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پيشگفتار
همه ساله تعدادي از هموطنان ما براي اداي فريضه حج به كشور
عربستان ميروند .اما آنچه باعث ميشود افراد بيشترين بهره را
ي سالم و بدون ناراحتي
از فرائض اين سفر ببرند ،داشتن جسم 
است .اين مسؤوليت ،همه جانبه است و پاسداري از تندرستي
اين جمعيّت انبوه ،كه در ميان آنان سالخوردگان ،جوانان ،افراد
نيازمن��د به مراقبت هاي ويژه ،همه با هم در س��رزميني دور از
خانه و خانواده ،در دياري با مسائل خاص اقليمي ،اجتماعي و
فرهنگي ،در كنار ميليون ها ميهمان از شرق و غرب و شمال و
جنوب اين جهان پهناور حضور دارند ،ضرورت توجه به مسائل
خاص بهداشتي را به شدت طلب مي كند.
همانگونهكهمراقبتهايبهداشتيورعايتدستورالعملهاي
مربوطه ميتوان��د از وقوع هر حادثه ناگوار و خطرات جاني به
آساني پيشگيري نمايد .سهل انگاري در مسائل مربوط به تأمين
تندرستي زائران نيز مي تواند خطرات جدي بدنبال داشته باشد.
تبيين و تش��ريح جنبههاي مختلف بهداش��تي در سفرهاي
زيارتي نقش مهمي در ارتقا س��فر حج دارد .حفظ س�لامتي

زائران ب��راي بهرهگيري از فضاي معنوي ح��ج از عمدهترين
دغدغههاي دس��تاندركاران مركز پزش��كي حج و زيارت
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران ميباشد.
مجموع��ه حاضر حاص��ل تالشها و تجربي��ات ارزنده و
ارزشمند آقاي دکتر محمدمهدی اصفهانی ميباشد كه پس از
سالها كسب تجربه در اين عرصه به رشته تحرير درآوردهاند.
همچنين از زحم��ات همكاران محت��رم معاونت پژوهش
مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران كه در تهيه
اين مجموعه تالش بسيار نموده اند تشكر و قدرداني مي نمايم .
دكترسيدصمدآقاميري

دكترسيدعليرياض

رئيسمؤسسهآموزشعاليعلميكاربرديهاللايران

رئيسهيأتپزشكيحج

مقدمه
اگرچه آراس��تگي پزش��کان و پيراپزش��کان به زيور اخالق
هميش��ه زيبا و دلپذير اس��ت اما اهميت پايبن��دي اينان به
بايس��تها و شايستهاي اخالق پزش��کي بهمراتب بيشتر
اس��ت .در شرایط متفاوتی مثل سفر اس��تثنائي حج تمتع (يا
عمره) و س��فرهای زيارتی که زائران شرایط خاصی دارند،
از جمل��ه دوري از وط��ن و خانواده ،محدوديت دسترس��ي
ب��ه امکان��ات ،نگرانيهاي زائ��ران در زمينۀ انجام درس��ت
مناس��ک ،تغيير تغذيه و س��اعات خواب و بيداري ،زندگي
دس��تهجمعي و مس��ائل آن ،پزش��کان و همکارانشان نقشي
مهمتر و تأثیرگزارتر از همیش��ه بر عهده دارند .لذا پايبندي
به موازين اخالق پزشکي ،و باالتر از آن ظهور صفات واالي
انساني ،ايثار ،تحمل ناماليمات ،کار طاقتفرسا کردن و دم
فروبستن و بردبار بودن در برابر بسياري از عوامل ناخوشايند
از آن��ان انتظار م��يرود و البته آن گروه از پزش��کاني که با
آگاهي از اين ش��رايط دش��وار داوطلب خدمت ميشوند و
ش��رايط خوب زندگي و کار در وطن را ترک ميکنند و از

درآمدهاي بيشتر چشم ميپوشند و آستين خدمت صادقانه
باال ميزنند در حقيقت دعوتشدگاني هستند که پروردگار
ب��ه آنها مأموريت ويژة خدمت داده اس��ت؛ مادامی که در
انجام وظایف خود ميکوش��ند و براي پاس��خگویي به نياز
زائ��ران حتی وقت کافي را براي حض��ور در اماکن متبرکه
ندارند بدون ترديد مورد توجه و عنايت ويژة پروردگار قرار
میگیرند ،توجه و عنايتي که هيچ معادل مادي براي آن قابل
تصور نيست.

نکتههایي از اخالق پزشکي در سفر حج و
سفرهای زیارتی
 سفر پرخاطره

مدتزمان س��فر حج و زيارت اعتاب مقدس��ه کوتاه است،
اما غالب��اً از همين س��فر کوت��اه خاطراتي ب��راي تمام عمر
بهیادگار ميماند .چه بس��يار کس��اني که فق��ط يک بار در
طول عمر و پس از س��الها انتظار موفق به اينگونه س��فرها
ميشوند ،تأمين و مراقبت از سالمت اين انسانها درحقيقت
انجام مأموريتي است که پروردگار مهربان بهعهدة پزشکان
دعوتش��ده و همکارانش��ان قرارداده و بدون شک وجود
مقدس پيامبر اکرم( ص) و معصومين عليهمالسالم و بهويژه
چش��مان نگران حضرت وليعصر (عج) ناظر شيوة رفتار و
عمل دعوتش��دگان ب��راي خدمت به زائران اس��ت ،رفتار
شايس��ته و علمي و مس��ئوالنه آن ذوات مقدس را خوشحال
و س��پاسگزار ميکند و خداي ناک��رده کوتاهي در انجام
وظایف و يا رفتاري که دل زائري را بشکند و احترام يا حقي
را از او ضايع کند خاطر آن بزرگواران را مکدر ميسازد.

12

نکتههایي از اخالق پزشکي در سفر حج و سفرهای زیارتی

 خدمات پزشکي راهي نزديک به مقام قرب الهي

راههاي متعددي براي تقرب به ذات پروردگار اس��ت که با
نيت و انجام وظایف نوش��ته و نانوش��ته ارتباط دارد .با توجه
ب��ه اهميت فوقالع��اده و حياتيِ مراقبت از س�لامت زائران،
ميتوان گفت که خدمات پزشکي راهی بسيار نزديک براي
نزديک��ي به خدا و جلب رضاي پروردگار اس��ت .در کتب
جام ِع طبي دورة تمدن اس�لامي ،حکم��ای بزرگ ما بر اين
نکت��ه تأکيد کردهاند و حتي کتابهاي مس��تقلي نيز در اين
باب نوشتهاند.

  لحظهای شيرين و افتخاری بزرگ

ت زمان اين س��فرها کوتاه اس��ت ،اما ب��رکات خدمات
مد 
صادقانه در اين س��فرها ،ميتواند حماي��ت ويژة خداوند را
در پي داش��ته و ذخيرهای نجاتبخش و پرفايده براي حيات
اخروي انس��ان باشد ،و چه س��عادتي باالتر از اينکه رضاي
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پروردگار ،در دوران دشوار جهان پس از مرگ ،بر سر انسان
سايه بگستراند.
گم��ان نميکنم لذت��ی باش��کوهتر و بينظيرت��ر از این
لذت باش��د که پزش��ک يا پيراپزش��کي بههنگام بازگشت
از مأموري��ت و وداع ب��ا پيامب��ر اکرم (ص) و ي��ا اهل بيت
ايشان (عليهمالس�لام) بتواند به زبان دل بگويد« :پروردگارا
در اي��ن مدت با تمام توانم در جهت خدمت به بندگان تو و
انجام وظایفم کوش��يدم ،و حال بايد به وطنم بازگردم ،شايد
نتوانستم به حد کافی ،مانند ديگران ،به دعا و زيارت بپردازم؛
اميدوارم از من و خدماتم راضي باشي».

 همه ميدانند ،پس چرا بازگویي؟

مباح��ث اخالقي و از جمله آن بخش مه��م از اخالق که به
حر ِ
ف پزش��کي با بيماران و همکاران مربوط
رابطة صاحبان َ
ميش��ود ،مباحث ناآش��نایي نيس��تند؛ هدف از بازگویی و
تکرار این مباحث يادآوري اس��ت ،چنانکه حتي شخصيت
بيمانندي همچون حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم به مقداد
ميفرمايد« :يا مقداد عظني :اي مقداد مرا موعظه کن» .مقداد
با ارزياب��ي جايگاه خود در مقابل عظمت مواليش متعجبانه
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از اين فرمايش اظهار ش��گفتي ميکند و حضرت در پاسخ
میفرماید که در هر موعظهاي اثري است.

 چه کس�ي صالحي�ت بی�ان مباحث اخالق�ي و از
جمله اخالق در پزشکي را دارد؟

بدون ش��ک ش��خصيت معنوي و ميزان پايبندي گوينده به
موازين اخالقي ،در ميزان دلنش��يني سخن و اثرگذاري آن در
مخاطب تأثير ج��دي دارد .در اينصورت چگونه اس��ت که
افرادي همچون من ب��ه خود اجازه ميدهند که دربارة اخالق
سخن بگويند يا در زمينة اخالق و رفتار صاحبان حرف پزشکي
مطلبيبنويسند؟
ش��ايد پاسخ به اين س��ؤال با اش��اره به خاطرهای و نقلی
تاريخي خالي از فايده نباش��د :از يکي از ش��اگردان مرحوم
مهدي الهي قمشهاي ش��نيدم که ميگفت« :در تابستاني که
کالسهاي درس دانشکده معقول و منقول(الهيات) تعطيل
بود و اکثر دانشجويان شهرس��تاني به نزد خانواده خود رفته
بودند ،ما چند نفر دانش��جوي ساکن تهران به خدمت استاد
رس��يديم و پس از اطمينان از اينکه استاد وقت آزاد دارد از
او درخواس��ت کرديم اجازه دهد براي بهرهگيري از درس
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اخالق ايش��ان ،روزها به خدمتش��ان برس��يم ،آن بزرگوار
بع��د از تأملي موافقت خود را مش��روط ب��ه اينکه  16روز
بعد به حضورش��ان برس��يم اعالم کرد .در پايان ا ّولين جلسه
خصوص��ي ِ
درس اخ�لاق به اس��تاد گفت��م از اينکه چنين
فرصتي را براي ما فراهم کردهايد سپاسگزاريم ،اما ميدانيم
ک��ه جنابعالي براي ارائ��ة اين درس ن��ه احتياجي به صرف
وقت براي مطالعه داش��تهايد و نه اينکه در  16روز گذشته
کار خاصي داش��تهايد ،چه ش��د که اجابت درخواست ما را
به تأخير انداختيد؟ اس��تاد درنگ��ي کرد و گفت اگر کالس
اخالق نبود پاس��خ س��ؤالتان را نميدادم ،اما چ��ون در اين
پاس��خ نکتة اخالقي وجود دارد ،بهرغم ميل باطني جوابتان
را ميدهم؛ روزي که از من درخواست اين مجلس درس را
کرديد هم اشتياق شما و در مقابل آن وظيفة خودم را ديدم و
هم از سویي خود را شايستة ارائة مباحث اخالقي نميديدم،
س��ن زياد ،در هواي گرم تابس��تان
لذا تصميم گرفتم در اين ّ
ته��ران ،مدت  15روز ،روزه بگيرم تا در س��اية اين عبادت،
ش��ايد اندکي خودسازي و تزکية نفس صورت گيرد با اميد
به اينکه امروز بر سخنم تأثيري باشد» .نقل اين خاطره از آن
بزرگمرد عارف واصل ،کار را بر گويندگان و نويسندگان
اخالق بسيار سخت ميکند ،اما اشاره به نقلی تاريخي مشکل
را آسان ميکند.
در دهة دوم قر ِن اول هجري مسلمانان ،که سوريه را فتح
کرده بودند و به شهر حمص وارد شده بودند ،میخواستند با
صداي رسا در آن شهر اذان بگويند .يکي از اهالي نامسلمان
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آن ش��هر ،که صداي نافذ و بلندي داش��ت ،ب��راي اين کار
انتخ��اب ش��د .او نيز بر بلندي رفت و گفت« :ان المس��لمين
يقولون اهلل اکبر ( »...مسلمانان مي گويند اهلل اکبر !)...
حاال نويسندگان و گويندگاني همانند من ،بيآنکه ادعاي
تزکيه و شايس��تگي کنند ،همانند م��ؤذن حمص ميگویند
و مي نويس��ند ک��ه اوليای خ��دا چنين گفته اند ي��ا خوبان و
شايس��تگان چنين کرده اند .اميدواريم مخاطبان نيز ،بيآنکه
وجود ما را در اين ميان ببينند ،پيام اوليای الهي و نيکسيرتان
راهيافته را دريابند.
  قاعدهای کلي و بسيار مهم ،اما ساده

در مکاتب گوناگون فلس��في براي رفتار اخالقي 1معيارهايي
 ethics . 1يا اخالق و رفتار پزشکي شاخه اي است از فلسفه که در آن رفتار خوب
و بد در عرصة پزشکي مورد قضاوت قرار مي گيرد .در حقيقت ،اخالق حرفه اي نه
فقط اخالق فرد ،بلکه رفتار حرفه اي مناس��ب را مشخص مي کند .امروزه ميتوان
موازين اخالق پزشکي را برگرفته از اینها دانست:
قانون و فقه؛
عرف (عقل ،وجدان ،فطرت) و تاريخ؛
نوآوريها و آرای فالسفه.
نظریههای اخالق پزشکي را نيز باید با توجه به اين سابقه با نگاه مکاتب فلسفيِ مربوط
بازنگري کرد؛ مث ً
ال،
در مکتب فلس��في پيامدگرای��ي ( ،)Consequentialismک��ه در رأس آن نام
جان اس��توارت ميل بهچشم ميخورد ،درس��تي يا نادرستي رفتار در نتايج آن اقدام
بازشناسي ميش��ود و پيامدها بهصورت کلي و عمومي بررس��ي مي شود .در ذيل
اين عن��وان عناويني همچ��ون موردگرای��ي ( )Case Consequentialismو
س��ودمندي ( )Utilitarianismو پيامدگرایي اجتماع��ي (Utilitarianism
 ،)Socialکه نگاه سودگرایي براي بيشترين افراد جامعه را هدف قرار داده است،
شایستة بحث است.
در مکتب وظيفهگرایي ( ،)Deontologismکه کانت و همفکران او حامي اين
نظريهاند ،عمل به وظيفه صرفنظر از پيامد آن مورد توجه است .البته ،عمل به وظيفه
با معيارهایي که براي وظيفه در فرهنگ متعالي اسالم ميشناسيم نگرشي بسيار نزديک
به چيزي است که آن را در اخالق پزشکي اسالمي مطرح مي کنيم.
مکاتب فلس��في ديگر همچ��ون  virtue ethicsيا فضيلتگرایي ،با تش��ويق به
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وجود دارد که ،صرفنظر از تأييد يا رد آنها براس��اس مباني
فک��ري و عقيدتي ،ممکن اس��ت آن معيارها به تحقق عملي
رفتار اخالقي نینجامد .اما قاعدهای ساده ،برگرفته از آموزههاي
ديني ،انسان را به رفتار شايسته واميدارد و قاعده اين استکه
ِ
طرف رفتاري
انسان همواره خود را بهجای گيرندة خدمت يا
قرار دهد 2.در اين صورت ،هر انس��انی با خود میگوید« :اگر
من جاي او بودم ،چه رفتاري را انتظارداشتم؛ پس ،حاال که به
جاي او نيستم ،شايسته است چگونه رفتار کنم؟»
 انگیزه های رفتار اخالقی در خدمات پزشکی:

در دنی��ای ام��روز ،رعایت اخالق پزش��کی ب��ا انگیزه های
گوناگونی صورت می گی��رد .اگرچه در هر حال بیماران از
رفتار شایس��ته س��ود می برند ،نگاهی به انگیزه های پزشکان
جای تأمل دارد:
گروهی از بیم تعقیب قانونی و گروهی دیگر برای حفظ
رفت��ار ايثارگرانه و فداکارانه ،و باالخره آنچه ام��روز عم ً
ال در جهان ما مورد توجه
ويژه اس��ت ،يعني اصلگرایي ي��ا  ،principlismبهمعناي رفتار قانونمحور ،هر
کدام براي طراحي س��اختار اخالق و رفتار حرفه اي در عرصة پزشکي انديشه اي و
رهنمودي دارند.
 . 2اشاره به گفتة حضرت اميرالمؤمنين (ع) به فرزندش« :يا بني اجعل نفسک ميزاناً
فيما بينک و بين غيرک فاحب لغيرک ما تحب لنفسک واکره لها ماتکره لها» (به نقل
از کتاب محاسن احمد بن خالد برقي).

17

18

نکتههایي از اخالق پزشکي در سفر حج و سفرهای زیارتی

آبرو و گروهی با انگیزة کسب وجاهت اجتماعی با بیماران و
گیرندگان خدمات پزشکی خوب رفتار میکنند ،اما جمعی
نیز پروردگار حکیم خبیر را ناظر بر اعمال خود میبینند و در
هر لحظه مراقب اندیشه و رفتار خویشاند.
تعهد و پایبندی س��ه گروه اول به آنچه ذکر ش��د ممکن
اس��ت ناپایدار و شکننده باشد و تجربه نیز نشان داده این سه
ِ
تخلفات فراوانی کردهاند،
گروه در وضعیتهای نامتعارف
اما پایبندی دینی به تعهدات حرفه ای ،یعنی«تقوای پزشکی»،
ضامن مطمئن و پایداری است که در خلوت و جلوت و نیز
در نظارت یا عدم نظارت قانو ن انس��ان را به ادای شایس��ته و
دقیق وظایف وامیدارد.
اینک��ه گفته میش��ود وجدان اخالقی ب��ا همة اهمیتش
نمیتواند جانش��ین تعهد دینی باشد س��خن حقی است که
هزاران تجربه ،بهخصوص تجارب��ی که از توجیهات «نفس
مس ّوله» 3سرچشمه میگیرد ،آن را تأیید کرده است.
 . 3نفس مس ّوله یکی از مراتب نفس است که با الهام از آیات  18و  83سورة یوسف
اینگونه نامگذاری شده است .نفس مسوّله چهره ای منافقانه و توجیه گر دارد .اگر
انس��ان در پیروی از نفس اماره خالف می کند ،میداند که خالف می کند و ،اگر
نفس لوامه وارد عمل شود ،انسان را در برابر خالف مورد سرزنش قرار می دهد و راه
اصالح رفتار را پیش روی انسان می گشاید .اما نفس مس ّوله ،با استفاده از توجیهات،
کار خالف را غیرخالف و در شرایطی حتی الزم جلوه میدهد .از این لحاظ ،خطر
پیروی از نفس مسوله نه تنها کمتر از پیروی از اغراض نفس اماره نیست ،بلکه راه
اصالح رفتار را نیز می بندد.
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در محیطی الئیسم بهرغم رفتار خوبی که ممکن است در
خدمات پزشکی دیده شود ،در بطنش این اندیشه نهفته است
که «چه کنیم که بهلحاظ قانونی مش��کلی نداشته باشیم» .از
سوی دیگر ،انگیزة اصلی پزشک یا پیراپزشک خداشناسی
که برای خدمت در اوضاع دشوار سفر حج (تمتع یا عمره) و
دیگر سفرهای زیارتی آستین همت باال میزند و بر بسیاری
از خواس��ته های مش��روع خود پا می نهد چیز دیگری است
و آن جل��ب رض��ای پروردگار در خدمت ب��ه مهمانان او و
پیامبر (ص) و اهلبیتش (ع) و کسب افتخار خدمتگزاری
ِ
مقدس محبوبترینِ انسانها در نزد خداست.
آستان

 ظهور اخالق در رفتار

اگرچه در این نوش��تار در پی تعاری��ف و بحث های فرعی
نیستیم ،تذکر نکتهای خالی از فایده نیست و آن اینکه وقتی
س��خن از اخالق پزش��کی اس��ت نگا ه ما هم به بُعد ذهنی و
هم به بعد رفتاری است .اص ً
ال در کلمة  ،Ethicsکه برگرفته
از کلمة یونانی «اتیکت» بهمعنای رفتار است ،نیز همین نکته
نهفته است .اهمیت رفتار شایسته در خدمات پزشکی آنقدر
مهم اس��ت که اگر بهجای کلمة مرک��ب Medical Ethics
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کلمة تنهای  Ethicsرا ،بدون پیش��وند یا پس��وند پزش��کی،
بهکار برن��د از آن هم��ان معنای اخالق پزش��کی اس��تنباط
میش��ود ،همانطورکه همه از کلمة دکتر ،اگر بدون قیدی
مثل دکتر ریاضیات یا دکتر شیمی ذکر شود ،معنای پزشک
را در ذهن خود مییابند ،در حالی که کلمة دکتر مش��تق از
کلمة التی��ن  Doceoو معنای آن «آموزشدهنده» اس��ت.
چون آموزش جزء جداناشدنی خدمات پزشکی بوده است،
ام��روزه کلمة دکتر (ب��دون قید) کلمة پزش��ک را در ذهن
4
آدمی متبادر می کند.
ب��د نیس��ت همینج��ا کلمة دیگ��ری را هم معن��ا کنیم:
دئونتول��وژی ( ،)Deontologyمعن��ای ای��ن کلم��ة یونانی
«وظیفهشناس��ی» است ،با توجه به توضیحی که دربارة کلمة
 Ethicsدادی��م ،از دئونتول��وژی هم ،ب��دون بهکاربردن قید

خاص ،اخالق پزش��کی و در حقیقت رفتار پزشکی استنباط
میش��ود و همانگونه که اشاره ش��د ظهور اخالق در رفتار
را میتوان مش��اهده و ارزیابی کرد .این س��خن را با کالمی
نورانی از حضرت امیرالمؤمنین (ع) بهپایان می بریم« :اوضع
العل��م ماوقف علی اللس��ان و ارفعه ما ظهر ف��ی الجوارح و
االرکان»؛ 5یعنی پایینترین مرتبة دانش دانشی است که روی
زبان متوقف باشد و عالیترین مرتبة آن دانشی است که در
رفتار آدمی ظاهر شود.

 . 4همچنانکه کلمة حکیم در فرهنگ گذش��تة ما نیز یادآور پزش��ک بود؛ زیرا
حکمت (دانش اس��توار مورد تأیید عقل و وحی) تکیهگاه اصلی پزشکان شایستة
ما بوده است.
 . 5نهجالبالغه ،کلمات قصار.
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 هشداری تکاندهنده

گاهی انس��ان با دیگران بد رفتار میکند و گمان میکند این
موضوع کماهمیت اس��ت ،اما شاید یک برخورد تند با فردی
بیمار سبب رفتار پرخاشگرانة او با خانوادهاش شود و در نتیجه
برخی اختالفات گذشته دوباره زنده شود .در این حال ،کسی
که با بیمار بد رفتار کرده نمیتواند خود را از پیامدهای آن ،که
دامنگیر خانوادة بیمار هم شده ،تبرئه کند.
در آیة  12س��ورة یس ،مسئولیت انس��ان نه تنها در برابر
اعم��ال خودش ،بلکه حت��ی در برابر نتای��ج و آثار اعمالش
نیز صریحاً ذکر ش��ده است« :ان ّا نحن نحیی الموتی و نکتب
6
م��ا قدّموا و آثارهم و کل ش��یی ٍء احصیناه ف��ی اما ٍم مبین».
نمیدانی��م خدا در دیوان پ��ردازش الهی (امام مبین) چگونه
آثار ثانوی اعمال انس��ان را ارزیابی می کند ،اما بهطور یقین
انس��ان فقط در برابر نتایج مستقیم رفتار و گفتار خود مسئول
نیست و در برابر آنچه در پی این رفتار و گفتار در جای دیگر
اتفاق می افتد هم مسئول است.
ح��ال ج��ا دارد ب��ه هش��دار تکاندهن��دة دیگ��ری نیز
توج��ه کنیم ،که متأس��فانه ک��م اتفاق نمی افتد ،کس��ی که
 . 6ما مردگان را زنده میکنیم و آثار آنچه را از پیش فرستادهاند مینویسیم و همه
چیز را در دیوان پردازش میسنجیم.

21

22

نکتههایي از اخالق پزشکي در سفر حج و سفرهای زیارتی

برای مس��ئولیتی انتخاب ش��ده ب��ه کار دیگری ک��ه به آن
گمارده نش��ده میپردازد و مس��ئولیت اصلی خود را ضایع
میکند؛ مث ً
ال ،کسی را برای نظارت بر بهداشت غذا در حج
انتخاب کرده اند ،اما او به جای انجامدادن کامل کار خود و
نظارت بر امور مربوط به جابهجایی زائران مشغول میشود.
حضرت امیرالمؤمنی��ن (ع) در نام��ة کوتاه��ی خط��اب
به کمیل بن زی��اد فرمودهاند« :اما بعد ،ف��ا ّن تضییع المرء ما
متبر»7؛ یعنی این
ولّ��ی و تکلّفه ما کفی لعج ُز حاض��ر و ٌ
رأی ّ
نش��انة ناتوانی انسان و اندیشهای ویرانگر است که انسانی در
مسئولیتی که به آن گمارده شده کوتاهی کند و به مسئولیتی
که از او خواسته نشده بپردازد.

 ضمانت پزشک و کارکنان خدمات پزشکی

یکی از مباحث مهم فقهی و حقوقی و اخالقی برای پزشکان
و اعضای نهاد عرضهکنندة خدمات پزشکی مبحث ضمانت
اس��ت که در جای خود باید بهتفصیل ب��ه آن پرداخت 8،اما
در اینجا فقط به ذکر چند نکته در این باره بسنده می کنیم.
 . 7نهجالبالغه ،نامة .61
 . 8گس��ترة مسئولیت در پزش��کی و نگاهی دوباره به مصادیق ضمانت طبیب ،از
نویسندة همین مقاله.1388 ،
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مفهوم ضمانت در پزشکی این است که پزشک و دیگر
اعضای گروه بهداش��ت و درمان باید مس��ئول و پاسخگوی
پیامدهای برخورد خود با بیمار یا گیرندة خدمات پزش��کی
باشد و این پاسخگویی مستلزم رعایت چند شرط است:
1 .1داشتن اطالعات علمی کافی (براساس عرف زمان
و مکان) .به این ترتیب ،مبادرت به خدمات پزشکی
بدون استمرار در یادگیری و ناآگاهی از یافته های
ضروری علم��ی ،در صورتی که از لحاظ علم روز
نادرست باشد ،موجب ضمان است؛ یعنی ،در برابر
قان��ون و حتم��اً در برابر پروردگار م��ورد مؤاخذه
قرار میگیرد.
2 .2رعایت دقت و انج��امدادن صحیح فرایند درمان و
کوتاهینکردن.
3 .3اخذ رضایت آگاهانه)Informed Consent(9

(اخذ برائت) در مواردی که احتمال بروز عارضه یا
خطری ناشی از شیوة درمان وجود دارد.
ب��ا توجه به ای��ن موضوع ،جا دارد همیش��ه و بهویژه در
خدمات پزش��کی در حج تمتع یا عمره و دیگر س��فرهای
زیارتی بر ضرورت مطالع��ه و بازآموزی و آموزش مداوم
تأکید ش��ود و دس��تگاههای مس��ئول نیز بهط��ور جدی به
ِ
آموزش یادآور و نکتهمحور برای این مأموریت و
ش��رایط
 . 9اخی��راً ،حتی بهجای رضایت آگاهانه بحث انتخ��اب آگاهانه یاInformed
 Choiceرا با توجه به بعضی شرایط خاص مطرح می کنند .به هر حال ،اخذ برائت
بهمعنای کسب اجازه برای انجامدادن خدمات پزشکی ،البته با رعایت شرط اول و
دوم ذکرش��ده در باال ،برای بیمار یا ولی اوست .در این صورت ،پزشک در مقابل
اتفاقی که ممکن است بیفتد ضامن نیست.
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مسئولیت توجه کنند.

 رهنم�ودی بی نظی�ر از ام�ام المتقی�ن (ع) ب�رای
پزشکان و پیراپزشکان

از حضرت امیرالمؤمنین (ع) حدیثی نغز و پرارزش نقل شده
اس��ت که میتواند س��ر لوحة مباحث اخالق پزش��کی قرار
گی��رد« :من تطبّب فلیت��ق اهلل و لینصح و لیجتهد»؛ 10یعنی هر
که به کار پزش��کی و پیراپزشکی میپردازد باید تقوای خدا
پیشه کند و خیرخواهانه آموزش دهد و در کار خود اجتهاد
(نه فقط جهد) بورزد .بر این اس��اس ،پزش��ک و پیراپزشک
باید تق��وا را ،که زیربنای مطمئن اخ�لاق و رعایت حقوق
فرد و جامعه و امر و نهی الهی اس��ت ،رعایت کند و نهایت
کوش��ش خود را ب��رای عرضة صحیحتری��ن و دقیقترین و
11
مطمئنترین شیوة خدمات پزشکی بهکار گیرد.
 . 10بحاراالنوار ،ج  ، 62ص .72
 . 11این شرط الزم برای عدم ضمانت پزشک در قبال آثار منفی احتمالی درمان
اس��ت و ،همانگونه که در بحث مربوط به ضمانت بیان کردیم ،به اخذ برائت نیز
باید توجه شود.
بد نیست اش��اره کنیم که امیرالمؤمنین (ع) در جای دیگری در وظایف حکومت
اسالمی به جلوگیری از کار پزشکانی را که اطالع علمی کافی ندارند تأکید کردهاند:
«یجب علی االمام ان یحبس فساق من العلماء و الجهال من االطباء» (من الیحضره
الفقیه ،ج  ،3ص  )20و البته جهل و ناکارآمدی را باید با عرف علمی زمان سنجید.
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اجتهاد در پزشکی یادگیری و آموزش مداوم و پژوهش
مس��تمر و کاربردی را در درون خود دارد .وقتی انس��ان در
رهنمودهای خاص خدمات پزش��کی و ویژگی های الزم و
پسندیدة پزش��کان و صاحبان حرف پزشکی غور می کند،
معموالً این عناوین را می یابد:
نظ��م در امور ،مه��ارت و حذاق��ت ،ادای امانت ،جلب
اعتماد مردم ،بصی��رت ،مورد وثوق ب��ودن ،نیکوکرداری،
رس��یدگی خوب به بیماران ،رازداری ،آراستگی به محاسن
و مکارم اخ�لاق (نظیر روحیة ایثار ،عف��اف ،وقار ،تواضع،
گش��ادهرویی ،اخالص در عمل ،فرونشاندن خشم ،گذشت
از انتق��ام ،صبر و اس��تقامت ،عاطفه ،توکل ب��ه خدا ،زهد و
دلبستگینداش��تن به مال و مقام دنیا ،صداقت ،وفای به عهد،
عدالت ،بردباری و حلم ،حیا و شرم ،مدارا با مردم ،کرامت و
بزرگواری ،خوف از خدا ،امید به خدا ،شجاعت ،حسن ظن،
انصاف ،حق شناسی ،بلندهمتی ،احساس همدردی با بیمار)،
بزرگداش��ت امر و نهی الهی ،س��عة ص��در و انتقادپذیری،
فرقنگذاشتن میان فقیر و غنی و ضعیف و قدرتمند.
برای هر یک از مواردی که تحت عنوان «خصوصیات
ِ
مطلوب پزش��کان و پیراپزش��کان» برش��مردیم در
الزم و
آیات و روایات و س��خنا ِن حکمتآمیز بزرگان مستندات
و توضیحات و شواهدی وجود دارد؛ اما ،اگر کمی دقت و
تأمل کنیم ،میتوانیم همة این ویژگی ها را بهصورت فشرده
و نهفت��ه در همان کالم نوران��ی حضرت امیرالمؤمنین (ع)
بیابیم.
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 نکاتی دیگر دربارة رابطة پزشک و بیمار

به اعتباری ،حس��اس ترین بخش خدمات پزش��کی ــچه در
وضعیت عادی و چه در مواقعی مثل حج و دیگر س��فرهای
زیارتیــ رابطة پزش��ک و بیمار اس��ت و این بخش را هم از
جهات شرعی و اخالقی و قانونی و فرهنگی و هم از جهات
اثربخشیِ درمان میتوان بررسی کرد.

در گذش��ته های دور که تعلیم پزشکی بر عهدة استادی
حکی��م ،آن ه��م در طول زمان آم��وزش نظ��ری و بالینی،
بود ،رفتار و ش��خصیت اس��تاد بیشترین تأثیر را در ساختار
رفتاری و شخصیتی شاگرد و عملکرد آیندة او میگذاشت
و اس��تاد نیز با معیاره��ای اعتقادی خود ش��اگردان خود را
انتخاب و تربیت میکرد .در س��وگندنامة بقراط ،که مربوط
به  2500س��ال قبل اس��ت ،ویژگی ها و تعهدات ش��اگردان
در آغاز فراگیری دانش پزش��کی ب��ا معیارهای آن روزگار
درج شده اس��ت ،که بخش اصلی آن متوجه رابطة پزشک
و بیمار اس��ت .در همة مق��ررات اخالقی پزش��کی ،اعم از
آنهایی که در قالب س��وگندنامهها و قوانین کش��وری 12و

 . 12ش��اید قدیمترین قانون حکومتی ناظر به مسائل پزشکی ،بهرغم شکل بسیار
خش��ن آن ،قانون حمورابی باش��د که روی یک اس��توانه سنگی حک شده است.
اس��توانة مذکور ،که از حفریات شوش بهدست آمده ،اکنون در موزة لوور پاریس
نگهداری می شود.
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توافق��ات بین الملل��ی 13و مناجاتنامه ه��ا 14و مانن��د اینها
شکل گرفته اند ،تأکی ِد اصلی بر محور رابطة پزشک و بیمار
استوار است .تحقیقات برخی از پژوهشگران اهمیت موضوع
ارتباط پزش��ک و بیمار را حتی در سیر درمان نشان میدهد.
مث ً
ال ،ثابت ش��ده اعتماد بیمار به پزش��ک و نقش پزشک در
کاهش اضطراب بیمار و آرامس��ازی درون متالطم و نگران
و باالخره مهارت پزش��ک در چگونگی بهکارگیری علم و
تجربه در روند درمان تأثی ِر بهس��زایی میگذارد 15.همچنین،
ی اهمیت نحوة روبهروشدن و نگاه پزشک
در همین بررس�� 
به بیمار ،تحت عنوان رفتار غیرکالمی ،با نس��بت  65درصد
16
در مقابل  35درصد س��هم رفتار کالمی قرار گرفته است.
ِ
اهمیت رفتار پزش��کی را نش��ان میدهد که در اندیش��ة
این
او خداجوی��ی و توکل به خدا؛ در چهرة او گش��ادگی؛ در
رفتار او ادب؛ در بررس��ی های بالینی و معاینات او احس��اس
مس��ئولیت و تعه��د دینی م��وج میزند ،و بدو ِن ش��ک در
سخنِ چنین پزشکی عاطفه و همدردی و احساس مسئولیت
محسوس است.
محققی به نام پییترونی ( )Pietroniدر تحقیقات خود

 . 13غی��ر از بیانیة هلس��ینکی  1و  2و بیانیه های مکمل آن ،ک��ه ناظر به اخالق در
تحقیقات پزشکی است ،اعالمیة بلمونت با چهار اصل اتونومی (خودمختاری بیمار و
ضرورت کسب اجازة او برای درمان) و عرضة خدمت مفید و پرهیز از زیانرساندن
و عدالت درخدمات پزشکی مهمترین اصول پذیرفته در سطح جهانی است ،اگرچه
بر سر این اصول ،بهویژه اصل اول آن ،جای مناقشه باقی است.
. 14از جمله مناجات ابن میمون و عساف و مناجاتنامة انتشاریافته بههمت مرکز
تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
Sociology as applied to medicine, Patrice .)1984( .Donald L. 15
ibid . 16
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نش��ان داده ک��ه بیش از یکـس��و ِم اثربخش��ی درمان به
چگونگی رابطة پزشک و بیمار ارتباط دارد .وی ،همچنین،
در یک بررسی نش��ان داده است که در مطب یک پزشک
متخصص قلب فقط  10درصد بیماران شرح حا ِل کاملی از
خ��ود ارائه میدادند  ،وقتی این پزش��ک میز و صندلی خود
را از فض��ای درون مطب به محوطة بازی برد ،که بیماران در
آنجا جمع بودند ،بیش از  50درصد بیماران در هنگام معاینه
17
ل خود را به او دادند.
شرححال کام 

 نقش امید و تلقین در سیر بیماری

یکی از بهترین خدمات پزش��کان در مراس��م حج آرام سازی و
کاهش نگرانیهای بیماران اس��ت ،که اهمیت آن بههیچوجه از
خدماتدرمانیمتداولآنها،الاقلدرآنموقعیت،کمترنیست.
ِ
ب��زرگ ایران��ی،
محمد بن زکری��ای رازی ،پزش��ک
توصیه کرده که پزش��ک ،حتی اگر خود به شفایافتن بیمار
امید ندارد ،باید همواره بیم��ار را به بهبودی امید دهد؛ زیرا
18
مزاج جسم تابع مزاج نفس است.
 . 17اخالق و تاریخ پزشکی ( .)1380از نویسندةهمین مقاله ،تهران ،دانشگاه علوم
پزشکی ایران.
 . 18نگاه��ی به آثار و جایگاه علمی محمد بن زکری��ای رازی و بهاءالدوله رازی
( .)1376از نویسندة همین مقاله ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران.

نکتههایي از اخالق پزشکي در سفر حج و سفرهای زیارتی

حضرت رس��ول اکرم (ص) به هنگام عیادت بیماران با
کلماتی امیدبخش آنها را به شفایابی امیدوار میساخت 19و
مردم را به نفوس خیرزدن و پرهيز از هر گونه کالم و رفتاری
20
که موجب افزایش نگرانی بیمار شود توصیه میفرمود.
بررسی ها و تجربههای فراوانی درمورد نقش امید در ارتقا
و تسریع سیر شفایابی و نیز نقش مثبت و منفی تلقین در بهبود

یا احساس تشدید بیماری و سیر منفی درمان وجود دارد.
پیشرفتهای دانش ایمونولوژی (ایمنیشناسی) در زمان
ما این نقش ها را بهخوبی نشان میدهد 22و همة اینها بیانگر
این واقعیت اس��ت که چگونگی رفتار و سخنگفتن و طرز
نگاهکردن پزشک نقش مهمی در سیر درمان دارد.
21

 انتظار دارید پزشکان چگونه باشند؟

در سال  ،1384بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز در برنامهای پژوهشی از همة دانشگاه های علوم پزشکی
. 19کان (ص) یقول له :ال بأس علیک ستشفی ان شاءاهلل قریباً (سفینهالبحار ،ج ،2
مادة عیادت).
قتنفسواله فی االجل فا ّن ذلک الیرد شیئاً و
المریض
علی
دخلتم
اذا
(ص):
 . 20قال
ّ
لکنه یطیب النفس (بحاراالنوار ،ج .)81
 . 21همدم بیمار ( .)1384از نویسندة همین مقاله ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 . 22همان
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کشور درمورد ویژگی های علمی و اخالقی و رفتاری پزشکان
نظرخواهی کرد .آنچه در ادامه مالحظه می شود مجموعهای از
پاسخ های  40دانشگاه و برخی صاحبنظران مستقل در زمینة
انتظارات اخالقی و رفتاری پزشکان است.

 ارزشها و اخالق حرفه ای

بیماران و افراد جامعه باید بتوانند درمورد زندگی و سالمت
خ��ود به پزش��کان اعتماد کنن��د .بنابراین ،از یک پزش��ک
عمومی خوب انتظار می رود:
1 .1برای شخصیت و حقوق بیماران اهمیت قائل شود و
موارد زیر را عم ً
ال مراعات کند:
 -1-1مراقب��ت از افراد س��الم و بیم��ار را با هدف
ارتقای سالمت آنان در درجة اول اهمیت قرار دهد؛
 -2-1ب��ا همة بیم��اران با خوشروی��ی و احترام و
دلسوزی رفتار کند؛
 -3-1ب��رای ش��خصیت و مس��ائل خصوص��ی و
نگرانیهای بیماران ارزش قائل شود؛
 -4-1با حوصله به س��خنان بیم��اران گوش کند و
برای نظر آنها ارزش قائل شود؛
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 -5-1اطالعات مورد نیاز بیماران را شناس��ایی و به
زبانی ساده به آنان منتقل کند؛
 -6-1به حق بیماران درم��ورد دخالت تام آنان در
تصمیماتی که برای س�لامت و بیماریشان گرفته
میشود احترام بگذارد؛
تِ حرفه ای خود را بهروز کند؛
 -7-1دانش و مهار 
 -8-1مح��دودة صالحیته��ای حرف��ه ای خود را
بهخوبی بشناسد؛
 -9-1صادق و قابل اعتماد باشد؛
 -10-1برای اطالعات محرمانه ارزش قائل ش��ود و
از آنها بهخوبی محافظت کند؛
 -11-1عقای��د ش��خصی خ��ود را در حرف��ة خود
دخالت ندهد؛
 -12-1هرگاه به مشاوره یا ارجاع بیماران نیاز باشد،
با عالقه و بهموقع اقدام کند؛
 -13-1هیچگاه از موقعیت خود سوء استفاده نکند؛
 -14-1ب��رای بهب��ود مراقب��ت بیم��اران و ارتقای
س�لامت جامعه ،با دیگر هم��کاران و اعضای تیم
مراقبت بهخوبی همکاری کند؛
 -15-1با درنظرگرفتن سوابق و ارزشهای فرهنگی
گوناگون افراد ،به آنها احترام بگذارد؛
 -16-1همواره تمایل خود را به تسکین درد و رنج
بیماران نشان دهد.
2 .2در توزیع امکانات و خدمات بین بیماران و جامعه و
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.3
.4

.5
.6
.7
.8

همکاران عدالت را مراعات کند؛
3با عقای��د و دیدگاه های همکاران و بیماران با س��عة
صدر و انعطاف پذیری و منطق صحیح برخورد کند؛
4از نظره��ا و انتقاده��ا و پیش��نهادهای هم��کاران و
مسئوالن برای شناسایی نقاط ضعف و بهبود فعالیت
خود استقبال کند؛
5موازین بهداش��ت جس��می و روانی و اجتماعی و
معنوی را در رفتار خود مراعاتکند؛
6منافع س��ازمان و جامعه را بر منافع ش��خصی مقدم
دارد؛
7شئونات حرفه ای و انسانی را در محیط کار و جامعه
رعایت کند؛
8اص��ول اخالقی مرتب��ط با مراقبت های پزش��کی و
مسئولیت های قانونی حرفة پزشکی را رعایت کند.

 سخن پایانی

اگرچه کتابهای بس��یاری در زمینة اخالق پزش��کی نوشته
ش��ده و صدها مقال��ه در این باره انتش��ار یافته و کنگره ها و
کنفرانس ها و همایش های بسیاری با این عنوان برگزار شده
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اس��ت ،آنچه میتواند بیم��اران را از رفتار آمیخته به موازین
اخالقی پزش��کان و مراقبت های پزش��کی و مسئوالنة آنان
بهره مند س��ازد عزم آنان به بازشناسی مقام و منزلت پزشک
و قداست پزش��کی و وظایف شرعی و قانونی مرتبط بر این
جایگاه اس��ت .یک عرصه برای تمرین و در عین حال یک
میدا ِن آزمون حضور پزشکان در مراسم حج همراه زائران یا
برای خدمت به زائران در اماکن متبرکه است .عمر این سفر
و مسئولیت های ویژة پزشکان در این مراسم کوتاه است ،اما
نتایج آن میتواند هم برای بیماران و هم برای خود پزشکان
ب��رکات فراوانی در دنی��ا و آخرت به ارمغان آورد .خوش��ا
ب��ه حال آنان که با درک عمیق این مس��ئولیت ها و تالش و
بردباری خود رهتوشهای بی مانند فراهم میسازند.
مریزاد دستی که مر خستگان را
شفـای تن و راحت جان رساند
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