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تاریخ اخالق پزشکی
طــب و اخــاق پزشــکی در بین ایرانیــان از قدمتی طوالنی برخوردار اســت. ســابقه 
پزشــکی در ایــران طبــق برخــی منابــع مربــوط بــه دوران قبــل از بقراط می باشــد 
کــه از اخــاق پزشــکی پارســیان در آن دوران بــا اصــاح مــدرن یاد گردیده اســت.

یافته ها:

امــا پــس از آن دوران بــا پدیــد آمــدن نظریــات مختلــف در حیطــه فلســفه اخاق، 
حــوزه اخــاق پزشــکی نیــز تحــت تاثیراتــی قــرار گرفــت. عمــده تریــن مکاتــب 
فلســفی اثرگــذار در ایــن حیطــه، مکتــب کانتــی )وظیفــه مــدار(، مکتــب اخاقــی 
ــای  ــوزه ه ــان و آم ــد. ادی ــوده ان ــدار ب ــت م ــاق فضیل ــب اخ ــدار و مکت ــع م نف
ــی  ــی بدیل ــش ب ــع نق ــری اخــاق پزشــکی در جوام ــز در شــکل گی ــی نی مذهب
ــوم در  ــکوفایی عل ــا در دوران ش ــامی خصوص ــای اس ــام و علم ــد. اس ــته ان داش
تمــدن اســامی، توجــه ویــژه ای بــه اخــاق در طــب داشــته انــد و ایــن امــر در 
رســانه هــا وکتــب دانشــمندان آن عصــر بــه خوبــی هویداســت. یکــی از دســت 
ــه  نوشــته هــای بســیار ارزشــمند آن دوران پندنامــه پزشــکی اهــوازی متعلــق ب
علــی بــن مجوســی اهــوازی اســت کــه از ســوگندنامه بقــراط بســیار کامــل تــر 

اســت.

ــاس در  ــه آکونی ــون مســیحی از جمل ــاد مســیح برخــی اخاقی ــس از می       پ
قــرون ســوم و چهــارم پــس از میــاد فلســفه اخاقــی دینــی را در مقابــل حکمــت 
ــاق  ــد. اخ ــن نمودن ــان و تدوی ــود بی ــان ب ــادی گرای ــفه ای م ــه فلس ــی ک رواق
فلســفی مبتنــی بــر مســیحیت در جهــان غــرب در اوایــل عصــر جدیــد فرهنــگ 
ــا  ــاد تقریب ــد از می ــرون 17 و18 بع ــن را تحــت ســیطره داشــت. ق ــرب زمی مغ
دوران گــذر از قــرون وســطی بــه عصــر جدیــد پیشــرفتهای علمــی بشــر در جهــان 
غــرب محســوب مــی شــود. در ایــن دوران هیــوم ســپس میــل و مــور در دهــه 
هــای بعــد بــه بیــان دیــدگاه هــای فلســفی خــود در حیطــه اخــاق پرداختنــد 
کــه در موضــوع اخــاق پزشــکی نیــز تاثیراتــی داشــته اســت. امــا قــرن نوزدهــم و 
ســپس قــرن بیســتم همزمــان بــود بــا علمــی شــدن طــب کــه تغییــر و تحــوالت 
ــن دوران گســترش  ــته اســت. در ای ــی داش ــی را در اخــاق پزشــکی در پ عمیق
دانــش طــب ایجــاد تکنولــوژی هــای نویــن و پیدایــش موضوعــات اخاقــی جدیــد 

باعــث ایجــاد تحوالتــی ضــروری در اخــاق پزشــکی ســنتی گردیــد.

اخــاق پزشــکی نویــن بــا رســالت پرداختــن بــه موضوعــات و مباحــث مطــرح در 
جهــان پزشــکی و تــاش بــرای ارائــه راهکارهــای اخاقــی در مواقــع الزم شــکل 
ــکی  ــاق پزش ــان، اخ ــورهای جه ــیاری از کش ــر در بس ــال حاض ــه و در ح گرفت
نویــن بصــورت علمــی و عملــی بــا شــیوه هــای جدیــد مبتنــی بــر حــل مســئله 
ــال  ــاوت فع ــات متف ــه درج ــنتی مطــرح و ب ــر اخــاق پزشــکی س ــه ب ــا تکی و ب
مــی باشــد. طــی چنــد دهــه اخیــر، مباحــث عمیــق اخاقــی در حــوزه اخــاق 
ــه  ــف ب ــع مختل ــادی را در جوام ــات زی ــه توجه ــده اســت ک پزشــکی مطــرح ش
خــود جلــب نمــوده اســت. وســعت یافتــن دانــش بشــری، ارتقــای فنــاوری هــا، 
افزایــش توانمنــدی هــای انســانی در تشــخیص و معالجــه بیمــاری هــا و تعــدد 
ــرح  ــی را مط ــواالت روز افزون ــاران، س ــکان و بیم ــرای پزش ــی ب ــای انتخاب راه ه
نمــوده اســت. ایــن مســائل عمدتــا دســتاوردهای جدیــد در حــوزه علــوم پزشــکی 
و عناویــن عمــده تریــن موضوعاتــی هســتند کــه بــرای عالمــان اخــاق و پزشــکان 
جوامــع دغدغــه آفریــن بــوده اســت، عناوینــی چــون : ارتباطــات حرفــه ای طــب، 
ــا و  ــد اعض ــغ، پیون ــان نابال ــد، انس ــل از تول ــان قب ــانی؛ انس ــم انس ــگاه جس جای
بافتهــا، خاتمــه حیــات انســانی، زیســت فنــاوری و اخــاق پزشــکی، شــیوه هــای 
ــی  ــای پزشــکی، در برخــی کشــورهای غرب ــارداری، پژوهــش ه ــای ب ــد الق جدی
و اروپایــی کمیتــه هــا بطــور موثــر و مطلوبــی برالگــوی مراقبــت هــا تاثیرگــذار 
هســتند. عملکــرد آنهــا شــامل تشــکیل دهــی سیاســت بیمارســتان در موضوعــات 
ــوارد بالینــی  ــردی در م ــر مشــاوره هــای ف ــون نظــارت ب ــی، قان و مســائل اخاق
خــاص و مشــکل و ســازماندهی تعلیــم و تربیــت متخصصیــن امــر اخــاق پزشــکی 

مــی باشــد.

در قــرون قبــل از میــاد مســیح)ع( فرهنــگ یونانــی و رومــی کــه تحــت تاثیــر 
فرهنــگ ایرانیــان و تمــدن شــرق بــود در غــرب گســترش داشــت. در آن دوران 
ــرا مــی  ــوم زمــان پزشــکان معمــوال فلســفه را نیــز ف بدلیــل عــدم گســترش عل
گرفتنــد. لــذا تاریخچــه اخــاق پزشــکی بــا ســقراط، افاطــون و ازســطو در قــرون 
ــران  ــن متفک ــد نزدیکــی داشــته اســت. ای ــاد پیون ــل از می ــارم و پنجــم قب چه
یونانــی علــم اخــاق را درکنــار علــم پزشــکی فــرا گرفتــه بودنــد و آن را بعنــوان 
ــات  ــد. کلی ــس توصیــف مــی نمــوده ان ــر زیســتن و مراقبــت و مواظبــت از ن هن
فلســفه اخاقــی ســقراط، افاطــون و ارســطو در مباحــث فلســفه اخــاق بیــان 
گردیــده اســت. در همــان دوران بقــراط اولیــن کســی بــود کــه مبانــی اخاقــی را 
در قســم نامــه بــا طبابــت در آمیخــت و بــه عبارتــی بزرگتریــن ســهم بقــراط در 
زمینــه پزشــکی، اعتقــاد او بــه اصــول اخاقــی بــود کــه ســوگند نامــه معروفــش 

تبلــور آن اســت. 

ــن  ــن اخــاق پزشــکی را در مت ــن قوانی ــی تری ــراط قدیم ــه بق ــوگند نام       س
ــه  ــد نام ــوان تعه ــان بهن ــم در بســیاری از کشــورهای جه ــوز ه خــود دارد و هن
پزشــکان هنــگام اتمــام دوره تحصیلــی قرائــت مــی شــود. البتــه قبــل از بقــراط 
نیــز برخــی مقــررات وجــود داشــته، امــا جنبــه هــای اخاقــی را مطــرح ننمــوده 
اســت. ســوگندنامه بقــراط در حقیقــت بــه منزلــه یــک تعهدنامــه اخاقــی بــرای 

قبــول و بــه کاربســتن اصــول اخاقــی حرفــه پزشــکی اســت.

      امــا پــس از آن دوران بــا پدیــد آمــدن نظریــات مختلــف در حیطــه فلســفه 
اخــاق، حــوزه اخــاق پزشــکی نیــز تحــت تاثیراتــی قــرار گرفــت. عمــده تریــن 
مکاتــب فلســفی اثرگــذار در ایــن حیطــه، مکتــب کانتــی )وظیفــه مــدار(، مکتــب 
ــد. ادیــان و آمــوزه  اخاقــی نفــع مــدار و مکتــب اخــاق فضیلــت مــدار بــوده ان
ــی  ــش ب ــع نق ــکی در جوام ــاق پزش ــری اخ ــکل گی ــز در ش ــی نی ــای مذهب ه
بدیلــی داشــته انــد. اســام و علمــای اســامی خصوصــا در دوران شــکوفایی علــوم 
در تمــدن اســامی، توجــه ویــژه ای بــه اخــاق در طــب داشــته انــد و ایــن امــر 
در رســانه هــا وکتــب دانشــمندان آن عصــر بــه خوبــی هویداســت. یکــی از دســت 
نوشــته هــای بســیار ارزشــمند آن دوران پندنامــه پزشــکی اهــوازی متعلــق به علی 
بــن مجوســی اهــوازی اســت کــه از ســوگندنامه بقــراط بســیار کامــل تــر اســت.

) برگرفته شده از کتاب اخاق پزشکی نوین (
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