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و"خلق"جمع"اخالق"لغت و به معني سيرت است

گونه كه شكل ظاهري انسان همان. باشد باطن انسان مي

و  و يا نازيبا باشد، شكل باطني يعني خوي ممكن است زيبا

مي ويژگي و تواند هاي دروني انسان نيز و آراسته شايسته

و نامطبوع باشد در اصطالح علما، اخالق. يا ناشايسته

و ملكه در عبارت است از حالت اي كه آدمي را بدون فكر

اخالق ساختار وجودي انسان1.انجام كارها تحريك كند

و شگرف .ترين اثر را در حوزه رفتار آدمي دارد است

و اخالق پزشكي در زمره اخالق حرفه مانند انواع اي است

را ديگر اخالق حرفه اي براي درك آن ابتدا بايد اخالق

و شرايط خاص هر حرفه،  و سپس با توجه به اهداف شناخت

حرفه2.اي مخصوص آن را مشخص نمود اخالق حرفه

اي است كه پيامبر پزشكي صاحب يكي از دو علم وارسته

ا: اند اسالم فرموده و علم البدان؛ زيرا العلم علمان، علم االديان

و از آنجا كه  جايگاه هر علم به شرف موضوع آن است

به انسان شريف ترين موضوع حيات است، لذا پزشكي كه

. ترين علم است پردازد، شريف ابعاد مختلف سالمت انسان مي
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و سيرت آفريديم،  شناخت اخالق).4تين، آيههرسوصورت

به عبارت ديگر. بستگي به نگرش انسان به فلسفه اخالق دارد

و پايه نظري هر فرد هاي اخالق پزشكي براساس مباني فكري

مي يا جامعه در بحث فلسفه اخالق پايه هر. شود گذاري لذا در

و فقها در  و مكتبي، پزشكان، حقوقدانان، فالسفه كشوري

.اند تدوين امور مختلف اخالق پزشكي نقش آفريني كرده

هاي اخالقي فراواني وجود طي قرون گذشته مكتب

الشعاع تحتداشته است كه امور مربوط به اخالق پزشكي را 

هاي اخالقي يونان قديم، سقراط عقيده در مكتب. اند قرار داده

و غرايز در به ثمر  داشت كه رهبري صحيح عواطف

و دانش است  و اخالق در پرتو علم رساندن درخت فضيلت

و خردو افالطون اظهار مي كرد كه در پرتو پردازش عقل

مي فضائل اخالقي ظهور پيدا مي و ارتقا بديهي. بنديا كنند

و در همه است كه نمي توان پذيرفت كه در همه وقت

و انسان و عقل به تنهايي مهاركننده غرائز سركش ها، علم

و زيبا است و خوي شايسته هاي مكتب. شكوفايي خلق

و اخالقي ديگري نيز مالك هاي اخالقي امور را عاطفي

آن براساس محبت مي و يا و دانند برخي ها را بر پايه وجدان

يك جامعيت كنند كه هيچ نيز بر پايه تكامل اجتماع استوار مي

و باطن انسان شامل  كامل را در امور مربوط به سيرت

.شوند نمي

را آنچه كه امروزه پايه هاي اخالق پزشكي غربي

گذاري كرده است، مكتب اخالق انتفاعي مادي يا اصالت پايه

بيان شده است ماهيت تعريف اين اخالق اين طور. لذت است

و  و نفع شخصي كه انسان چه كند كه درآمد بيشتر داشته

و شخصيت او در اجتماع افزايش  لذت بيشتر ببرد تا موقعيت

و يابد؟ براساس آموزه هاي اين مكتب، اخالق ذاتا پسنديده

و قبح اخالق را بايد از دريچه منافع  ناپسند نيست بلكه حسن

و لذت انسان شناخت عب. مادي ارت ديگر فضائل اخالقي به

و ابزار زندگي، وسيله  هر كجا كه منافع مادي را تامين كند

و گرنه خود اصالتي رونق اقتصاد گردد، به آن عمل مي شود

لذا فالسفه غرب معتقدند كه بشر موجودي1.ندارد

و جز در پي سود خويش نيست منفعت هذامع. طلب است

رد كه نام آن را جامعه نياز به يك سري روابط حسنه دا

و انسان اخالق گذاشته اند كه بايد حقوق ها متقاعد شده اند

يكديگر را رعايت كنند، به سايرين احترام بگذارند، وظايف 

و احترام  اجتماعي خود را انجام دهند تا ديگران نيز حقوق

و لذا حقوق انسان. ها را رعايت كنند آن ها فضيلت است
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و مسئوليت اخالق ايج ميتكليف آن كند كه انسان اب را ها ها

بر"راسل"3.ها تامين شود به جا آورند تا منافع همه انسان

و و قداست است اين باور است كه اخالق فاقد ارزش متعالي

و خود: گويد مي اخالق چيزي مافوق منفعت شخصي نيست

.منفعت است

هاي فلسفي فوق، اخالق پزشكي اين طور بر پايه مكتب

كه": است تعريف شده اخالق پزشكي فعاليتي تحليلي است

طي آن افكار، عقايد، تعهدات، روش، رفتار، احساسات، 

و بحث در گيري هاي مختلف تصميم استدالالت هاي اخالقي

و انتقادي بررسي مي در پزشكي به صورت دقيق و شود

مي موارد لزوم دستورالعمل تصميمات. گردد هايي صادر

و ارزشاخالق پزشكي، در حيط ها،ه عملكرد طبي، بديهيات

و آنچه را كه بايد يا نبايد  خوب يا بد، صحيح يا نادرست

4."سازند انجام شود، مشخص مي

با توجه به مطالب فوق، اخالق مبتني بر اصول در غرب

: بر پايه چهار مبناي اخالقي كليدي مستقر شده است

و استقـــرام به اختيـــاحت-1 فــــار ردــــالل

(Respect of autonomy) ،

،(Duty of beneficence)وظيفه سودمند بودن-2

عــــيفــوظ-3 ضـــــه رســــــدم ي ـــانـــــرر
(Duty of non-maleficence) 

ع-4  (Respect of justice)دالتـارزش قائل بودن به

و به كارگيري اصول فوق در بديهي است كه تعريف

مي هاي گوناگون يكسان نيست فرهنگ تواند به عنوان ولي

هاي متفاوت مورد معيارهاي كلي در كشورها با فرهنگ

كليات اين اصول در اخالق اسالمي قابل5.استفاده قرار گيرد

پذيرش است ولي با توجه به تعريف اخالق در اسالم، اين 

و توسعه بيشتري دارد و نياز به بسط . اصول ناكافي است

توضيح مكتب اخالقي اسالمي، لذا در دنباله بحث ابتدا به

و نهايتا تلفيقي از اصول  سپس اهميت چهار بعد سالمت

.نمايم اخالق پزشكي اسالمي مي

و كامل:مكتب اخالق اسالم و عملي بهترين ترين ترين

و رذائل  و قبح ذاتي فضائل مكتب اخالقي است كه به حسن

ا. اخالقي معقتد است و پندار و رفتار، كردار نسان لذا افعال

و قبيح مي و يا زشت و پسنديده است . باشد يا ذاتا نيكو

و صفاتي راستي، درستي، صداقت، امانت، عدالت، محبت

و در مقابل دروغ، خيانت، نظير آن و تغييرناپذير ها ممدوح

بي ظلم، بي آن عدالتي، و نظاير و عاطفگي و مذموم ها ذاتا پليد

نتيجه مادي داشته جزو رذائل اخالقي است؛ چه براي انسان 

. باشند يا نداشته باشند

و ايمان به خداوند اخالق در اسالم متكي به توحيد

متعال است، زيرا مسلمان معتقد است كه خداوند در همه 

و ناظر اعمال او است به عالوه مسلمان باور. احوال حاضر

و كيفر اعمال خود دارد و قيامت را قبول. به پاداش غيب

و معتقد  است كه اعمال او در اين جهان اثر وضعي دارد

و شر خود را نشان مي و در آخرت هم اثر خير .دهد دارد

حياةً" نَّهِييفَلَنُح وهو مؤْمنٌ أُْنثَى َذكَرٍ أَو منْ صالحا عملَ منْ

يعملُونَ كَانُوا ما ولَنَجِزينَّهم أَجرَهم بِأَحسنِ "َطيبةً

و مؤمن باشدره ،كس از مرد يا زن كار شايسته كند

و پاكيزه زندگي لذت مي بخش و مسلما به آنان كنيم اي عنايت

سوره نحل،(دادند پاداش خواهيم داد بهتر از آنچه انجام مى

).97آيه 

و از اسالم معتقد است كه انسان فطرتا فضيلت دوست

و فض و آن كس كه به عمل صالح ائل رذائل متنفر است

و  اخالقي عمل كند خداوند محبت او را به دل ديگران انداخته

و عزيزش مي .نمايد او را محبوب

وعملُوا الصالحـــإِنَّ الَّذي" لَهمــنَ آمنُوا سيجعلُ ات

ماـــالرَّحدو "نُ

و كارهاى شايسته كرده اند كسانى كه ايمان آورده

دل خداوند رحمان محبت ايمان ها آوردگان صالح را در

).96سوره مريم، آيه( افكند مي

و پاداش در و اعتقاد به كيفر به اين ترتيب ايمان به خدا

با روز قيامت، انسان را در برابر گناه بيمه مي و كند

و رذائل اخالقي خويشتن و تملك نفس در مقابل گناه داري

و تعالي رهنمود و به تكامل . شودمي او را محافظت كرده

بيني آن منبعث هاي اخالقي اسالم از جهان كليه ارزش

و لذا تبعيت از وحي در تعيين ارزش مي هاي اخالقي شود

.ناپذير است براي مسلمان اجتناب

و بر مبناي تعاريفي كه از جانب وزارت بهداشت، درمان

اخالق": اند هاي اخير منتشر شده آموزش پزشكي در سال

و رفتار اسالمي علمي است  كه موضوع آن، مجموعه آداب

پسنديده يا ناپسندي است كه صاحبان مشاغل پزشكي بايد 

را"به عبارت ديگر6."مدنظر قرار دهند اخالق پزشكي

و اجراي اصول حاكم بر رفتار شغلي مي توان تنظيم رفتار

در اين تعريف تاكيد بر رفتار خوب7."پزشكان تعريف كرد

و خطا شد و درست آنو بد  Ethicsه است يعني آن چه به
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يا گفته مي و و خوي راسخ در نفس شود ولي كمتر به خلق

Morals پردازدمي .

و معنوي توجه به چهار بعد جسمي، رواني، اجتماعي

سالمت كه امروزه به عنوان تعريف جامع سالمت مورد نظر 

لزوم بازنگري در مباني اخالقي پزشكي كه بر پايه8است،

م مياخالق ، را ضروري كه. نماياند ادي بنا شده از آنجا

و داشتن  چهار بعد سالمت بر روي يكديگر اثرگذار هستند

سالمت معنوي عالوه بر آن كه خود اصالت دارد، موجب 

و اجتماعي مي شود؛ لذا توجه ارتقا سالمت جسمي، رواني

و رابطه  و نيز رفتارهاي انساني و خوي نفس به آن در خلق

و همراهانش از ضروريات مراقبتبين پزش و بيمار هايك

.سالمت همه جانبه در جامعه است

كه دانشمندان علم اخالق پزشكي كشور دعوت مي شوند

و مباحثه را براي ورود اصول فلسفه اخالق در  باب گفتگو

و  اسالم با نگرشي بر چهار بعد جسمي، رواني، اجتماعي

ا و براي جامعه سالمي كشور معنوي سالمت بگشايند

و نيز ساير جوامع اسالمي جهان رهنمودهايي در  عزيزمان

و اخالق عملي پزشكي منتشر نمايند .جهت اخالق نظري

و اطباي اسالمي به ويژه پزشكان نگاهي به سيره حكما

به نام كشورمان نشانگر اين واقعيت است كه در بسياري 

و و خو  موارد اصول فلسفه اخالقي اسالمي را در خلق

و نيز چهار بعد سالمت منظور رفتارهاي پزشكي

آن داشته مي به: ها به شرح زير بوده است اند كه اهم توجه

به قدرت اليزال الهي به عنوان استفاده دهنده اصلي، احترام

و  و ارجاع به وقت اساتيد، تعامل مناسب با همكاران

مشورت با آنان در صورت لزوم، پرهيز از ادعاي برتري 

و يا تحقير آنان، ارتباط مناسب با بيماران نسبت  به همكاران

و صبور بودن،  همراه با رازداري، پاك چشمي، رعايت ادب

و خودبزرگ و عذرخواهي، پرهيز از تكبر بيني، قبول اشتباه

عدم تبعيض در درمان بيماران، عدم چشم داشت به جبران 

و  و عوارض غيرضروري مالي بيمار، تحميل نكردن هزينه

و نيز جديت در  و پرخطر عدم تجويز دارهاي پرعارضه

و عدم تبعيض در آموزش  و درمان مبتني بر شواهد مطالعه

حرفه پزشكي، خصوصيات بارزي هستند كه از حكماي علم 

خصوصيات فردي يك9.پزشكي ما به ارث رسيده است

طبيب شامل مناعت طبع، قناعت، مهرباني، دوري از حرص، 

و و حسد، طمع و عدم پرگويي، شكم بخل بارگي، كبر

و هوسبازي گنجينه هاي اخالقي اسالمي بوده نظربازي

است كه در شرح حال بسياري از متقدمين به يادگار مانده 

.است
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