بودن در دانش نظري و عمليحرفه

داري، بردبــاري، هــاي رازداري، امانــتي از ويژگــي برخــوردار–2
  پذيريداري و مسئوليتفروتني، خويشتن

بيني در هرگونه اقدام درماني، پژوهـشي و      داشتن قدرت پيش   –3
  آموزشي

 تـالش هرچــه بيـشتر بــراي جلـوگيري از عــوارض نــامطلوب    - 4
اقدامات درماني و كوشـش بـراي سودرسـاني هرچـه بيـشتر بـه               

  جعينبيماران و مرا
 آگاهي و پيروي از قوانين تصويب شده مرتبط با حرفه خود و             –5

  سعي كردن در عدم تخطي و تخلف از قوانين
الزحمه مصوب و متعـارف و خـودداري از        بسنده كردن به حق    –6

  دريافت هرگونه دستمزد يا پاداش اضافي
ف ي خودداري از تحميل هرگونه هزينه، كار غير ضروري يا وظا          - 7

   و پاگير به بيمار يا اطرافيان ويسخت و دست
هاي درماني كه   گري يا اقدام   خودداري از هرگونه تهور، ال ابالي      - 8

   .باشندهاي قانوني ميفراتر از محدوده دانش، تجربه يا صالحيت
 خودداري از بدآموزي همكاران يـا دانـشجويان و يـا هزينـه              – 9

  داف خود كردن يا قرباني كردن ديگران براي دستيابي به اه
طلبـي،   عدم تمايل به انجام كارهاي درماني به منظـور جـاه           –10

  جلب ستايش ديگران و يا مشهور شدن در جامعه

  ييجوورزي يا انتقام نداشتن حس كينه–11
 نداشتن حس طمع و تمايل بـه مـال انـدوزي از راه حرفـه                –12

  .طبابت و برخورداري از  آراستگي و شرافتمندي در امور زندگي
چهار اصل اساسـي اخـالق پزشـكي از منـابع نـوين              1 جدول   در

  .ند با هم مقايسه شده امتون اسالمي و طب سنتي ايران پزشكي،
  

مقايسه تطبيقي چهار اصل اساسي اخالق پزشـكي از منـابع            - 1جدول  
 متون اسالمي و طب سنتي ايران نوين پزشكي،

متون نوين 
 )14-17( پزشكي

  سنتي ايرانمتون طب )23- 25( متون اسالمي
)20 ،21( 

  خودمختاري
Autonomy 

ف در محدوده دانش يانجام وظا
و توان خود بدون تسليم شدن 
در برابر كسي جز پروردگار، عدم 
احساس خود كم بيني با داشتن 
ايمان و توكل بر خدا، تصميم 
آگاهانه مبتني بر انديشه معقول 
و منطقي و با انگيزه خالصانه 

سيدن به براي انجام كارها و ر
 هدف

نفس در هداشتن اعتماد ب
هنگام انجام كارها، 
پاسداري از منش ارجمند 
پزشكي و خودداري از 
ارتكاب اعمالي كه به 
استقالل راي و عمل 

 .رسانندطبيب آسيب مي

  خيرخواهي
Beneficence 

داري، رازداري، تامين امانت
آسايش و رفاه مردم همراه با 
 نيكي كردن، دور انديشي، 

بخشيدن دشمنان  ي،يخونرم
خود و كساني كه به وي ستم 

 .اندكرده

داري، رازداري، امانت
خودداري از سپردن اعمال 
جراحي و اقدامات خطير 
پزشكي به ديگران و انجام 
آنها توسط پزشك مسئول، 

ي در يدور انديشي و نرمخو
 برخورد با بيماران

زيان  عدم
  رساني
Non 

maleficence 

هاي شيوهعدم توسل به 
ناشايست براي جلب نظر 
دوستان و آشنايان، پاكدامن و 

  .كم توقع بودن
ي و يخودداري از ناسزاگو

برچسب زدن يا آسيب زدن به 
 ديگران، احتراز از خيانت

خودداري از افشاي اسرار 
بيمار، خودداري از هرگونه 
اقدام درماني بيجا و بدون 
داشتن دانش يا صالحيت 

ابع كافي، مراجعه به من
معتبر و مشورت با پيش 
كسوتان و پزشكان حاذق 
 در موارد پيچيده و مشكل

  عدالت
Justice 

قانون مداري و اصرار بر پايبندي 
به اجراي قانون، رعايت 

داشتن  داري در همه حال،امانت
 هاحداقل لغزش

پذيرفتن بيمار از هر جايگاه  
و طبقه بدون توجه به 

ي وي، يموقعيت يا دارا
مهربانانه و دلسوزانه برخورد 

با هر بيمار مراجعه كننده 
 به پزشك

  
   گيريبحث و نتيجه

سو خداوند آدمي را بر ديگر مخلوقات ايـن          توجه به اينكه از يك    با
خداوند آدميان  = لقد كرمنا بني آدم     « كره خاكي، برتري بخشيده   
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را ارجمند و گرامـي   را  بر ديگر جنبندگان، برتري بخشيده و آنان       
هـا  و از سوي ديگر هشدار داده كه اگر فضيلت      ) 26( »ه است داشت

تـرين درجـه در بـين       را دستور العمل خود قرار ندهد، بـه پـست         
لقد خلقنا االنسان في احسن تقـويم       «مخلوقات تنزل خواهد كرد     

= اال الذين آمنوا و عملوا الـصالحات        * ثم رددناه اسفل سافلين     * 
نبنــدگان، در بهتــرين و خداونــد، آدميــان را نــسبت بــه ديگــر ج

اگـر از راه خـدا و اهـداف         . ترين حالـت و جايگـاه بيافريـد       زيبنده
ترين جايگاه فرو خواهد افتـاد و       آفرينش، رويگردان شود، به پست    

چنانچه بر ايمان و كارهاي پسنديده استوار بماند، جايگاه زيبنده و 
 بنـابراين بايـد     .)27( »را همچنان نگـه خواهـد داشـت        برتر خود 

قوانيني بـر روابـط آدمـي حـاكم شـوند تـا از سـقوط مقـام وي،                   
از جمله ايـن قـوانين، اصـول اخالقـي عمـومي و             . جلوگيري شود 

اختصاصي هستند كه براي همه ابعاد و جوانب زنـدگي آدمـي، از             
در » پـس از گـور    «تـا   » پـيش از گهـواره    «سالمت تا بيماري و از      

ه از مفاخر انديـشه،     متون معتبر و اصيل اسالمي و آثار بجاي ماند        
ـ              صـورت  ه  علم و ادب ايران، به تفصيل تبيين شده، امـا تـاكنون ب

منشور يا متون عمومي و تخصصي مستقل، منطبق با نيازهاي روز 
هاي داخل و هاي مشابهي كه در دانشگاهو قابل مقايسه با مجموعه

  .شوند، استخراج و تدوين نشده استخارج تدريس مي
ايسه تطبيقي برخي از مبـاني اخـالق پزشـكي           در اين مقاله با مق    

، بـا متـون     )14- 17(شـوند   ها تـدريس مـي    متوني كه در دانشگاه   

ايم كه مباني اخالقي اسالم و اصيل غني و پربار اسالمي نشان داده
جاي مانده از مفاخر پزشكي ايران، بر آنچه كـه بـه عنـوان              ه  آثار ب 

 زيـرا   ،ي دارنـد  شـوند، برتـر   اي و پزشـكي ارائـه مـي       اخالق حرفه 
نظيـري هـستند كـه تمـام     هاي شخصيت بـي برخاسته از آموزش 

را  وجودش الگوي كامل برترين فضائل اخالقـي بـوده، خداونـد او           
براي ابالغ برترين اصول اخالق نظري و عملي بـه جامعـه بـشري              

  ).28- 31( »بعثت التمم مكارم االخالق«مبعوث گردانيد 
استفاده از منابع غربي اخالقي      ،هبه نظر نويسندگان مقال    ،در پايان 

براي پوشاندن لباس نوگرايي و نوآوري بـر         به ويژه اخالق پزشكي   
ظــاهرا مقــاالت اخــالق پزشــكي و تائيــد جــستن از نويــسندگان 

 ،انـد تر بوده ما عقب   پيشكسوت ها از دانشمندان  قرن نوانديشي كه 
 بهتـر اسـت   . تيزهـوش مـا نيـست     فرهيخته و   زيبنده دانشمندان   

 مقالـه   كه در يـك   ببينيم  و  بررسي كنيم    نهافصمن را مقاالت خود 
 ،اي حرفـه  قحقوق بيمار، حقـوق پزشـك و اخـال        مرتبت با    علمي

 . ايم يا سنتي خود استفاده كرده اصيل باستانيچند بار از متون

  
    و تشكردانيقدر

 جناب آقـاي دكتـر منـوچهر        ،از استاد فرزانه و دانشمند فرهيخته     
داني ريق در مورد اين مقالـه قـدر       خاطر مطالعه و ارائه ط    ه  دوائي ب 

  .گرددمي
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