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چکیده
اخالق حرفهای در آموزش پزشکی یکی از حیطههای اخالق زیستی است که در پاسخ به
چالشهای هنجاری ناشی از پیشرفت علوم زیستی در حوزهی بهداشت ،از سوی متفکران
کشورهای توسعهیافته پدید آمد .مقالهی حاضر ،در اتخاذ تصمیمات بشردوستانه هنگام مواجهه
با چالشهای اخالق بهداشت بین مناطق فقیر و ثروتمند ،میتواند راهگشا است .اصول اخالق
حرفهای در حوزهی آموزش و درمان پزشکی شامل :تواضع ،دروننگری ،همبستگی و عدالت
اجتماعی میشود .درمانگران میبایست با در نظر گرفتن اصول نوین ،بدون هیچگونه اغراق
در اظهار نوع تخصص خود (تواضع) ،رجوع به نیت شخصی در هدفگذاری (دروننگری)
خدمات درمانی را پیشنهاد و اعمال نماید .خدماتی که از یکسو خطوط قرمز اخالقی شخص
را حفظ میکند (همبستگی) و از دیگر سو ،موجب افزایش عدالت اجتماعی ازنظر دریافت
بودجه یا خدمات بهداشتی و درمانی میشود ،بهگونهای که نیاز واقعی بیماران را پوشش دهد
(عدالت اجتماعی) .این موارد ،از آموزههای اسالمی قابل کسب و تبیین و ازنظر سیرهی عقال
نیز قابلفهم ،تأیید و تأکید است .روش تحقیق ،توصیفی و تحلیلی است.
کلیدواژهها :اخالق زیستی ،بهداشت ،پزشکی ،اختالف طبقاتی

 1نویسنده مسئول :دکتری مدرسی معارف اسالمی ،گرایش قرآن و متون اسالمی ،دانشگاه تهران ،تهران ،رایانامه:
z.alimoradi@ut.ac.ir

 2دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی ،گرایش اخالق ،دانشگاه معارف اسالمی قم ،قم.
 3استادیار گروه اخالق و آشنایی با منابع اسالمی ،دانشکده اندیشه و معارف اسالمی ،دانشگاه تهران ،تهران.
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مقدمه
واحد اخالق بهداشت جهانی 1مرکزی برای بررسی مسائل اخالقی فراهم میکند که
بهواسطهی فعالیت در سراسر سازمان بهداشت جهانی 2مطرح شده است .همچنین ،این واحد
از کشورهای عضو حمایت میکند تا به پژوهش در مورد مسائل اخالقی مطرح شده در
کشورهای خود بپردازند که طیف وسیعی از موضوعات اخالق جهانی ،از نظارت بهداشت
عمومی تا پیشرفت در ژنومیک و از تحقیقات روی انسان تا دسترسی عادالنه به خدمات
سالمت را شامل میشود .ازجمله وظایف این بخش ،توجه ویژه به چالشهای بهداشتی معاصر
و پاسخگویی به پرسشهای دشوار در زمینههایی مانند تخصیص منابع ،فنآوریهای جدید،
تصمیمگیری در مراقبت و بهداشت عمومی است (سایت سازمان جهانی بهداشت) 3.هر دفتر
منطقهای ،ارتباط کشورهای عضو با یکدیگر و نیز با دفتر مرکزی در ژنو را فراهم کرده و
معموالً غالب کارگاهها و دورههای آموزشی برای کشورها در این دفاتر برگزار میشود .تعداد
 23کشور تحت پوشش دفتر منطقهی مدیترانه شرقی 4قرار دارند .دفتر منطقهای این سازمان
برای منطقه مذکور در قاهره قرار دارد .تمامی کشورهای عضو این منطقه بیشتر مسلمان بوده
و سنتها و فرهنگهای به نسبت مشابهی دارند .گسترهی جغرافیایی این منطقه از شرق تا
پاکستان و افغانستان و از غرب تا مراکش و تونس ادامه دارد (دفتر نمایندگی سازمان جهانی
بهداشت در ایران .)5بر همین اساس ،ایران بهعنوان یکی از اعضای سازمان بهداشت جهانی
تحت دفتر منطقهی مدیترانه شرقی قرار دارد .با مطالعهی تطبیقی اصول اخالقی بهداشت
عمومی با آموزههای اسالمی میتوان به فهم مشترکی از اصول اولیهی اخالق بهداشت در
بین کشورهای مسلمان عضو این سازمان دستیافت و در مرحلهی باالتر ،اصول اخالقی با
رویکرد اسالمی تأسیس نمود .این مقاله برای اساتیدی که مسئول آماده کردن دانشجویان و
کارورزان حوزهی سالمت و بهداشت هستند در نظر گرفتهشده تا با بررسی مسائل عمدهی
اخالقی ،چگونگی آموزش و کمک به یادگیری این توصیههای اخالقی را به دانشجویان بررسی
کند .بدیهی است افزایش سطح دانشهای اخالقی دانشجویان ،در توانمندی ایشان برای تمییز
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دادن وظایف اخالقی خود مخصوصاً در موارد چالشبرانگیز حین خدمات درمانی ،مؤثر خواهد
بود.
روششناسی
اخالق بهداشت برای هر فردی که با حوزهی سالمت سروکار دارد ،شامل دو دسته اصول
سنتی 1و اصول نوین 2میشود .اصول سنتی ،دستهای از اصلهای اخالقی است که نسبتاً عام،
فراگیر و شناختهشدهتر هستند .همچون اصل عدالت ،اصل استقالل فردی بیمار ،اصل
سودمندی و اصل الضرر درحالیکه اصول نوین شامل مواردی میشود که بهندرت به آنها
اشاره شده است .در این مقاله سعی داریم با رویکرد اسالمی به این اصول بپردازیم .ازاینرو،
آنچه در این پژوهش مورد تأکید است ،بررسی اصول اخالق حرفهای آموزش و درمان پزشکی
از دیدگاه اخالق اسالمی است .در این میان ،اصول اخالق حرفهای از منابع اخالق زیستی
جمعآوری شد و مواردی که در حیطهی آموزش و درمان قرار میگرفت ،اخذ شد .ازآنجاکه
اصول نوین کمتر موردتوجه قرارگرفتهاند ،لذا در مقالهی حاضر این اصول نوین از منظر
آموزههای اسالمی نیز بررسی شده است تا حدودوثغور آن تبیین گردد .مقصود از اصول در هر
علم ،نشاندهندهی پایهها و بنیانهای آن دانش است .برخی از صاحبنظران حوزهی علوم
تربیتی ،اصول را گزارههای کلی و تجویزی که بیانگر راهکارهای رسیدن از مبانی به اهداف
هستند ،معنا کردهاند( .جمعی از نویسندگان )67 ،1390 ،درواقع ،اصول اخالقی یک چارچوب
کلی ارائه میکند تا بر اساس آن معضالت اخالقی خاص مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد و این
اصول میتواند در حلوفصل مسائل اخالقی کمک نماید .اخالق بهداشت بر مسائل اخالقی
پیش روی سالمت تمرکز دارد .گسترهی این مسائل اخالقی در بین افرادی ازجمله متخصصان
سالمت ،سیاستگذاران و پژوهشگران سالمت ،بیماران ،خانوادهها و همچنین جوامع در طیف
وسیعی از زمینههای مرتبط با سالمت ازجمله مراقبتهای بالینی ،خدمات بهداشتی و سیستم
ها ،بهداشت ،اپیدمیولوژی ،فنآوری اطالعات و استفاده از حیوانات در تحقیقات است (اعالمیه
سازمان جهانی بهداشت 3.)10 ،2015 ،اخالق بهداشت بر دو روش ،تأکید بسیار دارد .نخست
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تمرکز بر مسائلی که بهصورت مستقیم با علم بهداشت ارتباط دارند .دوم تمرکز بر چالشهای
اخالقی که به سبب پیشرفتهای زیستپزشکی شگفتانگیزی چون امور ژنتیک به وجود آمده
است (اسالمی .)143 ،1386 ،بهعبارتدیگر ،اخالق زیستی عبارت است از پژوهش و عملکردی
با ماهیت بینرشتهای که هدف آن تنقیح و حل مسائل اخالقی ناشی از معرفی و اجرای
مطالعات پزشکی زیستی و زیستشناختی است.
نتایج پژوهش
عالقه به بهداشت جهانی در بین دانشجویان و کارورزان پزشکی اهل کشورهای توسعهیافته
که در کشورهای درحالتوسعه مشغول کار و تحصیل هستند ،بسیار افزایش یافته است .اگرچه
فرصت برای این اقدام با رشد روبرو بوده است ،اما توصیههای اخالقی در سطح دانشجویان
توسعهی کافی پیدا نکرده است .اغلب اینگونه تصور میشود که آموزش اخالق ،در بین
کشورهای توسعهیافته در مورد تجارب سالمت ،در سطح جهان قابلاجرا است اما تفاوتهای
اساسی در هر دو الزامات بالینی و تحقیقاتی کشورهای مختلف ،باعث میشود یک الگوی
جایگزین با تجزیهوتحلیل متفاوت ارائه شود (پینتو و آپشر .)3 ،2009 ،با توجه به خدمات
حوزهی درمان و سالمت بین کشورها ،مخصوصاً در جوامع محروم بینالمللی ،میتوان
چارچوبی برای دانشجویان بر اساس نظریههای اخالقی با رویکرد اسالمی جهت بررسی
چالشهای موجود در طرحهای تحقیقی و کلینیکی تعریف کرد .در آموزش اخالق دانشگاههای
پزشکی بر چهار اصل عدالت ،سودمندی ،استقالل فردی و ضرر نرساندن به دیگران تأکیددارند.
بههرحال ،در فعالیتهای بینالمللی ممکن است موقعیتهایی برای دانشجویان پیش آید که
ایشان را با چالشهای جدیدی روبرو سازد چراکه با افرادی از فرهنگهای مختلف سروکار
خواهند داشت .این اصول ،ممکن است در جوامع مختلف بهواسطهی وجود فرهنگ ،عقالنیت،
محدودیت منابع ،بافت اجتماعی و نقشهای متفاوت ابعاد جدیدی به خود بگیرند .آنچه
آموزشهای اخالق در مورد رابطهی پزشک و بیمار تأکید میکند ،مربوط به ایجاد یک چارچوب
تصمیمگیری بالینی است .یک چارچوب اخالقی که بتواند در قالب بیان اصول اخالقی ،وظایف
اخالقی متصدیان حوزه سالمت را بهصورت عملی و کاربردی بیان نماید .بر این اساس ،چهار
مفهوم یا به عبارتی چهار ارزش تواضع ،دروننگری ،همبستگی و عدالت اجتماعی نهتنها برای
دانشجویان کاربردی است ،بلکه میتواند عالوه بر تأثیرگذاری بر مشاغل سالمی ،نقطهی
شروعی برای چارچوب اخالقی وسیع و کاربردیتر نیز باشد.
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اصل تواضع
تواضع و فروتنی 1یکی از راهکارهای عملیاتی در جهت حفظ کرامت نفس انسان در حوزه
رفتارهای برونشخصی است (سبحانینیا .)402 ،1389 ،این اصل یکی از اصول مهم اخالقی
است که دانشجویان باید به آن متعهد باشند .به عبارتی دانشجویان حوزهی سالمت باید
محدودیتها ،ضعفها و ناتوانیهای خود را در حیطهی بهداشت و سالمت جهانی بشناسند تا
از داشتن رفتار متکبرانه و مغرورانه و تلقی این نگرش که تنها آنها داعیهدار علم و دانش
هستند ،به دور باشند .روحیهی مستبدانه و تحکمآمیز مانع از تجربهی فهم برابری ،آزادی و
احترام متقابل میشود( .سیف )567 ،1394 ،بر این اساس ،افرادی که فقط در یکرشتهی
خاص سالمت تخصص دارند ،ممکن است در حوزهی دیگری از دانش کافی برخوردار نباشند
و البته این امری کامالً طبیعی و پذیرفته شده است .لذا ازنظر اخالقی ،دانشجویان سالمت
باید تواضع داشته و توجه داشته باشند که آموزش پزشکی در یک دانشگاه برتر ،شهر برخوردار
از امکانات زیاد یا کشور پیشرفته به معنی تبحر در تمام زمینهها نیست .ایشان باید بیاموزند
اگر درزمینهی غیرتخصصی خود وارد شوند به ضرر هدف اصلی طبابت ،عمل کردهاند .برای
مثال ،یکی از حیطههای مبتالبه مسئلهی مذکور ،گردشگری پزشکی است .بهگونهای که
بیماران ،معموالً از کشورهای کمتر برخوردار و ضعیفتر ،برای دریافت خدمات و مراقبتهای
درمانی به کشورهای توسعهیافته مراجعه میکنند .تواضع نداشتن در برخورد با این افراد،
مراقبتهای درمانی موجود را تضعیف میکند و ممکن است آسیبهای بسیار زیادی بهخصوص
در موقعیتهای اورژانسی یا سوانح انسانی به افراد وارد سازد .این نکته حائز اهمیت است که
اصل تواضع به اصل سنتی سودمندی مرتبط است اما اصل موردبحث ،بیشتر مختص
دانشجویانی است که در محیط دیگری غیر از محل تحصیلشان قرار دارند .برای مثال،
دانشجویانی که در کشور پیشرفته زندگی و تحصیل میکنند ،نسبت به همین دانشجویان،
وقتی به کشورهای فقیرتر برای ارائهی خدمات درمانی مهاجرت میکنند کمتر در معرض
آسیب اخالقی عدم تواضع قرار دارند .چراکه در اغلب سازمانهای دنیا ،نظام ارزشی خاصی
وجود دارد و آن همواره به سود ثروتمندان است .برای مثال وقتی یک پزشک ثروتمند از یک
کشور توسعهیافته مانند آلمان به کشورهای کمتر توسعهیافته مانند کشور نیجریه برای خدمت
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درمانی میرود ،باید بیشتر به مسئلهی تواضع اخالقی توجه داشته باشد نسبت به پزشکی که
از کشور کمترتوسعه یافته مانند تایوان به آفریقا میرود؛ یعنی احتمال آسیب اخالقی برای یک
پزشک آمریکایی ثروتمند بیشتر است و باید نسبت به تربیت اخالقیاش بیشتر توجه نماید و
زمینهی آسیب در این شرایط برای او فراهمتر است ،اما همین پزشک از کشور پیشرفته در
همان کشور خودش ،اگر در باطن خویش متواضع هم نباشد ،این بیاخالقی ظهور و بروز
بیرونی چندانی ندارد چون همه مثل خودش ثروتمندند و معموالً افراد در برابر پایینتر از
خودشان کرنش نمیکنند .در این نظام ،حیات برخی نسبت به برخی دیگر بهطور مطلق
ارزشمندتر تلقی میشود؛ بنابراین افراد فقیری که قادر به پرداخت هزینههای درمانی نیستند،
حاضرند به هر فردی که ادعای تخصص میکند نیز مراجعه نمایند .این است که افراد
تحصیلکرده در دانشگاههای معتبر ممکن است با عنوان اغراقآمیز تخصص در همهی
حیطهها ،اقدام به ارائهی خدمات درمانی نماید بدون اینکه مراجعهکنندگان از میزان تخصص
وی سؤال نمایند و همواره حضور وی را بهعنوان فردی از کشور پیشرفته مغتنم بشمارند .لذا
بدون در نظر گرفتن این اصل اخالقی به خاطر غفلت از تواناییهای واقعی خود ،مراقبتهای
درمانی دچار چالشهای جدی خواهد شد .بر این اساس ،میتوان گفت تواضع یک مفهوم
کلیدی در حوزههای سالمت جهانی است و به تضعیف گرایشهای نو استعمارگرانه کمک
میکند که این نوع حس برتریجویی بین فقیر و ثروتمند اغلب در روابط مناطق شمال و
جنوب رایج است .چنانکه پینتو و آپشر 1بر این باورند که آموزش این اصل اخالقی به
دانشجویان سالمت ،افقهای جدیدی را در آینده باز میکند .همچنین ،این اصل بهعنوان یک
اصل پذیرفتهشدهی اخالقی میتواند در پرسشهای تحقیقاتی برای تشخیص جامعهی نیازمند
درمان و نوع خدمتی که قرار است به ایشان داده شود ،به کار رود (پینتو ،آپشر.)8 ،2009 ،
بههرروی ،ازآنجاکه دانشجویان قادر نیستند سیاستهای کلی کشورهای مقصد –در اینجا
کشورهای فقیرتر که بهعنوان هدف سالمت انتخابشدهاند -را تغییر دهند و ازنظر قانونی نیز
حق دخالت در امور کشورهای دیگر را ندارند ،ناچار باید این اختالف طبقاتی را بهعنوان یک
حقیقت تلخ بپذیرند و حداقل کاری که میتوانند انجام بدهند این است که به افزایش اختالف
بین افراد طبقهی پایین و باالتر اضافه نکنند .بههرحال ،دانشجویی که از منطقهی مرفه و
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برخوردار به سمت مناطق فقیرنشین ،با هدف تحقیقات سالمتی مهاجرت نموده است ازنظر
اخالقی باید سعی نماید بر اساس تفاوتهای موجود تصمیمهای مناسب با موقعیت را اتخاذ
نماید تا بیماران مناطق کم برخوردار به علت تصمیمهای نادرست ایشان آسیب نبینند .بر
اساس آموزههای اسالمی ،حفظ کرامت ذاتی و شأن و منزلت انسان از اصول اساسی در زندگی
بشر است .چنانچه قرآن کریم میفرماید" :محققا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم "1.
لذا ،در حوزهی درمان نیز ارائهی خدمات باید بر مبنای کرامت ذاتی و شأن واالی انسانی،
صورت پذیرد .در حقیقت رعایت شأن افراد ،گامی است درجهت افزایش رضایت بیمار از
خدمات ارائهشده که تبعاتی چون ارتباط مطلوب بیمار و درمانگر ،احساس امنیت ،ایجاد اعتماد،
بهبود شرایط روحی بیمار و تسریع روند درمان را به دنبال خواهد داشت .در مقابل نادیده گرفتن
شأن بیمار ،آسیبهای جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت (غنیزاده و دیگران.)15 ،1397 ،
امام علی (علیهالسالم) در نامهی خود به مالک اشتر این مسئله را گوشزد و دستور به رفتار
کریمانه با نیت بزرگداشت انسانیت را امری مهم قلمداد میکند و میفرماید" :و در مورد آنان
همچون درندهای مباش که خوردنشان را غنیمت شمارى ،زیرا آنها دو گروهاند یا برادر دینى
تواند و یا انسانهایى که در آفرینش شبیه تو هستند (درهرحال باید حقوق آنها را محترم
بشمارى)"( 2مکارم شیرازی .)131 /3 ،1380 ،باید توجه داشت فرمان حضرت امیرالمؤمنین
(علیهالسالم) به مالک اشتر ،زمانی صادر شد که تعداد مسلمانان در کشور مصر ناچیز بود و
چند سالی از فتح مصر به دست سپاه اسالم نگذشته بود و طبیعی است که در این چند سال
تنها عدهی قلیلی اسالم را پذیرفته بودند و بیشتر مردم هنوز مسیحی بودند 3.در این نوع
مواجهه ،امام (علیهالسالم) نگاه یکسانی را نسبت به همه مردم مدنظر دارد و از مالک میخواهد
که به خودبرتربینی یا تبعیض در ارتباط با مردم مبتال نشود .ایشان در قالب یک تشبیه از مالک
میخواهد همچون حیوان درنده نباشد که خوردن مردم را غنیمت بداند .ضایع کردن حقوق
مردم یکی از مصادیق کالم حضرت (علیهالسالم) است .همچنین پیامبر اکرم به ابوذر
میفرمایند" :اگر علمی به تو داده شد که بر خضوع و خشوع تو نیفزود و حالت خشوع و

 1وَ لقد کرمنا بنیآدم (اسراء)70 /
 2وَ لَا تَکُونَنََّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ ،فَإِنََّهُمْ صِنْفَانِ :إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْق (نهجالبالغه،
نامه )53
 3مصر در زمان خلیفه دوم بهطور کامل توسط عمروعاص فتح شد (آزادی ،محمودآبادی)33 ،1390 ،
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گریستن را در تو پدید نیاورد ،بدان که آن علم به تو سود نمیبخشد .علمی نافع و سودمند
است که بر خضوع انسان در برابر پروردگار بیفزاید " (مصباح یزدی .)166 ،1391 ،تواضع،
معیار و نشانهی معرفت است .بنابراین اگر انسان پس از فراگیری علم الهی پایین آمد و خاشع
شد ،نشانهی آن است که پیام الهی را فهمیده امّا اگر احساس تواضع نکرد و همچنان آلوده به
غرور و منیت بود ،او پیام الهی را نفهمیده است (جوادی آملی .)149/ 6 ،1389 ،در جهانبینی
الهی این تواضع میتواند در سه حوزه نمود پیدا کند .تواضع در برابر انسانها ،تواضع در برابر
خدا و تواضع در برابر محیطزیست و آنچه بدان تعلق دارد .دانشجویان حوزهی سالمت باید
بدانند که هم انسانها از منزلت اخالقی برخوردارند و هم حیوانات ،لذا با ملزم بودن به
هنجارهای علمی ،سعی کنند شأن و منزلت هریک را حفظ کنند .این مسئله عالوه بر تأکید
سیرهی اهلبیت (علیهمالسالم) ،در رسالههای پزشکی اطبایی چون رازی نیز موردتوجه
قرارگرفته است بهگونهای که وی فروتنی ،نرمخویی و مهربانی را از سوی پزشک نسبت به
بیمار جزو وظایف کاری او برمیشمرد (توکلی.)89 ،1392 ،
اصل دروننگری
یکی از اصول اخالقی که دانشجویان پژوهش محور در کشورهای درحالتوسعه باید مراعات
نمایند ،دروننگری 1یعنی رجوع به نیات شخصی خود است (پینتو ،آپشر .)9 ،2009 ،به عبارتی
میتوان گفت این اصل مصداقی از رفتار ارتباطی درون شخصی است .درواقع رفتار فرد با خود
است و خودشناسی ،خودفریبی و صداقت با خود نمونههایی از رفتار ارتباطی درون شخصیاند
(فرامرز قراملکی .)11 ،1388 ،با این توضیح که وقتی دانشجویان و محققان یک طرح پژوهشی
تعریف میکنند ،ابتدا باید اهداف ،مسیر ،برنامه و هزینههای انجام این خدمات را بهطور کامالً
سنجیده برآورد نمایند تا بتوانند از نتایج آن در جهت افزایش سالمت جهانی و همچنین کشور
متبوع خود بهرهبرداری کنند .ممکن است در این موارد ،طرحهایی تعریف شود که گرچه
برنامهی سالمت نیز در آن گنجاندهشده است اما سود و بهرهی اعم و اصلی آن جای دیگری
صرف میشود .گاهی پیش میآید هدف اصلی شخص محقق پیگیری یکی از شاخههای
موردعالقهاش باشد اما لزوماً طرح تعریفشده در این شاخهی خاص نیازی از نیازهای درمانی
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منطقه را برطرف نمیکند و چهبسا اگر طرح و هزینههای آن جای دیگری که بیشتر موردنیاز
است اعمال میشد ،اثر بهداشتی و درمانی بسیار مؤثرتری را به وجود آورد؛ بنابراین ،تمایل به
دنبال کردن گرایشها و انگیزههای شخصی در تحقیق گرچه مسرتبخش است اما کافی
نیست؛ زیرا باید جنبهی دیگری را نیز در نظر داشت و آن اینکه طرح انتخابی نباید منجر به
اتالف منابع محدود سالمت شود .کارورزان باید باصداقت بررسی کنند مخارجی که قرار است
برای آنها صرف شود ،فقط منجر به ایجاد فرصت برای دانشجویان و محققان کشورهای
درحالتوسعه نشود بلکه هدف اصلی آن است که سالمت جامعه را بهبود ببخشد و نهفقط
وضعیت معیشت یا رزومهی علمی افرادی که خود درگیر پژوهش شدهاند .نکتهی دیگری که
حائز اهمیت است ،خودآگاهی است .طبق اصل دروننگری ،شخص باید به جنبههای نفسانی
خود نیز آگاه باشد تا از اثرات این جنبهها بر تصمیمات خود اطالع داشته باشد تا از این طریق
در تصمیمگیریهای خود بیشتر دقیق شود .چه اینکه حتی ویژگیهای فردی مانند طبقهی
اجتماعی ،جنسیت (زن یا مرد) و تحصیالت بر انگیزههای فرد اثر میگذارد .لذا در میان
آموزشهای اخالق حرفهای ،میتوان به دانشجویان و محققان یادآوری کرد که در مورد
ریشهی مزایای طرح خود بیشتر تفکر کنند و جهانبینی خود را در راستای اهداف استعماری،
امپریالیسم و بیعدالتی قرار ندهند .همچنین ،میتوان به کارورزان سالمت جهانی توصیه نمود
با شناخت شکلهای مختلف ظلم و بیعدالتی مخصوصاً در حوزهی تساوی حقوق انسانها
پروژههای غیر تبعیضآمیز ارائه نمایند تا جامعه در آینده دچار خسارتهای متعدد نشود .این
اصل با مسئلهی بیتالمال و اموال عمومی رابطهی تنگاتنگی دارد .امروزه بیتالمال به معنای
اموالی است که همهی اقشار جامعه در آن سهم دارند و مسئول نگهداری آن هستند و مالک
خصوصی ندارد .بهعبارتدیگر ،بیتالمال از معنای مکان خاص اموال عمومی انصراف پیداکرده
و به معنای نهادی اجتماعی ـ اقتصادی که تمام اموال عمومی مسلمانان را در برمیگیرد ،رواج
یافته است (رفیعی .)77 ،1384 ،بر همین اساس ،قبل از تعیین بودجهی تحقیقاتی که معموالً
تعداد متقاضیان زیاد و پروژهها هزینهبر هستند ،اصل اخالقی دروننگری از سوی محققان
حوزه سالمت باید رعایت شود تا از اتالف انرژی و سرمایه جلوگیری شود .در این میان ،آپشر
و پینتو پرسشنامهای تدوین کرده و به دانشجویان پیشنهاد میدهند تا در رابطه با آن تفکر
نمایند (پینتو و آپشر.)9 ،2009 ،
 .1نیت اولیه برای انجام این پروژه چیست؟
 .2اهداف شخصی و سازمانی کوتاهمدت و بلندمدت شما چیست؟
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 .3اثرات این اهداف چیست؟ چه کسی از آن بهرهمند میشود؟ هزینهها چقدر است؟ چه
کسی آن را پرداخت میکند؟
 .4با توجه به منابع بسیار محدود برای نیازهای سالمت جهانی ،آیا گرایش موردنظر شما
موجه است؟ چه انتخاب نزدیک دیگری به گرایش انتخابی خود دارید؟
 .5اقداماتی (شخصی و سازمانی) که الزم است انجام دهید تا برای گرایش انتخابی خود
آماده شوید ،چیست؟
 .6نقاط ضعف طرح شما چیست؟
 .7آیا طرح پژوهشی شما ازنظر عملی ممکن و ازنظر هزینهی مؤثر ،الزم و موجه است؟
 .8آیا طرح پژوهشی شما در راستای از بین بردن اختالف طبقاتی است یا به ایجاد آن کمک
میکند؟ آیا فایدهی خالصی برای جامعه خواهد داشت؟
 .9امیدوار هستید چه چیزی را به جامعهتان برگردانید؟
 .10آیا کار شما یا اثر آن دوامدار است و اگرنه ،آیا این مسئله ،تأثیر منفی بر اصل طرح یا
سالمت جامعه هدف بر جای خواهد گذاشت؟
به عقیدهی ایشان ،در طب بالینی این سؤالها به دانشجو کمک میکند عالوه بر قرار گرفتن
در فرآیند تفکر ،واقعیت بیماران خود را نیز بشناسند و نسبت به آن دسته از تفاوتهای ارزشی
که ممکن است در جمعیتهای آسیبپذیر وجود داشته باشد ،آگاه شوند .مهمترین بخش چنین
پرسشنامهای ،سؤاالتی راجع به انگیزههای شخصی است .آیا تحقیق واقعاً خأل بین علم و عمل
را موردبررسی قرار میدهد یا تنها برای چاپ شدن نتیجه تحقیقات است؟ درک این مطلب
مهم است که چگونه کشورهای پیشرفته ،کشورهای درحالتوسعه را استثمار میکنند .چگونه
ممکن است فقر در یک جامعه از طریق کارهای روزمرهی افراد تشدید شود .گاهی نقش یک
پروژه در تولید اختالف طبقانی نادیده گرفته میشود ،اما مجموعهی آنها در طول زمان بسیار
تأثیرگذار خواهد بود .اصل اخالقی دروننگری ،حکایت از همان وجدان کاری است .وجدان
کاری عبارت است از یک احساس تعهد درونی بهمنظور رعایت الزاماتی که در ارتباط با کار،
موردتوافق قرار گرفته است درواقع نوعی سازوکار خودکنترلی که باعث میشود افراد بدون
نظارت ،کار خود را ازنظر کمی و کیفی تمام و کمال انجام دهند (دادگران .)52 ،1384 ،این
مسئله مورد تأکید پیشوایان دینی ما قرار گرفته است .کسی که نیت خیری داشته باشد نهتنها
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از سالمت درون برخوردار است (دادگران ،1)227 ،1384 ،افزایش روزی و توفیق 2،ثمرهی نیتی
است که از آن برخوردار بوده است (کلینی105 /2 ،1407 ،؛ تمیمى آمدى .)667 ،1410 ،لذا
اگر نیت کسی فاسد شود ،باید منتظر رخدادهای ناگواری باشیم (اللیثی واسطی3.)135 ،1376 ،
رسول خدا (صلیاهلل علیه و آله) میفرماید" :رحمت خدا بر انسانی که کاری را انجام دهد و
آن را نیکو و محکم و متقن و صحیح انجام دهد "( 4عریضى .)93 ،1409 ،هر پزشکی باید با
وجدانی بیدار به اهمیت و عظمت شغل خود توجه داشته باشد ،در برابر وظیفهای که به عهده
گرفته خود را مسئول بشمارد و آن را به نیکوترین وجه انجام دهد و همین رویه را در جریان
آموزش به دانشجویان خود انتقال دهد (جان رنلد .)45 ،1390 ،دانشجوی پزشکی نیز باید
دارای ویژگیها و برجستگیهای خاص اخالقی باشد ،از درد دیگران رنج ببرد و از سالمتی
دیگران خشنود گردد (دیبایی.)82 ،1386 ،
اصل همبستگی
اصل دیگری که باید به آن توجه نمود ،ارزیابی ارزشهای اخالقی بین دو گروه درمانگر و
طرف دوم در درمان -شخص بیمار یا حامیان طرحهای تحقیقاتی یا کشور هدف -است .یکی
از ارزشهای مهم برای انجام پروژههای سالمت و درمان ،وجود اشتراکاتی ازجمله اشتراکات
عقیدتی ،منافع و مسئولیتها و بهعبارتدیگر همبستگی و یکپارچگی است 5.بنابراین اصل،
اساتید و دانشجویان وظیفهدارند نسبت به میزان و صحت ارزشهای اخالقی موجود در
سازمان ،دولت یا کشوری که قرار است خدمات بهداشتی و درمانی ارائه نماید ،اطمینان حاصل
کنند .ازنظر اخالقی ،نمیتوان نسبت به تضییع حقوق انسانها ،بیعدالتیها ،تحقیر ،قتل ،سلب
آزادی ،رژیمهای غیر دموکراتیک و آسیب به محیطزیست غفلت ورزید .ازاینرو ،دانشجویان
باید در مورد اهداف و ارزشهای موردقبول خود نسبت به جامعهای که امیدوارند در آن در
زمینههای تحقیقاتی و بالینی فعالیت نمایند ،داوری کنند .برای مثال ،دانشجویی که بهشدت

« 1حُسنُ النِّیَّةِ مِن سَالمَةِ الطَّویَّةِ».
«َ 2ن حَسُنَت نیتُهُ زیدَ فی رزقِه؛ مَن حَسُنَت نیَّتُهُ أَمَدَّهُ التَّوفیقُ».
« 3إِذَا فَسَدَتِ النِّیَّةُ وَقَعَتِ الْبَلِیَّة».
« 4رحم اللَّه امرأ عمل عمال صالحا فأتقنه».
Solidarity
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در مورد حفظ محیطزیست دغدغهمند است نباید با پشتوانهی مالی سازمان خاصی که به
محیطزیست آسیب میرساند ،طرح خود را تعریف نماید .این اصل اخالقی بیانگر وظیفهی
روشنسازی مرزهای اخالقی و ارزشی بین دانشجویان و اساتید با حمایتکنندگان طرحهای
سالمت است .افراد بشردوست ،ازنظر اخالقی با سازمانهایی که برای کسب منافع مادی
بیشتر حاضر به قربانی کردن جان انسانهای بیگناه هستند ،بهطورقطع وارد چالش خواهند
شد .لذا ،ایشان باید در ابتدای امر ،خطوط قرمز اخالقی خود را مشخص نمایند تا در آینده
مجبور به چانهزنی یا ترک نیمهکارهی طرح و پرداخت غرامت نشوند یا در صورت امکان
نداشتن تأمین مالی ،مجبور نشوند ارزشهای اخالقی خود را زیر پا بگذارند و آثار روانی حاصله
را تحمل کنند .بههرروی ،اینگونه داوریهای اخالقی در برخی موارد میتواند میمون نیز باشد
چنانچه پینتو و آپشر که خودشان سالها بهعنوان پزشک و مدیر پروژههای سالمت فعالیت
کردهاند 1،بهخاطر غفلت از جنبههای مثبت تفاوتهای ارزشی ابراز تأسف نمودهاند .ایشان
میگویند" :متأسفانه نظرات ناهمگون در حوزهی سالمت ،اغلب بهعنوان مانعی در پروژههای
تحقیقاتی در نظر گرفته میشود و نه بهعنوان فرصتی برای بررسی مشکل از زاویهی افراد
هدف " (پینتو ،آپشر .)10-9 ،2009 ،ازآنجاکه فاصلهی بیشازحد غنی با فقیر ،تیشه به ریشه
همبستگی و وحدتی میزند که برای شهروندی جامعهی دموکراتیک الزم است ،پس برای
جلوگیری از این آسیب باید اقداماتی انجام شود که منجر به همبستگی شود (مایکل،1393 ،
 .)266همبستگی با ایجاد حس مشترک بین طبقهی فقیر و ثروتمند ،موجب میشود تا میزان
قدرت بین ثروتمندان و فقرا به سطح تعادل نزدیکتر شود .برای مثال ،از طریق تولید کاالهای
سالمت یا کمکهزینهی خوراکی برای طبقهی محروم .از آثار دیگر آن ،افزایش نظامهای
اخالقی در محققان است .به این معنا که این افراد طی انجام کارهای بالینی با فرهنگهای
متفاوتی آَشنا میشوند و نظرات متفاوتی را میشنوند که خود منجر به گسترش افق دید آنها
میشود .از این رهگذر ،داوریهای اخالقی جامعتری خواهند داشت و کمتر دچار سرسختی
در اتخاذ تصمیمات خود خواهند شد؛ اما درنهایت معتقدند که ایجاد یکپارچگی مخصوصاً در
تحقیق ضروری به نظر میرسد که طی آن باید نمایانگر یک همکاری بین افراد همتراز باشد.
چراکه حس یکپارچگی میتواند جلوی تبعیض اجتماعی که خود موانع زیادی برای سالمت

 1رجوع کنید به تارنمای دانشگاه تورنتو و مؤسسهی تحقیقاتی سانی بروک:
http://www.jcb.utoronto.ca/people/upshur.shtml؛/ http://sunnybrook.ca
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ایجاد میکند را بگیرد .ضمن اینکه برقراری رابطهی مداوم و تعامل بین کشورهای پیشرفته
و درحالتوسعه ،میتواند از منزوی کردن طبقه محروم ،جلوگیری کند (مایکل.)266 ،1393 ،
مردم مناطق یا کشورهای کمتر برخوردار ،همواره به خاطر سیاستهای تجاری ناعادالنه ،تورم،
خصوصیسازی خدمات اجتماعی ،بار سنگین بازپرداخت وامها و  ...هرروز فقیرتر میشوند.
دانشجویان و اساتیدی که این موارد را از اقسام ظلم میدانند ،با ایجاد حس همبستگی بین
خود و مردمی که متحمل رنج هستند ،به کمک ایشان میشتابند تا با ارائهی خدمات بهداشتی
و درمانی از آالم ایشان بکاهند .بر اساس این باور است که سالمت همهی مردم به همه مرتبط
و وابسته است .در صورت نیل به این اصل ،مردم مناطق توسعهیافته نسبت به سالمت افراد
مناطق ضعیفتر ،ترغیب میشوند .اینکه سالمت کشورهای فقیر و کمتر توسعهیافته جزو
مسئولیتها و حتی منافع کشورهای توسعهیافته گردد ،امری است که نیازمند
سیاستگذاریهای دولت و برنامهریزیهای کشور قویتر است و این امر از ناحیهی متولیان
امور آموزشی مربوط به دانشجویان رشتههای مرتبط با حوزه سالمت و قرار گرفتن آن در
مطالبات ایشان محقق خواهد شد .از نمونههای این مسئله در برخی کشورهای مسلمان منطقه،
پذیرش نکردن رژیم اسرائیل بهعنوان یک دولت رسمی است .به همین روی ،افرادی که ازنظر
اخالقی معتقدند این رژیم در حال نقص حقوق انسانهاست ،بنابراین هرگز نمیتوانند با آنها
همبستگی ایجاد کنند و تحت حمایت مالی ایشان اقدام به خدمات درمانی و بهداشتی به
عامالن آن نمایند چراکه در کسوت یک مسلمان نباید در برابر ظلمی که به مسلمانان دیگر
میشود ساکت بماند ،چه برسد به اینکه بخواهند با ایشان همکاری کنند زیرا از مصادیق
تعاون در إثم خواهد بود .همبستگی تا جایی قابلپذیرش است که با قاعدهی تسلیط در تضاد
نباشد .همچنین ،در نظام اخالقی اسالم ،با توجه به اصل حرمت مال و جان مسلمین 1،هرکسی
که جان و مالش در حصن اسالم قرار گیرد نیز دارای احترام خواهد بود؛ بنابراین ،فقط کافر
حربی از این دایره خارج است و باید طبق شرایط جنگی با وی برخورد شود 2.لذا در این مورد،
بین مسلمان و غیرمسلمانی که با مسلمانان در جنگ نیست ،تفاوتی وجود ندارد و رعایت

« 1حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ کَحُرْمَةِ دَمِه( ».مجلسى)407 /29 ،1403 ،
 2اینکه آیا کافر حربی شامل کافرانی هم که اقدامی علیه مسلمانان انجام نداده ،میشود یا نه؟ نگاه کنید به
مهاجرمیالنی ،امیر ،)1395( ،حرمت جان کافر بیطرف با تأکید بر آیات قرآن ،نشریه آموزههای فقه مدنی( ،ش  :)14ص
.190-167
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احترام همگانی فارغ از موارد استثناء ،در روایات مورد تأکید قرار گرفته است« :لَا یَصْلُحُ ذَهَا ُ
ب
حَقِ أَحَد»(کلینى 1.)4/7 ،1407 ،بر اساس آموزههای اسالمی ،حق حیات برای هر انسانی
محترم است .احترام به خون انسانها و حرمت قتل نفس از مسائلی است که هم ادیان آسمانی
و هم قوانین بشری در آن متفقاند (متوسل .)107 ،1375 ،این حرمت مخصوص مسلمانها
نیست ،بلکه جان ،مال و ناموس غیرمسلمانانی که با مسلمانان در جنگ نیستند و با ایشان
همزیستی مسالمتآمیز دارند ،محفوظ و تجاوز به آنها حرام است (مکارم شیرازی،1380 ،
 .)107/12اشتراک نظر بر همین مسئله یعنی حق حیات بهترین و قانعکنندهترین دلیل و گزینه
برای شکل گرفتن وحدت آراء در حوزهی سالمت است .همهی نفوس بشری ،از هر نژاد،
قبیله ،مکتب و عقیدهای ،حیاتشان محترم است و نهتنها کسی حق تعرض به جان دیگری را
ندارد ،بلکه احیای هر نفسی بهمنزلهی إحیای تمام نفوس بشریت است .همه انسانها دارای
یک حقیقتاند و از یکتن آفریدهشدهاند" :او خدایی است که (همه) شما را از یک فرد آفرید
"2.
اصل عدالت اجتماعی
اساس خدمات بهداشت و درمان ،با عدالت اجتماعی 3مرتبط است .اصل نوین عدالت اجتماعی،
فراتر از اصل سنتی عدالت است و در اینجا مربوط به عدالت در تخصیص منابع درمانی است.
دانشجویانی که خواستار حرکت جامعه ازنظر گفتمان سالمت عمومی به سمت یک جامعهی
مدنی و عادل هستند ،خود نیز باید باالتر از صرفاً رفع عوامل بیماری حرکت کنند .واقعیت این
است که بههرحال کشورهای توسعهیافته بهواسطهی وجود مراکز قدرت بیشتر و امکانات
بهداشتی قوی ،همواره بهرهی بیشتری از خدمات درمانی بردهاند .برخالف کشورهای فقیر و
کم برخورداری که بهسختی سادهترین امکانات و خدمات بهداشتی در اختیار همگان قرار
میگیرد .واقعیت تأسفآوری که حتی پینتو و آپشر با صراحت به آن اذعان کردهاند .در کار
بالینی ،در کشورهای درحالتوسعه فهم روابط قدرت و شبکههای موجود در جامعه اهمیت دارد.

 1برای آشنایی بیشتر با مستندات فقهی قاعده احترام ،رجوع کنید به محقق داماد ،مصطفی ،قواعد فقه؛ مستندات قاعده
احترام ،ج  ،1ص  ،213کتابخانه الکترونیکی فقاهت.
« 2هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَة( ».اعراف)189 /
Social Justice3
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طب غربی اغلب با تکبینی این مسائل را تشدید میکند -فقط به یک بعد توجه میکند -و
این تحلیل را ازنظر سیاسی متعصبانه در نظر میگیرد .معموالً بررسی انتقادی کمی از جامعه
یا جوامع وجود دارد و بیمار معموالً بهطور جداگانه دیده میشود (پینتو ،آپشر .)10 ،2009 ،از
نگرگاه این دو پزشک کانادایی و پژوهشگر در عرصهی اخالق زیستی ،طبابت در بستر
غربیاش نیازمند شناخت شبکههای قدرت است و حتی به مسائل منجر به بیعدالتی اجتماعی
دامن نیز میزند .شبکهی قدرت یعنی کشورهای قدرتمند ،صاحبان شرکتهایی که درآمدهایی
با گردش مالی میلیون دالری دارند؛ بنابراین ،اگر پزشک قصد طبابت داشته باشد و درعینحال
موفق هم باشد ،باید با این شرکتها ارتباط دوستانه و نزدیکی برقرار نماید .بدتر اینکه هرگونه
اظهارنظر تخصصی را فرافکنی کرده و آن را سیاسی تلقی میکنند ،حتی از سوی افرادی مثل
خودشان که سالها در بخش سالمت و درمان کار و تحقیق کردهاند .درحالیکه نظرات افراد
متخصص در این حوزه میتواند بسیار راهگشا باشد.
بر همین اساس ،ایشان به اساتید و سازمانهای عالقهمند به ارتقاء سطح عدالت اجتماعی،
تکلیف میکنند تا حداقل سطح آگاهی دانشجویان و کارورزان را که بهطور مستقیم با سالمت
جامعه در ارتباط هستند ،باال ببرند و آنها را تشویق به ساماندهی مجدد نظام سالمت و
پیشبینی نیازهای اساسی مردم نیازمند ،میکنند .آنها میگویند" :ازآنجاکه دانشجویان ،با
تغییر سیاست ارتباط کمی دارند ،آموزش ایشان بر یک استیصال آگاهانه در مورد عدالت
اجتماعی میتواند تأکید کند .بههرحال دانشجویان نباید همین اشتباه را در مورد سالمت تکرار
کنند .نوآوریهای بسیاری در مورد تغییر سطح اجتماعی مخصوصاً در دخالتهای بهبود
سالمت ،تقویت و دوبارهسازی نظامهای سالمت و پیشبینی نیازهای اساسی آن بسیار مهم
است " (پینتو ،آپشر)10 ،2009 ،؛ بنابراین ،با رعایت مساوات در بودجهبندی ،چگونگی
تخصیص منابع درمانی ،ساختارهای خدمات بهداشتی ،نحوهی توزیع آن تحت عناوین
طرحهای درمانی ،سرمایهگذاری برای بیماریهای کمترمورد توجه ،مشاوره و درنهایت اهداف
بالینی و تحقیقاتی باید به دنبال ایجاد راههایی باشند که واقعاً به نفع جامعه هدف باشد
بهگونهای که ازنظر جغرافیایی و بر اساس گزینهی ترجیحی برای محرومان باشد .اقدامات
ترجیحی ،هرگونه سیاستی است که سعی دارد گروههای کم برخوردار و عموماً آنهایی را که
در گذشته متحمل تبعیض شدهاند ،بهطور ویژه موردحمایت قرار دهد (رسنیک.)211 ،1391 ،
این اقدام صرفاً تالشی آگاهانه است برای بهکارگیری گروههای کم برخوردار و کمتر
مطرحشده .اقدامات ترجیحی همچنین سبب میشود محرومیت نسبی در تمام زمینهها ازجمله
حوزهی آموزش و بهداشت و سالمت در جامعه کاهش یابد .کاهش محرومیت نسبی ،نارضایتی

16

سومین همایش ملی دانشگاه اخالق مدار – آذر  ،1399دانشگاه تهران

و احتمال بروز آشوبهای اجتماعی را کاهش میدهد .درنتیجه ،رضایت و ثبات اجتماعی سبب
پیشرفت جامعه و پیشگیری از آسیبهای ناشی از آشوبها و خشونتها میشود .بدون شک
چنین فضایی به نفع همهی افراد جامعه است (رسنیک .)110 ،1391 ،بااینحال ،شواهد موجود
بیانگر این است که هرچه میزان نابرابری اجتماعی درون یک جامعه بیشتر باشد ،شیب طبقاتی
نابرابری سالمت هم بیشتر میگردد (آناند و همکاران .)89 ،1390 ،درزمینهی سالمت عمومی،
بیعدالتیها نمایانگر نفوذ عوامل اجتماعی در امر سالمت هستند (آناند و همکاران،1390 ،
 .)53-54حوزهی سالمت و درمان از مواردی است که تمام مردم در بهرهبرداری از امکانات
باید یکسان باشند تا کسی که در مناطق کمتربرخودار زندگی میکند بتواند از خدمات درمانی
تخصصی به همان شکل استفاده کند که دیگران در حال بهرهمندیاند .این همان دستورالعملی
است که حضرت امیرالمؤمنین علی (علیهالسالم) به مالک اشتر امر کرد و او را از اختصاص
دادن چیزى که الزم است همه مردم در آن حق برابرى داشته باشند ،از اموال مسلمانان و
دیگر چیزهاى خوب به خویشتن بر حذر داشته است[" :ای مالک] بپرهیز از ویژه خواری و
انحصارطلبی در چیزهایی که همه مردم در آنها برابرند "( 1مکارم شیرازی.)132/3 ،1380 ،
همچنین ،امام صادق (علیهالسالم) فرمودند" :مؤمنان خدمتگزار یکدیگرند " ،از ایشان سؤال
شد چگونه؟ فرمودند" :به یکدیگر فایده و سود میرسانند "( 2کلینی .)167/2 ،1407 ،این سود
اعم از منفعت حاصله برای پزشک یا بیمار است .حال اگر چنین باشد که  -متأسفانه در برخی
نقاط چنین رویهای حاکم است -اعزام دانشجو به مناطق کم برخوردار صرفاً به نفع کشور و یا
شهر متبوع خاتمه یابد ،از بایستههای اخالق زیستی به دور است .چه اینکه در ظاهر به نظر
میرسد اعزام دانشجویان به مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر به نفع خود دانشجو ،کشور
یا سازمان متبوع تمام شود ولی اگر مبتنی بر اصل دروننگری ،اقدامات و سیاستهای الزم
توسط متصدیان امر سالمت صورت گیرد ،شاهد عدالت در سطح جامعه بهخصوص جوامع
هدف خواهیم بود .این اصل ناظر بر کاربردی نمودن شاخصههایی برای افزایش حس اخالقی
بین دانشجویان در حوزهی سالمت جهانی است .این دانشجویان که برای تحقیقات یا
طرحهای پژوهشی از کشورهای توسعهیافته به کشورهای درحالتوسعه مسافرت میکنند

« 1إِیَّاکَ وَ الِاسْتِئْثَارَ بِمَا لِلنَّاسِ فِیهِ أُسْوَةٌ» (نهج البالغه ،نامه )53
« 2الْمُؤْمِنُونَ خَدَمٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَکُونُونَ خَدَماً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ یُفِیدُ بَعْضُهُمْ بَعْضا».
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نیازمند آموزشهای اخالقی در جهت تعامل بهتر با جامعهی هدف میباشند .شاید بتوان ادعا
کرد اعزام دانشجو از کشورهای توسعهیافته بهسوی کشورهای درحالتوسعه تحت پوشش
انسان دوستانه بهداشت جهانی بسیار جذاب است اما در حقیقت بسیاری از این اعزامها برای
کسب تجربه و بازگشت این افراد برای خدمترسانی به کشور متبوع است نه صرف حقوق
بشر یا ادعاهای مشابه آن .ازآنجاکه بهطور تطبیقی اصول اخالق بهداشت جهانی با آموزههای
اسالمی بررسی میشود ،ازنظر عملی بودن برای یک کشور مسلمان نیز قابل توصیه خواهد
بود .اگرچه افزایش اینگونه تعاملها بهشرط انجام نظارتهای تخصصی ،موجب افزایش میزان
عدالت سالمت در میان کشورهای فقیر خواهد شد .در اینجا چارچوبی بر اساس چهار اصل
کلیدی ،تواضع ،دروننگری ،یکپارچگی و عدالت اجتماعی پیشنهاد شد .کار بیشتری نیاز است
تا بتواند پاسخگوی سؤاالت مهمتری در رابطه با سالمت و اخالق باشد.
نتیجهگیری
بامطالعهی تطبیقی اصول اخالقی بهداشت عمومی با آموزههای اسالمی میتوان به فهم
مشترکی از اصول اولیهی اخالق بهداشت در بین کشورهای مسلمان عضو سازمان جهانی
بهداشت ،دستیافت و در مرحلهی باالتر ،اصول اخالقی با رویکرد اسالمی تأسیس نمود .این
مقاله ،به بیان اصول اخالقی جدیدی در حوزهی سالمت از سوی متفکران اخالق زیستی با
عنوان اصول اخالق نوین بهداشت میپردازد .همچنین این اصول از نگرگاه آموزههای اسالمی
بررسی میشود .ازآنجاکه روابط بینالمللی اساتید و دانشجویان گروههای مربوط به حوزهی
سالمت و بهداشت بهطور روزافزونی در حال افزایش است ،این موقعیتها ابعاد اخالقی
منحصربهفردی ایجاد میکند که اغلب دانشجویان پزشکی در مواجهه با آن آموزش ندیدهاند.
دانشگاههای پزشکی و دیگر مؤسسههایی که دانشجویان را برای کسب تجربه به مناطق کم
برخوردار یا حتی کشورهای درحالتوسعه اعزام میکنند ،وظیفهی آمادهسازی ایشان را نیز به
عهدهدارند .این امر نهتنها جلوی آسیب زدن به دانشجویان را میگیرد ،بلکه تجربهی دانشجو
را زیاد میکند و روابط بین مناطق ثروتمند و فقیر را بهبود میبخشد .از طریق آموزش روش
تحلیل مسائل اخالقی به دانشجویان نیز ،میتوان به فهم بهتری از کار در مناطق حاشیهای
رسید .در یک نگاه کلی ،اصول بهداشت به دو گروه اصول سنتی شامل :عدالت ،اضرار نرساندن
به دیگران ،سودمندی به دیگران و احترام به استقالل فردی بیمار و اصول نوین شامل :تواضع،
دروننگری ،همبستگی و عدالت اجتماعی قابلتقسیم است .تمام افرادی که با بخش بهداشت،
سالمت و درمان مرتبطاند ،میبایست بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی ،مذهب ،جنسیت
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یا موقعیت مالی بیماران ،خدمات یکسانی ارائه نمایند (اصل عدالت) .همچنین با رعایت اصل
احترام به مالکیت انسان بر نفس خود ،باید بهطور شایسته فرد متقاضی درمان را نسبت به روند
درمان آگاه نمایند (اصل استقالل فردی بیمار) ،مراحل درمان باید بهگونهای انجام شود که
هیچ ضرری به بیمار و حتی پزشک وارد نیاید (اصل الضرر) و هر دو در این رابطه سود ببرند
(اصل سودمندی) .عالوه بر این ،با در نظر گرفتن اصول نوین ،درمانگر باید بدون هیچگونه
اغراق در اظهار نوع تخصص خود (اصل تواضع) رجوع به نیت شخصی در هدفگذاری خدمات
درمانی را پیشنهاد و اعمال نماید .اینکه آیا درمان پیشنهادشده ،برای افزایش تجربهی شخصی
است یا پاسخ به حس وسوسهانگیز تحقیق در ابعاد جدید یا ارائهی درمان واقعی (اصل
دروننگری) .این خدمات درمانی باید از یکسو خطوط قرمز اخالقی درمانگر و یا جامعهی
هدف را -در مواردی که وجه جمع دارد -حفظ کند (اصل همبستگی) و از دیگر سو ،موجب
افزایش عدالت اجتماعی ازنظر دریافت بودجه یا خدمات بهداشتی و درمانی شود ،بهگونهای
نیاز واقعی بیماران را پوشش دهد نه نیاز کاذب یا دست چندم ایشان را .همچنین ،دانشجویان
باید به تولید خدمات عمومی سالمت کمک کنند و از اینکه طرحهای سالمت پیشنهادی
ایشان ،زمینهای برای بیعدالتیهای بیشتر شود ،جلوگیری کنند (اصل عدالت اجتماعی) .این
موارد ،عالوه بر اینکه از آموزههای اسالمی قابل اصطیاد است ،ازنظر سیرهی عقال نیز
قابلفهم ،تأیید و تأکید است .بررسیهای بیشتر باید در مورد رابطهی بین مسائل کشورهای
درحالتوسعه و فقیران درون شهر و جمعیتهای بومی انجام شود.
منابع
.1
.2
.3
.4
.5

ابنبابویه ،محمد بن علی .)1413( .من الیحضره الفقیه (محقق و مصحح :علی اکبر غفاری).
قم :دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
اترک ،حسین؛ خوشدل روحانی ،مریم ( .)1394ماهیت و قلمرو استقالل بیمار .اخالق زیستی،
.91-116 ،17
اتکینسون ،ریتا؛ اتکینسون ،ریچارد؛ اسمیت ،ادوارد؛ بم ،داریل و هوکسما ،سوزان .)1369( .زمینه
روانشناسی (ترجمه :محمدتقی براهنی و همکاران) .ج  ،2تهران :رشد.
اسالمی ،محمدتقی؛ دبیری ،احمد و علیزاده ،مهدی ( .)1388اخالق کاربردی ،چالشها و
کاوشهای نوین در اخالق عملی .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
آرامش ،کیارش ( .)1386بحثی پیرامون اصل عدالت در اخالق پزشکی .اخالق در علوم و فناوری،
 3( 2و .5-10 ،)4
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.7
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.11
.12
.13

.14
.15

.16
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.19
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آزادی ،فیروز و محمودآبادی ،اصغر ( .)1390زمینههای عرب شدن مصر در صدر اسالم ( 21تا
 64هجری) .پژوهشهای تاریخی (علمی-پژوهشی) ،دوره جدید.50-31 ،)4( 3 ،
آناند ،سودهیر؛ پیتر ،فابیان و سن ،آمارتیا .)1390( .عدالت و اخالق در سالمت (ترجمه ریاحیفر
و همکاران) .تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
بهشتی ،محمد؛ باهنر ،محمدجواد و گلزاده ،علی .)1394( .شناخت اسالم .تهران :فرهنگ
اسالمی.
تمیمى آمدى ،عبد الواحد بن محمد .)1410( .غررالحکم و درر الکلم (محقق و مصحح :مهدى
رجائى) .قم :دار الکتاب اإلسالمی.
توکلی ،غالمحسین و سرنیزاده ،مجید ( .)1392مطالعه تاریخی اخالق پزشکی رازی .تاریخ
پزشکی.53-74 ،)16( 5 ،
جوادیآملی ،عبداهلل .)1389( .سیره پیامبران در قرآن .ج  ،6چ  ،5قم :اسراء.
جودکی ،بهزاد؛ غنی ،کیوان و امرایی ،محمد ( .)1395بررسی جایگاه فقهی –حقوقی رضایت و
برائت بیمار و آثار مترتب بر آنها ،مجله پزشکی قانونی ایران.173-182 ،)3( 2 ،
جوالیی ،سودابه؛ نیکبخت نصرآبادی ،علیرضا و پارسایکتا ،زهره ( .)1383تبیین دیدگاه بیماران
و همراه آنان پیرامون حقوق بیمار ،یک پژوهش کیفی پدیدارشناس .فصلنامه حیات5- ،)23( ،
.20
حکیمی ،محمدرضا؛ حکیمی ،محمد و حکیمی ،علی .)1380( .الحیاه ،تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمی.
خادمالحسینی ،زینب؛ خادمالحسینی ،میترا و محمودیان ،فرزاد ( .)1388بررسی نقش خالقی و
رفتاری پزشک در رعایت دستورات پزشکی توسط بیمار در فرایند درمان .اخالق پزشکی،)8( ،
.91-102
دادگران ،سید محمد ( .)1384انضباط و وجدان کاری در جامعه کارگری ایران .مجله کار و جامعه،
(.48-61 ،)66
داورزنی ،محسن ( .)1389مقایسه حقوق بیماران در تحقیقات پزشکی در جهان .فصلنامه حقوق
پزشکی.103-108 ،)14( ،
دیبایی ،امیر ( .)1386چکیده اخالق و قوانین پزشکی .چ دوم ،قم :نشر معارف.
رجایی ،فاطمه؛ محقق داماد ،مصطفی و موسوی ،محمدصادق ( .)1390بررسی فقهی و حقوقی
رابطه انسان با اعضای بدن خود .فقه و حقوق اسالمی.45-62 ،)2( 2 ،
رسنیک ،دیوید بی .)1391( .اخالق علم (ترجمه :تقوی ،مصطفی و مرشدیان ،محبوبه) .قم:
معارف.
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 .21رفیعی محمدی ،ناصر ( .)1384فرهنگ و ارزش پژوهشی در بیتالمال (قسمت اول) .فصلنامه
فرهنگ جهاد 41( 11 ،و .76-104 ،)42
 .22السان ،مصطفی ( .)1386اصول اخالق زیستی .مجله تحقیقات حقوقی.153-183 ،)45( ،
 .23سندل ،مایکل ج .)1393( .عدالت :کار درست کدام است؟ (ترجمه :حسن افشار) ،تهران :نشر
.24
.25
.26

.27
.28
.29
.30
.31
.32

.33
.34
.35

مرکز.
سیدفاطمی ،محمدقاری ( .)1381بیوتکنولوژی در آیینه فلسفه اخالق ،نشریه باروری و ناباروری،
.55-72 ،)4( 3
سیف ،علیاکبر ( .)1394روانشناسی پرورشی نوین :روانشناسی یادگیری و آموزش .چ  ،55تهران:
دوران.
شیخ طاهری ،عباس و فرزندیپور ،مهرداد ( .)1388اخذ رضایتنامه معالجه و عمل جراحی:
صالحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش بیمارستانهای آموزشی کاشان .مدیریت سالمت،
(.96-104 ،)12
صدرالدین شیرازی ،محمدبن ابراهیم .)1383( .شرح اصول کافی (محقق و مصحح:
محمدخواجوی) .تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
عاملی ،سید جعفر مرتضی .)1390( .آداب و اخالق پزشکی در اسالم (ترجمه :محمدرضا صالح)،
چ اول ،قم :مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی (ص).
عریضى ،على بن جعفر .)1409( .مسائل علی بن جعفر و مستدرکات (محقق و مصحح :مؤسسه
آل البیت علیهمالسالم إلحیاء التراث) ،چ اول ،قم :مؤسسه آل البیت علیهمالسالم.
غفوریان ،مهدی؛ صفایی ،سهیال و عباسی ،محمود ( .)1397تحلیل نقش خودمختاری بیمار در
رضایت آگاهانه .اخالق زیستی.51-44 ،29 ،
غنیزاده ،مهدیه؛ کیخا ،محمدرضا و خاکپور ،حسین ( .)1397بررسی مستندات منشور حقوق
بیمار بر مبنای آموزههای دینی (قرآن و روایات) .حقوق پزشکی.31-9 ،47 ،
فاروق خسروی ،محمد؛ علیزاده ،گیسو و الماسپور خانقاه ،حسن ( .)1397بررسی و مطالعه تأثیر
ارائه برگههای اطالعات جراحی بر رضایت و آگاهی بیماران تحت عمل جراحی .اخالق پزشکی،
.112-125 ،43
فرامرز قراملکی ،احد .)1389( .اخالق کاربردی در ایران و اسالم ،ج اول ،تهران :پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فرامرزقراملکی ،احد ( .)1388مبانی ترویج اخالق حرفهای در دانشگاه .پژوهشنامه اخالق،3 ،
.24-39
فرامز قراملکی ،احد .)1389( .اخالق کاربردی در ایران و اسالم ،تهران :پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی.
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 .36قرآن کریم ،ترجمه الهی قمشهای.
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47

قنواتی ،جلیل و جاور ،حسین ( .)1390مبنای احترام در شناسایی و حمایت از حریم خصوصی در
حوزه ارتباطات .حقوق اسالمی.60-33 ،29 ،
کلینی ،محمد بن یعقوب .)1429( .الکافی (محقق و مصحح :دارالحدیث) .قم :دارالحدیث.
اللیثى واسطى ،على بن محمد .)1376( .عیون الحکم و المواعظ (للیثی) (محقق و مصحح :حسین
حسنى بیرجندى) .چ اول ،قم :دار الحدیث.
مجلسى ،محمدباقر بن محمدتقی .)1403( .بحار األنوار (محقق و مصحح :جمعى از محققان) .ج
 ،29چ دوم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
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