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 ي و فقه پزشکيضرورت تعامل اخالق پزشک
 
 

 ي شـاخه معرفتـ   ني و مسائل ا   تي پردازد؟ غا  ي م ي به چه موضوعات   يشاخه اخالق پزشک  :  مهر يخبرگزار
 ست؟يچ
 

متکلـف  در وهلـه اول،   معنـا کـه   نيـ بـه ا .  اسـت  ي تجرب يها  بر آموزه  يتن مب يحرفه پزشک : دکتر سروش دباغ  
 ي شناسـ بيآسـ بـه   ،ست و در وهلـه دوم     د آنها  کارکر ين و چگونگ   مختلف بد  يخود بدن و ارگانها    يبررس

اخـالق  .  پـردازد ي مـ  شـود ي مزيتجو ها يماريب رفع آن ي که برا يي و داروها   آن ي ها يماريبدن و شناخت ب   
،  متعلق به فلـسفه اخـالق اسـت   نکهي اني در عياخالق پزشک .  افعال ماست  يي و ناروا  يي روا حيمتکلف توض اما  

کـشتن  ("ياتانـاز " چـون  يمـسائل .  دهـد ي مـ ي هنجـار يها پاسخبه آنها  و ردي گي ميور تجربمسائلش را از ام   
 نيـ  از ايعنـ ي- دارنـد  ي صبغه کـامال تجربـ     کي ي از طرف  ،"نيگزي جا يمادر" اي) زي کشتن ترحم انگ   اي مشفقانه

گـر  ي د و از طـرف -رديـ  صـورت بگ ديـ  باي به لحاظ پزشـک يي و چه راهکارها  ستي موضوع چ  ود که خ  ثيح
ت بـه  يـ  و در نهارديـ  بگي هنجـار ميتـصم در خـصوص آنهـا    دي وجود دارد که پزشک باي مسائلاجع به آنها  ر
آن  توانـد  ي اخالقـا مـ  اي آباشد، ماري به ببي کار متضمن آسنياگر ا.  نه ايبکند   کار را    نياد  يجه برسد که با   ينت

 يدر واقـع ورود .  اسـت يزشک اخالق پي در بحث پزشکير بخش نامحسوس و هنجا   ني ا ؟ نه اي انجام دهد را  
  اش پاسـخ يد و خروجـ ن دهي حکم مي که در حوزه پزشک هستند ي مسائل و امور تجرب    يرشته اخالق پزشک  

 يمـسائل ...  عـضو و ي اهـدا ن،ي سـقط جنـ  ،ي چـون اتانـاز  يمسائل.  شودي است که به آنها داده مي هنجار ييها
 . محل بحث استي آن در اخالق پزشکي که اصول هنجارهستند

 
  شود؟ي استفاده ميي از چه روشهايدر اخالق پزشک

 
ه بـ ل اسـت کـه   يـ ن دليبـه همـ   و ميريـ  گيفلسفه اخالق و فلسفه ذهن م  از   مواد و مصالح را      يدر اخالق پزشک  

 در اخـالق  ني بنـابرا .مي بـده ي تجربـ ي هـا پاسـخ م  ي تـوان  ينمـ   شوند، ين حوزه مطرح م   ي که در ا   ييپرسش ها 
 از ست،يـ  شـود، کرامـت انـسان چ   ي متولـد مـ  ي انسان کنکهي درک فرد از انسان، ا    ري نظ ييها  پرسش ،يپزشک

 ي تجربـ گـر يهـا د   پرسشني شود که پاسخ به اي انسان اطالق کرد مطرح م ن توان عنوا  ي م ني به جن  يچه زمان 
...  مفهـوم کرامـت و انـسان و   ت،ي انـسان، مفهـوم تفـرد، مفهـوم انـسان     تيـ  از هوي درک درست  دي بلکه با  ستين
 انيـ  خواهـد فتـوا بـه از م   يهمچنان کرامت دارد کـه مـ  است،  شده ي که دچار فراموش   ي انسان ايآ. ميشته باش دا
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درک مـا از  . ديـ  آي مـ انيـ  بـه م ي و فلـسفه ذهنـ   ي اخالقـ  ي هـا  ي تئـور  ي پـا  گـر ي د نجاي خود بدهد؟ ا   برداشتن
 تـوان  ي مـ ،ردي گي شکل مي توده چند سلولي از وقتاي آست؟ي چتي قوام بخش انسانست؟ي چتشخص و تفرد  

ن يـ  ما هـم ا يسع. دن شوي مطرح م يکه در اخالق پزشک   است   يسؤاالتچند نمونه از     نهايبه آن انسان گفت؟ ا    
 .مي موجه برسجيا به نتيسؤاالتن ياست که در باب چن

 
 و مراقبـت و رابطـه   يماري باي است؟ مثالً مفهوم مرگ ازمندي ني فلسفيها  چقدر به بحث ياخالق پزشک 

 د؟ي آي مي به آن پرداخته اند تا چه اندازه به کار اخالق پزشکلسوفاني که فيانسان حيصح
 

 يزيـ چ  هـر آن ايـ بحث کرامت انـسان  .  داردي فلسفهي قطعا پاياخالق پزشکح دادم، يهمان طور که توض  **: 
 يتسيـ  از اخـالق ز ي وقتـ نيدر مغـرب زمـ   . قـرار دارد   يمباحـث فلـسف   در حوزه    ، است تيکه قوام بخش انسان   

اخـالق   . شـود ي در آن مطرح مي مباحثنيچن قطعا - از آن استي شاخه اي که اخالق پزشک - کنند يبحث م 
بعــد از . هـستند  يانتزاعاريبـس  مباحـث  ،در فــرااخالق. از فلـسفه اخـالق اسـت   گــر يد يشـاخه ا هـم   يکـاربرد 

 ندست هـ دهايـ  و نبادهايبا که متکفل ي مختلف اخالق  اتي که در آن با نظر     قرار دارد  ياخالق هنجار فرااخالق،  
معتقدنـد کـه    ي برخـ نکـه يضمن ا... وي گرا، اخالق کانتلتي گرا، اخالق فضدهي مثل اخالق فا   ؛ميسروکار دار 

بـه هـر   .  دانندي مي آن را مستقل از اخالق هنجاري و برخجا دارد  ي هنجار ق را در دل اخال    ياخالق کاربرد 
 ست،يـ  زطي اخـالق محـ  ،ي چـون اخـالق پزشـک   ييهـا  متـشکل از شـاخه    زيـ  که خود ن   ي اخالق کاربرد  ،حال

 .ياخالق هنجاراز  را شي راهکارهاو ردي گي مياست، مسائل خود را از علم تجرب... اخالق تجارت و
 

  تا چه اندازه بوده است؟ي اخالق پزشکخي در تارانيرانينقش ا
 

چـه در  م يد بگـو يـ با،  کرده انـد يم تي را رعاي از مالحظات اخالقي پاره اان که پزشکاست ني ا تاناگر مراد 
 آنهـا  يسـع  يعنـ ي اسـت؛   برقرار بـوده ياخالق پزشک  معناکيبه  نيمغرب زم يان اهاليم در  و چهانيراني ا انيم
 و در سـنت  ذشـته  بـه پزشـکان در قـرون گ   يي هـا هي اگر هم توصـ . باشندي اخالقليمتخلق به فضا   ن بوده که  يا

.  متخلق به آنهـا باشـد   دي که پزشک با   بوده ي بر فضائل  ي و مبتن  ي کل ييها  دستورالعمل شتري ب  شده، يمخودمان  
 بـه اخـالق در جهـان    انـه ي گرالتي فـض  ريـ  کـه نگـاه غ     ياز زمان .  متفاوت است  ي قصه قدر  ،دياما در جهان جد   

ت يـ اهم ي اخالقـ ي اسـتدالل ورز ،واقـع  در  و بـر اصـول شـد   ي مبتنـ  ي نگـاه  ، مطرح شد، نگاه به اخالق     ديجد
هرچنـد کـه آن هـم    -ود شـ ي بـسنده نمـ  يفضائل کل به    صرفا گر درحوزه اخالق،  يامروزه د . رددا ک ي پ ياريبس

 را در هـا  تـوان آن ي در دسـت دارد کـه مـ   ي اخالقـ ليـ  دالزاني است که فرد چه م  ني مهم ا  بلکه -درست است 
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 يآمـوزه هـا   بـر  ي که مبتنـ ميرو هسته  روبي اخالق ي استداللها اما ب .  قرار داد  ي مورد نقد و بررس    گرانيمنظر د 
 .  استيمکاتب مختلف اخالق

 
 يآن را مطـرح مـ   مـا  ياسـت کـه عرفـا    ي اانـه ي گرالتياخالق فض از آن  ري غ ي اخالق هنجار  اي اخالق   فلسفه
بـه  هـم   ي اخالق پزشکل،ين دلي و به هممي از اخالق نداشت يدرک و تصور  ن اواخر   ياز ما تا هم    يليخ. کردند
، در مياخـالق قـد  .  رسـد ي بـه چنـد قـرن مـ    ي قدمت اخـالق پزشـک  زين ن البته در جها   ؛مي نداشت ي امروز يمعنا
 ان داشـته؛ يـ جر طبابـت هـم    و اسـت ي کـه در حـوزه س  يزي همان چ ني ع بوده، درست  هي توص يسر کي واقع،

 ، نگـاه بـه اخـالق   ،ديـ امـا در جهـان جد  . دن باشـ يمتخلق به فـضائل اخالقـ   ب،  يو طب  استمداري س  قرار بوده  يعني
 يگـر ي ديسبک و صورت بند که ميني بي مستمي دوم قرن ب   مهيچند که ما در ن    هر-ل شد    بر اصو  ي مبتن ينگاه

 ي مبـان مي تـوان يل، امروزه مين دليو به هم - از فالسفه قرار گرفته   ي پاره ا  تي محور محل عنا   لتي فض القاخاز  
 مـد نظـر   يلـ  ترک فعاي انجام ي که برايادله ادر خصوص  و مي قرار ده ي مورد نقد و بررس     را ياخالق پزشک 

 .مي بحث کناست
 

 يني که در اخالق د ي است؟ مثالً مفهوم رازدار    ازمندي ن يني اخالق د  ي تا چه اندازه به مبان     ياخالق پزشک 
  شود؟ ي مفي چگونه تعري شده در حوزه اخالق پزشکديتأک

 
 بـه  يپزشـک اخـالق  . ستيـ  نيني شود و تنها مختص اخالق دي مطرح م زي مباحث در اخالق سکوالر ن     نيا**: 
احکـام  .  اسـت ي که منشأ هنجارمند  ياخالق سکوالر .  بر اخالق سکوالر است    ي مبتن شتري مدرن کلمه ب   يمعنا
.  خـورد يگـره مـ   ي وحـ ه که بي نه عقل فقه ، است ي عقل مستقل از وح    ي بر عقل و دستاوردها    ي مبتن ياخالق

اخـالق  . دارد تفـاوت  ي بـا فقـه پزشـک   ياخالق پزشکم که يد بگويبا همان فقه باشد،   ينياخالق د از  اگر مراد   
و نـه  - ينـ ياخـالق د  کـه از منظـر   ي از اصـول ياريک معنا، بسيبه  کند اما ي استفاده نميني از اخالق د  يپزشک
 ينـ ين اخـالق د ين است که بيمنظورم ا  . گرفت ي توان پ  ي م زيرا در اخالق سکوالر ن    است   جهان شمول    -فقه

 ي اخالقـ ي بـه داور دنيرسـ اگـر در خـصوص    امـا  . خـورد يچشم م به ياريبس يهم پوشانو اخالق سکوالر،    
ن يـ م و ايـ شـده سـر و کـار دار    ادلـه اقامـه   با  ماخواهند گفت که  آنها،دي کنسؤال  ي پزشک ونياخالق از   موجه

 ، هـم ينـ ياخـالق د البتـه   ؛مي کنـ يدنبـال مـ    شودي ممطرح در اخالق سکوالر بر آنچه يبحث و فحص را مبتن 
 هـم بـا آن اصـول کـالن     يتعارضـ چ يهـ  معنا ني و به ا   باشد د تواند مم  يم،   پخش است   که در فضا   يمثل عطر 

 .ندارد
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 آنهـا بـا هـم    ي و مبـاد ي چـون مبـان   متفـاوت اسـت  يبا اخالق پزشـک گر ين ديا باشد، ي اگر مراد فقه پزشک اما
 يمبـاد .  سکوالر اسـت ي اخالق پزشک، موسوم استياخالق پزشکآنچه که در حال حاضر به    . دارندتفاوت  

 ،اخـالق . ت متفـاوت اسـ  ينـ ي از فقـه د  يني اخالق د   بلکه ستين متفاوت   ي با اخالق پزشک   يني اخالق د  يو مبان 
 اصـول جهـان شـمول    نيا.  است که در ده فرمان کتاب مقدس هم آمده است       يل جهان شمول اخالق   آن اصو 

 از ي پـاره ا ي بـرا مي خـواه ياگر م. است به اخالق سکوالر در تناسب است       از مواقع با آنچه که موسوم        يليخ
 . تعامل داشته باشدي با فقه پزشکي اخالق پزشکدي با،مي کنداي پي بهتريها  پاسخ،ها پرسش

 
 ي کنونتي دو را در موقعني از اکي  است؟ کدام ازمندي ن ي تا چه اندازه به حقوق پزشک      ي  اخالق پزشک 

  د؟ي دانيفرهنگ ما مهمتر م
 

 کيـ  ،ياحکام اخالقـ .  استيتعاملک رابطه ي دو ني و رابطه استي نيقوق پزشک از ح  ازي ن ي ب ياخالق پزشک 
کـه در   ييهـا   بحـث  .دنـ  دارييـ  اسـت کـه ضـمانت اجرا    يني است اما حقوق متکفل نگارش قـوان       يامر شخص 

 کـه بـه رفـع    سنديـ  را بنوينيد تا قـوان نکمک کن حقوقدانانبه د ن توانيم شوند يمطرح م ياخالق پزشکحوزه  
 ي بـه هـم مـ   نـه ي نظم مد،نباشدن يچن کوچک شده اخالق است و اگر ، حقوقاقعدر و. ندنک ک مشکالت کم 

 نيقـوان  پـس  ؛ مانـد ي جامعه معطـل مـا نمـ   م،يبپرداز ي و اخالق  ي نظر يها بحثبه   ما    چقدر هم  که    هر. خورد
 ممکـن اسـت   ني قـوان نيـ  از اي داشته باشد و پـاره ا يممکن است نقصهم  ي البته هر قانون.دنگره گشا باش د  يبا

 ،ي جامعـه شناسـ  يرشـته هـا  بـا   با تعامل    دي در حوزه اخالق با    يظر ن يها بحثاست که    نيناعادالنه باشند و ا   
د يـ با شهيـ  هم،از حقوق انتظارات ما نکهيضمن ا.  شوندلي تبدي به ماده قانوني حقوق و مردم شناس ،يروانشناس
 فـوق العـاده   ، حـال ني امـا در عـ  ميريـ ر نظـر بگ د آن يبـرا  مناسـبات و روابـط را     مي باشد و کـف تنظـ      يحداقل
 .زدي ري را به هم منهي نظم مد،ن است چراکه نبود آيضرور

 
 د؟ي کني ميابي چگونه ارزي غربي با کشورهاسهي را در مقاراني در اي اخالق پزشکتيوضع

 
 گرفتـه  ي جـد يلـ يخ يچند سال است که اخالق پزشک. مي هست معنا در آغاز راهکيبه که  کنم يمن تصور م 

 کـه در  يبـا توجـه بـه مراکـز     رسـد کـه   يبه نظرم م يعني ؛ هستم نيخوش ب هم  من   لين دل ي است و به هم    شده
 نيـ ا. ميـ  رو دارشي حـوزه پـ  نيـ  را در اي بهترندهي شود، آي که اجرا مي مختلفيها  وجود دارد و طرح   رانيا

 از کـه سـخن   فتـد ايجـا ب نکتـه   نيـ  شـود و ا روشند رفته رفته يز باين ي و فقه پزشکي پزشکخالق اني ب کيتفک
 ين راجـع بـه اخـالق پزشـک    مـا   از پزشکانيليخ با يوقت. يگري به نفع ديکي ي نه نف، دو است  ني ا انيتعامل م 

ن بحـث در  يـ  کننـد کـه ا  ين حـوزه خـاص دارنـد، فکـر مـ       يـ  که در ا   ي فقر آموزش  لي به دل  م،ي کن يصحبت م 
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 دامنـه  ياخـالق پزشـک  د دانـست کـه      يـ با امـا    ت دارند يم اهم ه مسائل   ني ا البته است؛ يفضائل اخالق خصوص  
 از ي تـرک فعلـ  ايـ  انجام ي است که من برا    ي اخالق ي بحث بر سر استدالل    ،يدر اخالق پزشک  . دارد ي تر عيوس

 . عرضه کرده ام ي در حوزه پزشکيمنظر اخالق
 

   هر دو؟اي  ي اخالق هنجاراي دي داني مي را جزو اخالق کاربردياخالق پزشک
 

 اعم از اخـالق  مي رسي به آن م   ي که در اخالق هنجار    ياتينظر.  است ي در دل اخالق هنجار    ياخالق کاربرد 
 ي هـا يبـه داور تـا   مي بنـد ي بـه کـار مـ     ي در مـسائل اخـالق پزشـک        را ... و  گـرا  دهي گرا، فا  لتي گرا، فض  جهينت

 . جزو هر دو استنيابر بنا. مي برس موجهياخالق
 

  دارند؟ ازي فرااخالق نيها  تا چه اندازه به بحثيزشک  متخصصان اخالق پ
 

 يريـ  بـه فراگ ي فرااخالق را بداند اما پزشـک لزومـ      دي علم است با   دي که در مقام تول    يمتخصص اخالق پزشک  
 ي و مکاتـب اخـالق هنجـار     اتي با نظر  شان يي بداند چراکه آشنا   يفرااخالق ندارد و بهتر است اخالق هنجار      

 .کند ياري ي حوزه اخالق پزشک حل مسائليا براآنها ر تواند يم
 

  دارد؟ي در اخالق پزشکيگاهي شود چه جاي مجادي رشته اني با اي که در پزشکي و انقالبيکيمباحث ژنت
 

 ي کتـاب  ي مـشهور آلمـان    لـسوف يهابرمـاس ف  . متفاوت اسـت  " کي ژنت يمهندس"با  " يهمانند ساز  "يحکم اخالق 
 يگـر ي مقولـه د کيـ  ژنتي دارد اما مهندسي مصارف درمانيهمانند ساز. شته است نوکي ژنتيراجع به مهندس  

 اسـت امـا   زارسـاز  کـه انـسان موجـود اب   نـد ي گوي موانيفالسفه در تفاوت انسان با ح . و محل بحث است   است  
ر  از نظـ وانـات ي از حيلـ ي خدي شـا . استواني از رموز تفوق انسان بر حيکي ني تواند ابزار بسازد و ا    ي نم وانيح

 در ژنـوم  ک،يـ  ژنتيدر مهندس.  کندي آنها را مهار م،با ابزاراست که   انسان  ن  يا تر از ما باشند اما       ي قو يجسم
  شـود انـسان  ي مـ ديـ  ممکـن اسـت آنچـه تول   ؛ افتد ي م ي چه اتفاق  تاي نها ستي شود و معلوم ن    يدخل و تصرف م   

 بـه  دني رسـ ي را بـرده خـود کننـد و بـرا     مـا ي آتاني تر و باهوش تر از ما که در سال      ي باشند به مراتب قو    ييها
 .رندي در خدمت بگزي را ني فعليکه انسانها واناتينه فقط ح بسازند و ي ترشرفتهي پيابزارها، تريمراتب عال

 
 ي مهندسـ  انـه ي گرا دهيـ  فا يهـا   بـا اسـتدالل    يبرخـ .  اسـت  ي جـد  اري بـس  کي ژنت ي مباحث در حوزه مهندس    نيا

بـا  گـر هـم   يد ي عـده ا . وسـط فـدا شـود   نيـ  ايکـ يند که ممکن است  هرچ، دانندي متي را به نفع بشر کيژنت



 6 

 ز ايپـاره ا . له مخـالف هـستند  سأ مـ نيـ  اسـت بـا ا  ي بـر کرامـت انـسان   ي کـه مبتنـ  انـه ي گرافـه ي وظ يها استدالل
 جـه ي نتنيـ  بـه ا رفتـه رفتـه  انـسان   ممکن اسـت   . پرداخته اند  کيژنت يمهندس به    هم متخصصان اخالق و حقوق   

 ي کنـون يهـا   انـسان سهيـ مقا.  کنـد ي مي زندگ٢٢ که در قرن است يرنوشت محتوم بشرسن يا ديبرسد که شا  
 خـود  ميـ  داررامـون ي که ما نـسبت بـه جهـان پ    ييها  شده و مقاومت   ظي که االن تغل   ي و ژنوم  هي اول يها با انسان 

 و ي صـنعت يايـ دن نيـ  خواهـد پـا بـه ا   ي که بعـدا مـ  ي بشرل کهين دل يبه ا چه بسا   .  از مطالب است   يلي خ يايگو
 ي جـد ريـ ي تغنيـ  جهـش و ا نيـ  ا،فاقد آن اسـت امروز که بشر باشد  يزاتي تجهمجهز به  ديبگذارد با  يفراصنعت
 . او مؤثر باشدکيدر ژنت

 


