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  مروريي  مقاله
 چكيده

 يضـرور  - ياز جمله انجام اعمـال پزشـک   – يزندگ مختلفهاي  عرصهدر  ين اسالميت قوانيرعا ،در کشور ما که اينباتوجه به 
 يعلمـ هاي  تيعالوه بر داشتن صالحکه پزشکان،  رسد مي نظر به ،باشند  مياخالق اسال فقه و يمبان باالف د مخياست و عملکردها نبا

ـ يپ ييآشنا ين مبانياساس ا برخود،  ي مرتبط با حرفه يو ضوابط اخالق ياحکام فقهبا  بايد مي، يو قانون فقـه،  دانـش  : کـه اوالً  ددا کنن
 يشـده و پاسـخگو   اسـتنباط فقها و عقل  جماعن، اامعصوم امبر ويث پيکه از قرآن، احاد کند ميارائه  ااحکام راز  يريفراگ ي مجموعه

شمندان و يات و اظهارات انديدر قرآن، روا ياصول اخالق: اًيو ثان دگوناگون هستنهاي  تيو موقع طيدر شرا يو اجتماع يفرد يازهاين
  .استخراج کردها  آن از يرا درحد تخصص يضوابط اخالق پزشک توان ميان شده و يل بين، به تفصيد يعلما
به منظور استخراج مطالب مرتبط با فقه و اخالق پرداخته شده، اظهارات  يو پزشک ي، اخالقيمعتبر فقهتون مه مرور ب ،ن مقالهيا در
 ،هـا  آن وجوه اشـتراک و اخـتالف   و يو اخالق پزشک يقلمرو فقه پزشک ي درباره شمندان گذشته و معاصريهان و انديفقهاي  ليو تحل
  .اند هشد يو بررس ييشناسا

ن ييدارد، به تع يرونيب ي که معموالً جنبه يپزشک ي طهيدر حاي  هديداد و پديهر رو يبرا يآمده، فقه پزشک دست بهج يبر اساس نتا
ار يو مقررات بسـ  ، شامل ضوابطياما اخالق پزشک. نديحکم خداوند، اجرا نما عنوان بهرا ها  آن فه دارندين وظاو مکلف پردازد ميحکم 
ـ گرد يفـ يک ياست که عموماً باعث ارتقـا  يپزشک ي در حوزه يو درون يرونيداد بيع و متنوع مرتبط با هرگونه عملکرد و رويوس ده، ي

همانند ها  آن از يرويبه پ تأکيددستورالعمل،  صورت ها به آن شدن رغم مطرحيباشند و عل يا متفاوت با احکام فقهيممکن است همسان 
  .ستين يام فقهاحک يالزام به اجرا

  يا ، اخالق حرفهيفقه اسالم ،ي، اخالق پزشکيفقه پزشک :يديواژگان کل
  
  
  

   

                                                
  تهران ي، دانشگاه علوم پزشکيخ پزشکيقات اخالق و تاريمرکز تحق ،ياستاد روانپزشک ١
  ، دانشگاه باقر العلوم، قم»يش اخالق اسالميگرا« يمعارف اسالم يرشته مدرس يدکترا يدانشجو ٢
  Email: smtabataba_md@yahoo.com ،۶۶۴۱۹۶۶۱: ، تلفن۴، طبقه ۲۳آذر، پالک  ۱۶خيابان تهران، بلوار کشاورز،  :نشاني *
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  قلمرو فقه پزشکي و اخالق پزشکي :و همكاران سيدمحمود طباطبايي  ٢
 

  

  مقدمه 
ک يبا  غالباً، يگان خدمات پزشکدهند ارائهپزشکان و 

بستگان  چون هم ياز موارد با افراد متعدد ياريو در بس(انسان 
د در يبا نديفران يا. هستندتعامل  لاحدر ) يان ويو اطراف

و  ي، اخالقي، فقهي، حقوقين و مقررات علميچارچوب قوان
مسوؤل «و باتوجه به اصل  ن اساسيبر ا. برقرار گردد يفرهنگ
ن مسؤوال تأکيد، )۱(امبري، سنت پ١مينظر قرآن کر از» بودن
ت يبر لزوم رعا يمبن يرسمهاي  هيانيکشور در ب ي هيبلندپا

 )۲،  ۳(  يپزشکهاي  طهيح ي در همه يو اخالق يفقهمقررات 
 يخيتار ي سابقه چون هم يارزشمند يفرهنگ ي نهيو وجود زم

به  يرانيا يو اهتمام اطبا يديان توحيان به اديرانيا يبنديپا
ت اصول يبر رعا تأکيدبا ) ۵-۷( يدانش پزشک ييشکوفا
قبل و بعد از ظهور اسالم ثبت شده  يکه در متون طب ياخالق

 يپزشک ي جامعهکه  رسد مي نظر به ي، ضرور)۷ -۱۰(است 
مسائل هر حوزه  ؛دنآشنا شو يپزشکو اخالق فقه  يمبانبا  ،ام

بر اساس و  نمايندل يآن تحص يرا از منابع تخصص
و  يفعلمشکالت موارد و ط، يمراجع واجد شرا يرهنمودها

پزشک  ي رابطه چون همن موارد ياز ا يبرخ .ندنحل ک را بالقوه
ق حجر و سفه، استفاده از الکل در مصارف يمار، مصاديو ب
گر يد يهمواره مطرح بوده، برخ ها، آن و موارد همسان ييدارو
ت، اجاره ير جنسيي، تغيح مصنوعيوند اعضا، تلقيپ چون هم

و موارد  يفرد دچار مرگ مغزهاي  دادن رحم، استفاده از اندام
ادشده، يموارد  ي همه. نديآ يم شمار بهمشابه، از مستحدثات 

د بر اساس ضوابط ي، بايافت حکم فقهياز به دريعالوه بر ن
با حکم  يف شوند که گاهين تکلييو تع يابيهم ارز ياخالق
  .متفاوت خواهد بود يمنطبق و گاه يفقه

  مسألهبيان 
ف و يتعر ،مقالهن يهدف از نگارش ا که اينبا توجه به 

 يکاربردها يبرا يکردن قلمرو فقه و اخالق پزشک مشخص

                                                
ي اسرا،  سوره( مسؤوالًان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه   ١
   )۳۶ي  آيه

ف چند واژه و اصطالح ينخست به تعر ،است يو عمل ينظر
دارند  ييسزا بهت ياهم يگير نتيجهبحث و  يکه برا ياديبن
  .ميپرداز مي

همسان طب و معالجه  ،يپزشک ي واژه :و پزشک پزشکي
 طب« :رده استنوس، آويجال چون هم نايسن اب .رود يکار م هب

 پرداخته، يآدم ت بدنيوضع ريفراگ يکه به بررس است يدانش
بازگرداندن هاي  وهيش و يسالمت ي ندهيدارنده و زدا عوامل نگه

دو  ين دانش، دارايا. کند مي يياز دست رفته را شناسا يسالمت
، يديتوحان يالبته اد ).۱۱،  ۱۲(» است يو عمل يبخش نظر

مان در ساز نهيزمرا پزشک و  ياصل ي دهنده شفا اوند رادخ
 است که نقل شده )ص(امبر اسالم ياز پ. دآورن يم شمار به
قة الداء و الدواء، و يالنه العالم بحق يب الحق هو اهللا تعاليالطب«
 :يخشيه مما يحميض و يرفق بالمريقاً النه يره رفيغ يسمي
 ،درمانقت درد و يرا به حقيخداوند است ز يب واقعيطب

 ،، زيرا با مالطفت و مهربانيشود ميپزشک، رفيق ناميده  داناست و
   ).۱۳( »دارد آور، باز مي رسان و زيان از عوامل آسيبار را مبي

 يعمومهاي  در محاوره ٢اگرچه حرفه :پزشکي ي حرفه
سندگان متون ينظر نو از ،گردد ميمنظور  ٤و شغل ٣کار  همسان
، متفاوت »شغل« و »کار«با  »حرفه« ياصطالح ي، معنياخالق
کار است و  يبرده، نوع ياگرچه برا يبردگ ،مثال براي. است
د، اما از يآ يم شمار بهاشتغال  يراهزن، نوع يبرا يراهزن
رفته يحرفه پذ عنوان ها به آن ک ازي چينظران، ه دگاه صاحبيد
 نيتر ن مولفه است که مهميچند يدارا» حرفه«را يز ،شوند مين
  :عبارتند ازها  آن

   ٥اشتغال )۱
   ٦در شغل داشتن اختيار )۲
   ٧برخورداري از دانش )۳

                                                
2 Profession 
3 Work 
4 Job 
5 Occupation 
6 Autonomy 
7 Knowledge 
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  ٣ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

  ١داشتن مهارت )۴
  ٢و اقتدار ييحائز بودن توانا )۵
   ٣محوري خدمت )۶
   ٤مفيد بودن يا مطلوبيت اجتماعي شغل )۷
   ٥مثمر ثمر بودن )۸

 يط اصليشرا از فوق،هاي  يژگيو ي همه که اينباتوجه به 
ک ي، يند، پزشکيآ يم شمار به يمبادرت به انجام اعمال پزشک

سندگان متون معتبر ياز نو يالبته برخ. )۱۴(حرفه است 
را معتقد يز ،اند هکرد يصناعت معرف ي، طبابت را نوعيميقد

 يعنيصناعت  يبرا يضرور يوجه سه ي لفهؤم يبودند که دارا
  ).۱۴،  ۱۵( باشد يم )ييدانش، مهارت و توانا(

فهم، درک  يبه معن يدر زبان عرب که فقه ي واژه :يهقففقه و 
، يدر فرهنگ اسالم، )۱۷،۱۶( است يشياند مطلب و ژرف

احکام علم به  شده که منظور از آن ياصطالحل به يتبد
بر  )هرگونه عملکرد و رفتارا ين يفروع د( يفرع يشرع

 ثياحاد، قرآناز  [ يحيل تشرياساس مستندات و دال
،  ۱۸( باشد يم ]عقلن، اجماع علماء و يامبر و معصوميپ

 يياست که توانا يه کسيف فقين تعريبراساس ا). ۱۷
 طور بهن را يمربوط به فروع د ياستنباط احکام شرع

 که اينه ب نظر. داشته باشدادشده، ي چهار منبعاز  ياستدالل
و  يهرگونه عملکرد و رفتار فرد يبرا دانش فقه،

، يفقهسندگان متون ي، نوکند مين ييتع يحکم، ياجتماع
عبادات، احکام،  يعني ياصلدر چهار باب مباحث فقه را 

 ي به نوبهها  آن ک ازيهر ،کرده يبند طبقهقاعات يعقود و ا
د يالبته شه .شود ميم يتقس يمتعدد يفرع خود، به ابواب

عالمه مطرح کرده و  يگريد ي صدر، چهار باب را به گونه
نسب و  ،مال ،جان ،نيد(اب پنج بدر فقه را مباحث  ،يحل
  .)۱۹،  ۲۰(کرده است  يبند طبقه) عقل

  اخالق و عمل اخالقي
                                                
1 Skill 
2 Ability & Authority 
3 Service oriented 
4 Value-based service ideal 
5 Fruitful, productive 

 ي جوي هشيارانهو جست ي درباره است که يدانش :اخالق
شناختن صفات خوب و  ها، آن يمثبت، درک معانهاي  ارزش

 ده ويپسند يکارها ياريانجام اخت ها، آن اکتساب يبد، چگونگ

ن يا. كند بحث مي ستيناشا ياز ارتکاب کارها يخوددار
 يكند، اما درمانگر بهتر ، ما را دانشمندي ماهرتر نميدانش

 كند ايجاد مي ييجو در ما شوق و عالقه به تعالي ؛خواهد كرد
 ييتر شناسا آموزد كه مشكالت انساني را سريع به ما مي و

  ).۲۱( بكوشيمها  آن در حل يكرده، به گونه مؤثرتر
رعايت حقوق  مبتني بر ارتباطي پايدار رفتار :عمل اخالقي

بين شخصي   ،درون شخصي ي سه حوزه طرف ارتباط است و
 يعني افراد در تعامل با شود ميشخصي را شامل  و برون

ها و در رفتار با طبيعت و جانداران، از  خويش، با ديگر انسان
ار ي، بسيت اخالقيمسؤولو  يت اخالقي برخوردارندمسؤول

است  يشرع يو حت يق، حقويشغلهاي  تيمسؤولفراتر از 
انجام هر  ،عمل اخالقي ، منظور از اصطالحيکل طور به .)۲۲(

  ).۲۳( شود ميرفاه ديگران ن يتامرفتاري است كه منجر به 
 ياساسهاي  يژگيست که وا نيف فوق در ايت تعارياهم

 يپزشک ي ت پزشک و پرداختن به حرفهيشخص يو الزم برا
 يو برخ يبا احکام فقه مرتبطها  آن از يرا مطرح نموده، برخ

مثالً با استناد به . هستند يگر، مربوط به ضوابط اخالقيد
امبر اسالم ياز پ يعيو ش يسن يث نقل شده در منابع فقهيدااح
از دانش، مهارت  ي، برخوردار)ع( ين عليمنؤالم ريو ام) ص(

، )اند هف حرفه و صناعت آورده شديکه در تعار( ييو توانا
ها  آن يفرد چه چناناست و  يبابت، ضرورپرداختن به ط يبرا
هرگونه  مسؤولاز نداشته باشد، ضامن و ين ي ازهاند  هرا ب

 ياز سو). ۲۴ - ۲۸(بار خواهد بود  انيامد زيخسارت و پ
ت ي، عدالت، رعاييجو يتعال چون هم ييها يژگيگر، ويد

، مالطفت، يبخش انيگران، عدم زين رفاه ديحقوق و تام
، همه يو مثمر ثمر بودن در اعمال طب يمحور ، خدمتيمهربان

  .شوند مياخالق  ي مربوط به حوزه
و  يفقه پزشکدهند که  يف فوق نشان مي، تعاريکل طور به

، نظر موضوع ازهستند که  يمستقل ي دو حوزه ياخالق پزشک

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
m

e.
tu

m
s.

ac
.ir

 a
t 1

3:
06

 IR
D

T
 o

n 
S

un
da

y 
A

ug
us

t 4
th

 2
01

9

http://ijme.tums.ac.ir/article-1-97-fa.html


  قلمرو فقه پزشکي و اخالق پزشکي :و همكاران سيدمحمود طباطبايي  ٤
 

. باشند مي و اختالف وجوه اشتراک يداراو اهداف،  منابع
 يکي ،نااز افعال مکلف يهر فعل يبرا فقهعلم  که اينباتوجه به 

را ) ماحر و هوکرمباح، مستحب، مجب، او( گانه احکام پنج از
ا بالقوه در يداد بالفعل يهرگونه عمل و رو ،)۱۷( کند مين ييتع

و  گردد مي» نيافعال مکلف«مشمول اطالق ، يپزشک ي حوزه
ن اساس، يبر ا. از احکام پنجگانه است يکير به قبول يناگز

، سالمت و بهداشت يپزشک ي در حوزه يفقهن يقواناحکام و 
 ها، آن ات مرتبط بايياعم از آموزش، درمان، پژوهش و جز

  .دهند يل ميرا تشک يفقه پزشک ي حوزه
اعمال  ي اخالق در صحنه يکه به معن ياخالق پزشکاما 
دو  ي، دارايفقه پزشک چون هم، اگرچه )۲۹( است يپزشک
 ي مسائل مربوط به حرفه ي همهبوده،  يو عمل ينظر ي طهيح

مقدمات ورود  يل و حتياز آغاز شروع به تحص يعني يپزشک
 يمورد بررس پزشک رات در طول عمر يتا هرگونه فعال ،به آن
ا ي ياز ضوابط اخالق يروينظر الزام به پ ، اما ازدهد يقرار م
 يبرا .متفاوت است يگر، با فقه پزشکيد يو مواردها  آن ترک
  :ميکن ير، اشاره ميتر شدن موضوع، به دو مورد ز روشن

از  يناش يعلت نابارور به يزوج چه چنان :مورد نخست
قرار گرفته، تنها  يير قابل درمان مرد، در آستانه جداينقص غ

ب با تخمک زن يگانه و ترکيافت اسپرم از مرد بيراه حل را در
ن اقدام، يد با اتوان ميه ين بدانند، نظر فقيت طرفيبا رضا

که نظر متخصص  در حالي ،)۳۰،  ۳۱( مخالف و بازدارنده باشد
  . کننده باشد اخالق، ممکن است موافق و حتي تشويق

رها  يريت اي، هبه قصد شکار پرند ياگر شخص :مورد دوم
ر، ير تيکه ناگهان در مس ير، به چشم شخصيآن ت يکند ول

 يشکارچ يگناهيد، در صورت اثبات بيظاهرشده، اصابت نما
 ير اخالقيغ توان ميرا ن ين حادثه، عمل ويبودن ا يو اتفاق
 ي، شکارچيقانون و ينظر حکم فقه که از يدر حال ،دانست

  . رعمد را بپردازدينقص عضو غ ي هيد ديبا
با حکم  يا قانوني يحکم فقه چه چناناز نظر فقه و قانون، 

ق تقدم با اجرا، ح ي تعارض داشته باشد، در مرحله ياخالق
د ياست و بر اساس مذاکره و تفاهم، با يو قانون يحکم فقه

  .ل کرديتعارض را به تعامل تبد
  اخالق پزشکيفقه پزشکي و قلمرو  ي دربارهبحث 

گر يکديبا  يکينزد ي ، فقه و طب رابطهيدر فرهنگ اسالم
رو  هروب يديجد يدادهايوسته با رويپ، پزشکان ).۳۲( دارند
را دارد  خاص خود يحکم شرعها  آن که هرکدام از شوند مي

 کامل از ات، مشروط به داشتن اطالعيريگ ميو هرگونه تصم
ه يعملهاي  ن صورت، اگر رسالهيدر ا. باشد يهمان مورد م

ه جامع يف و راه حل مشکل را از فقيد تکليپاسخگو نباشند، با
 ).۳۳( ا شديط، جويالشرا

ش از چهارده قرن از ظهور اسالم، يشدن ب يرغم سپريعل
مسائل  يهمواره پاسخگوکه دانش فقه، ن معتقدند يد يعلما
،  ۳۵( ا و جاودانه استيپو ينيرا اسالم ديز ،باشد يمد يجد
۳۴.(  

را نازل کرد  خداوند، قرآن«): ع(امام صادق  ي به فرموده 
بندگان را هاي  د و هرگز سواليازها را پاسخ گوين ي که همه

  ).۳۶( »پاسخ رها نکرده است يب
: اند ه، گفتيا بودن فقه اسالميبر پو تأکيدضمن  ينيامام خم

اي  هلأمس .کننده در اجتهاد هستند نييزمان و مکان دو عنصر تع
له در أمس بوده است، همان يحکم يم به ظاهر دارايکه در قد

ممکن  ،ک نظامياجتماع و اقتصاد  ،استيروابط حاکم بر س
فقيه جامع الشرايط با استفاده از . دا کنديپ يدياست حکم جد

قادر  ،زماني و مکاني ي منابع فقهي و توجه به موقعيت ويژه
خواهد بود به مسائل جديد پاسخ مناسب بدهد و حکم اسالمي 

فقه، تئوري واقعي و کامل  :اند هفرمود چنين، هم. را بيان کند
 است) تولد تا مرگاز (انسان و اجتماع از گهواره تا گور  ي اداره

)۳۷.(  
، يکه فقه اسالم اند هرفتيپذ هم ن اسالمين به دامعتقداکثر  

به  ،)۳۸( هماهنگ است ،و تحوالت زمان يبا فطرت انسان
ها  آن يبرا و پردازد ميانسان  يزندگ مشکالت يبررس
 يريگ مشقت و سختکه متضمن  کند ميارائه  ييها حل راه
 ييها يژگيبه داشتن و يعت اسالميشر رايز )۳۹( ستندين
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  ٥ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

 ي به گفته .١ممتاز است ي، رافت و مهربانييخو نرم چون هم
کند روش و رفتار  يد سعيبا يهر مسلمان«: يگانيله گلپاا تيآ

اسالم باشد تا هم  يو فقه يم اخالقيو اخالق او، طبق تعال
 ياسالم ي جامعه يخودش سعادتمند گردد و هم بر آبرو

کشور ما، از پزشکان  ياريبس رابطه، نيهمدر ). ۴۰(» ديفزايب
ن امتخصص با حضور ييها ييگذشته، گردهماهاي  سال يط

 ي شکالت حرفهل داده و ميتشک ،، فقها و حقوقدانانيپزشک
راه  يايجومطرح نموده،  قالخافقه و دگاه يرا از د يپزشک

، يدگاه عام فقهيادآور شد که از ديد ينجا بايدر ا. اند هحل شد
 ي، حکميق اصول و ضوابط اخالقيت دقيرعاالتزام به 

 ها، آن تيض نداشته، عدم رعايوجوب انجام فرا چون هم
بر اساس  ،مثال براي. ترک واجبات را ندارد چون هم يحکم

 شمار بهن يستون د عنوان بهث و اجماع، نماز، يقرآن، احاد
 ي دربارهباشد اما  يآن حرام و در حد کفر م يآمده، ترک عمد

اخالق  يکه از اصول اساس يرخواهيالتزام به عدالت و خ
امده، ترک يض نيوجوب فرا چون هم يهستند، حکم يپزشک
ک فعل که يگر، يد ياز سو. باشد يدر حد کفر نمها  آن يعمد

، يدگاه اخالقيمباح است، ممکن است از د ياز نظر فقه
د توجه ين رابطه بايدر هم. ا قابل نکوهش باشديده يپسند
انتظار رفتار موافق با  توان مير مسلمان، نيشت که از غدا

نظر از  ، صرفيرا داشت، اما از هر انسان ين فقهيمواز
انتظار  توان ميت و تعلقات مختلف، ي، نژاد، موقعيدئولوژيا

شمند و يک انسان انديرا يز) ۴۱،  ۴۲(را داشت  يرفتار اخالق
 يامور زندگ ي را در همه ين اخالقيمواز کند مي ي، سعيمنطق

م يکن ين مدعا، اشاره ميگواه بر ا عنوان به. ديت نمايخود رعا
خالق امعتبر هاي  از مجله يکيجامع  بر اساس گزارشکه 
 يدر کشورها يجوامع پزشکاز  يگروه ،يغرب يشکزپ
 منظورکه به  اند هديجه رسين نتيبه ارمسلمان، يغ ي شرفتهيپ

ماران يم بيحفظ حرمت و حر و يت اصول اخالق پزشکيرعا

                                                
 ليجعل عليکم من حرج ولکن يريد ليطهرکم و ليتم نعمته ما يريد اهللا  ١

  ) ۶ي  آيه ي مائده، سوره(عليکم و لعلکم تشکرون 

، يگان خدمات پزشکدهند ارائهپزشکان و مسلمان، الزم است 
بط وار يکه بر رو ياسالممذاهب مختلف هاي  آموزشبا 

ف يند تا بتوانند به وظاشو اشن، آندگذار تأثيرمار، يپزشک و ب
 ).۴۳( ، وفادار و متعهد بماننديپزشک ي در حرفه ياخالق

دانشمندان که  اند ههم نشان داد يمتواترمتعدد و هاي  گزارش
اي  هژيواخير، به اخالق پزشكي توجه  ي در چند دهه يغرب
ن عنوان يتخصصي با هم ي ، عالوه بر تأسيس رشتهدا کردهيپ

 علمي متعددهاي  ي معتبر، در هر سال نشستها دانشگاهدر 
ن راستا، يدر هم ).۴۴ ،۴۵( كنند برگزار مي يالملل نيو بي داخل
اخالق، واالتر : نوبل گفته است يادب ي زهياز برندگان جا يکي

 يست از کوشش انسان براا از حقوق است و حقوق عبارت
که اخالق را مقام  از اخالق، حال آن يبه قانون درآوردن بخش

م يابيم اخالق را دريکوش ياست بس بلند و واال، ما م يو مرتبت
ت ين کوشش با موفقيگاه ا. ميرا به شکل قانون ارائه کن و آن

  ).۴۶( گاه ناموفق است يهمراه است ول
   يگير نتيجه

گفت که  توان مين مقاله مطرح شده، يباتوجه به آنچه در ا
که معموالً ا اقدام را يداد يوک عمل، ري، حکم يفقه پزشک

 يکه اخالق پزشک يدرحال کند مين ييتعاست،  يرونيب
معموالً در را اي  هفيا وظي، دستورالعمل ييگرا براساس کمال

اگر . دينما يمطرح م» ستيناشا«و » ستيشا«هاي  چارچوب
 ين، احکاميافعال مکلف ين اساس که برايرا بر ا يمباحث فقه

مباحث  يم، برايآور شمار بهن ي، همسان قوانکنند ميصادر 
و  ياحکام فقه رايز ،قائل شد يتر جامع ي د گسترهيبا ياخالق
ف يافراد هستند، تکل يرونياعمال ب ، معموالً ناظر بريقانون

 ي وسيله به[ يي، معموالً ضمانت اجراکنند ميافراد را مشخص 
، يفروتن چون هم يمسائل درون يدارند اما برا ]يرونيناظر ب
با  يو دهها مورد مشابه، احکام يگذار ، تکبر، منتييخو نرم

 ي، در حالکنند ميصادر ن يحقوق ييپشتوانه و ضمانت اجرا
 ياخالق پزشک يژه چهار اصل اساسيو هب يکه ضوابط اخالق
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  قلمرو فقه پزشکي و اخالق پزشکي :و همكاران سيدمحمود طباطبايي  ٦
 

، ٤عدالتو  ٣يبخش انيعدم ز ،٢يرخواهيخ، ١يخودمختار يعني
دانش اخالق، . افراد هستند يو درون يرونيناظر بر اعمال ب

ت نقد، ي، صالحکند مي يف و معرفيل را تعريل و رذايفضا
مثالً عسر و (ن ياز قوان يبرخ ينظارت بر اجرا ير و حتيتفس

را ...) زان مجازات ويحرج، تعارض، تزاحم، اضطرار، م
داشتن  ها، آن ياجرا يضامن اصل يد داشته باشد ولتوان مي
 هر ،اوالًکه دهند  يها نشان م نيا ي همه. است يدرون ي زهيانگ
قلمرو  ي، دارايو اخالق پزشک يک از دو موضوع فقه پزشکي

 يه، مرزهايکشور همسادو مانند و اگرچه  است يمستقل
قلمرو،  يدارا ها آن هرکدام از ،هرحال هند، اما بدار يمشترک

حفظ  ياست و برا يمستقل يت و قانون اساسيحدود، هو
اکثر قلمروشان، الزم است حد ي امش منطقهثبات و آر

 که اينل يدل به ،اًيثان. گر داشته باشنديرا با همد يهمکار
ها سروکار دارد  س انسانيپزشكي با جان، مال و نوام ي حرفه
ازمندند، يش نيافراد جامعه، به خدمات و دستاوردها ي و همه
 ياحکام فقهورزند، بايد از  ين حرفه اشتغال ميکه به ا يافراد

  .ندينما يرويپ ياخالقو ضوابط 
 ياخالق پزشک يمبان اصول و ارتباط با استفاده از دراما 
ت گف ديبا ند،يآ يم دست بهرمسلمان يمکاتب غ ومنابع  که از

از  يريگ با کسب دانش و بهره يمخالفت که مکتب اسالم،
ن امر، يا که اينمشروط بر  ،ندارد گانه رايبات مکاتب يتجرب

و  ياسالم يا غفلت از اصول و مبانيگرداندن  يرومنجر به 
  .گانگان نگردديم در برابر فرهنگ بيتسل

م که دو دانش ارزشمند و يشو يمادآور يان، يپا در
گرند و يکدي، مکمل يو اخالق پزشک يفقه پزشک ي هيگرانما
گرانبها،  ي هين دو سرمايما، با داشتن ا يپزشک ي جامعه
  .ابديق دست يمقدس خود به حداکثر توف ي د در حرفهتوان مي

                                                
1 Autonomy 
2 Beneficence 
3 Non maleficence 
4 Justice 

  منابع
ـ انتشارات کتابخانه آ: قم. هيالرساله السعد. ح يحل -١ ت اهللا ي

 ١٤٩ق، ص. هـ ١٤١٠؛ يمرعش ينجف

 ي، حقـوق يمعاونـت فرهنگـ  : تهـران . بيفقه الطب. م ينجف -٢
  ٩-١٠ص  ،١٣٧١ومجلس وزارت بهداشت؛ 

دار الفکـر للطباعـه و   :  بيروت. يح البخاريصح. م يبخار -٣
 . ٢١٥، جلد اول، ص ١٩٨١ع؛يالنشر و التوز

ي  ترجمـه . ف بطبقات االمم، چاپ اوليالتعر. ص ياندلس -٤
ـ انتشـارات دفتـر نشـر م   : تهران. غدنژاد يجمش راث مکتـوب؛  ي
 . ١٥٨-١٦١، ص ١٣٧٦

انتشارات : تهران. ي تجدد م ترجمه. الفهرست. م ميابن الند -٥
 .٥٣٦، ص ١٣٨١ر،  ياساط

ـ ا يخ پزشکيتار. الگود س -٦ خالفـت   يهـا  نيران و سـرزم ي
ـ رکبيانتشارات ام: تهران. ب يي فرقان ترجمه. يشرق ، ١٣٥٦ر؛ ي
 .٢٢-٤٠ص 

ـ انتشـارات آر : تهران. ب عيح  قريتصح. منهله و ديکل -٧ افر؛ ي
 . ٤٦-٥٨، ص ١٣٤٨

ـ از د ياخالق پزشک يارهاياز مع يبرخ. م يطباطبائ -٨ دگاه ي
 يخ پزشـک ياخالق و تار يرانيمجله ا. يراز يايمحمدبن زکر

 .١-٦): ٢(١؛ ١٣٨٧

انتشارات : مشهد. يراز يخالصه کتاب الحاو. م يطباطبائ -٩
 .٢٠٧-٩، جلد اول، ص ١٣٨٧مشهد؛  يدانشگاه علوم پزشک

از  ياخالق پزشک يادهايبن. ع يم، کالنتر هرمز يطباطبائ -١٠
مجله پژوهش در . رانيا يو مفاخر پزشک يدگاه متون اسالميد

 .١-٦): ١(٣٥؛ دوره ١٣٩٠ يپزشک

: تهـران . دار يچاپ سـنگ  الطب، يالقانون ف. نايابوعلي س -١١
 .٥ص ق، جلد اول،.هـ١٢٩٦؛يالطباعه طهران

ـ  ترجمـه . لشـفاء االمـراض   يالتات. نوسيالج -١٢ ن بـن  يي حن
، ١٩٨٢ه لطباعـه الکتـاب؛   يئه المصـر يانتشاراتاله:قاهره. اسحاق

 .٢٤-٣٤ص

مکتـب نشـر الثقافـه    : تهـران . نيمجمع البحر. ف يحيطر -١٣
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  ٧ اخالق و تاريخ پزشكي ايراني مجله  
 

  .١٠٨جلد دوم،  ص ق،. هـ ١٤٠٨ه؛ ياالسالم

ران و اسالم، يدر تمدن ا يا اخالق حرفه. ا يفرامرزقراملک -١٤
؛ يو اجتمـاع  يپژوهشکده مطالعات فرهنگـ : تهران. دومچاپ 
 .٦-٧،  ص١٣٨٨

نامـه دهخـدا؛    مؤسسـه لغـت  : تهـران . نامه لغت. دهخدا ع -١٥
 .٨٦٦٠، ص١٣٧٢

، ١٣٨٦انتشـارات صـدرا؛   : تهران. مجموعه آثار. م يمطهر -١٦
 .   ٦٥جلد دوم، ص 

جامعـه  : قـم . نين ومـالذ المجتهـد  يمعالم الـد . ج يعامل -١٧
 .٢٩ ق، ص. هـ١٤١٠ن؛يمدرس

ــر م ر -١٨ ــه. مظف ــان. اصــول الفق ــراق. دار النعم النجــف : ع
 .٦٩ق، جلد اول، ص .هـ ١٣٨٦االشرف؛ 

ه اهللا يمکتبه آ: قم. ح الرائع لمختصر الشرائعيالتنق. ح يحل -١٩
 .٣٣-٢٧، ص ١٤٠٤؛  يالنجف يالمرعش

 يازهـا يپاسخ به ن يبرا يراه يحکم حکومت. م يلياسماع -٢٠
 .١٥-٢٥: ٣٥شماره ؛ ١٣٨٢ت يمجله فقه اهل الب. ريمتغ

. ي حجـازي ن  ترجمـه . اخالق بـاليني . دپندر و، چندلر و -٢١
 .٢٩، ص ١٣٨٤انتشارات حيان؛ : تهران

: تهــران. اخــالق ســازماني، چــاپ اول. فرامرزقراملكــي ا -٢٢
 .٣٩و ٦٣، ص ١٣٨٨انتشارات سرآمد؛ 

شناسـي، چـاپ    اخـالق در مشـاوره و روان  . حسينيان س -٢٣
 .١٥ – ٢٠ص  ،١٣٨٥انتشارات كمال تربيت؛ . اول

ـ الشــرح الکب. ابـن قدامــه ع  -٢٤ انتشــارات المنــار؛  : قــاهره. ري
 . ١٢٤ق، جلد ششم،  ص .هـ١٣٤٥

ه؛  يــدار الکتــب العلم: بيــروت. کشــاف القنــاع. م يبهــوت -٢٥
 .٤٢ق، جلد چهارم،  ص .هـ١٤١٨

:  بيـروت . ة المقتصديبرائة المجتهد و نها. د ابن رشديالحف -٢٦
ق، جلـد دوم،   . هــ ١٤١٥ع؛ يالتوزدار الفکر للطباعة و النشر و 

 . ٣٤٢ص 

 يالبـاب  يمکتبـة مصـطف  : قـاهره . سبل السـالم . م يکحالن -٢٧
 .٢٥٠ق، جلد چهارم، ص .هـ١٣٧٩؛ يالحلب

ق، .هـ١٣٦٧ة؛ يدار الکتب االسالم: تهران. يالکاف. م ينيکل -٢٨
 .٣٦٤جلد هفتم، ص 

ــانيالر -٢٩ ــ . ب يج ــک  و مالحظــات اخالق ــران. يپزش : ته
 . ١٧، ص ١٣٨٣؛ فردا يبرا: انتشارات

انتشارات مدرسه : قم. ح المسائليتوض. ح يد خراسانيوح -٣٠
 .٧٧٠ق، ص .هـ١٤٢١؛ )ع(باقر العلوم 

ســازمان چــاپ و : تهــران. ح المســائليتوضــ. ر ينــيخم -٣١
 .٤٩٧، ص ١٣٧٢؛ يانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

؛ يدفتر نشر فرهنگ اسـالم : تهران. فقه و طب. ف يزيعز -٣٢
 .٢-٦، ص ١٣٧٠

؛ يانتشـارات حقـوق  : تهـران . يفقه پزشـک . حقق داماد مم -٣٣
 . ٢٨، ص ١٣٨٩

اء التراث يدار اح: بيروت. يشرح اصول الکاف. م يمازندران -٣٤
 .٦١-٦٢م، جلد اول،  ص ٢٠٠٠للطباعة و النشر؛  يالعرب

ي چـاپ   تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل، نسـخه . ف ينور -٣٥
. دمشـه  يکتابخانه آسـتان قـدس رضـو    ٤٥٤٧٠شماره  يسنگ
 .٣-٩، ص ١٢٨٧نا؛ بي: تهران

، ١٤٢٤مرکز فقه ائمه اطهـار؛  : قم. هيالمسائل الطب. م يقائن -٣٦
 .٧٣ص 

م و نشـر آثـار   يمؤسسه تنظ: تهران. فه نوريصح. ر ينيخم -٣٧
 .٩٨، ص ٢١، جلد ١٣٦٧؛ ينيامام خم

المطبعـه  : قـم . اصـول محمـد   يالقول المسدد ف. م يکرم -٣٨
 . ٢٣ق، ص . هـ١٣٩٥ه؛ يالعلم

ـ بن: مشـهد . ا يي نظـر  ترجمه. يفقه اسالم. ب يشيقر -٣٩ اد ي
 .٢١-٢٤، ص١٣٨٨؛ ياسالم يها پژوهش

ق،  .هـ١٤١٣دار القرآن؛ : قم. ح المسائليتوض. م يگانيگلپا -٤٠
 .٤٩٥ص 

: تهـران . دربهداشـت روان  ياخـالق حرفـه ا  . ي يفرهاد -٤١
 .٣٠-٣٢: ، ص١٣٨٦انتشارات اطالعات؛ 

. ب م يي سـاعد  ترجمـه . اخالق حسـنه . م يض کاشانيف -٤٢
 .٩-٢٠، ص ١٣٦٢. يام آزاديانتشارات پ: تهران
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patients and cross-gender interactions in 
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Med Ethics 2011; 37(1): 40-4.  
44- Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, eds. Kaplan 
& Sadock Comprehensive Textbook of 
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Williams & Wilkins; 2009: p. 4441-2. 

راسـت  ي، وينامه روانپزشـک  دست. کاپالن هـ، سادوک ب -٤٥
انتشارات : تهران. ف يي ارجمند م، رضاع ترجمه ٢٠١٠پنجم 

 .٥٧٩-٨٩، ص ١٣٨٩ارجمند؛ 

ــه . ن ايتســيسولژن -۴۶ ــوروب ــداران ش ــنجميزمام . ، چــاپ پ
 ١٤١.، ص ١٣٦٤ر؛ يرکبيانتشارات ام: تهران. ي رضا ع ترجمه
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Abstract 
Medicine is a branch of health science with the purpose of maintaining health and health promotion, 
diagnosis, treatment and prevention of diseases, and rehabilitation of patients. In addition to possessing 
academic qualifications and legal training, physicians and service providers should be familiar with moral 
and jurisprudential considerations in their profession, as is rationally and logically expected. 
Respect for moral values and legal principles is important since on the one hand it gives the service provider 
a feeling of fulfillment, and on the other hand it causes the patient to feel satisfied with the service offered. 
Islamic laws must be observed in all aspects of life in our country and medical practices are not an exception. 
Therefore it is necessary for all practices to be approved by jurists and to comply with the principles of 
Islamic jurisprudence and ethics. Consequently, practitioners need a thorough understanding of Islamic laws 
and ethics in order to be considered qualified. 
In this regard it should be remembered that Islamic jurisprudence, or Sharia refers to a set of laws and rules 
of life defined by the Quran and its interpretation and explanation by the great Prophet of Islam (SAW) and 
Imams (AS). In Islamic culture, law and medicine are closely related to each other. Many physicians are 
staunch followers of the Islamic jurisprudence and try to observe them in their diagnostic and therapeutic 
approaches, and in cases where they have dilemmas and are not certain what course of action to take, 
religious standpoint is what guides them to make the right decision. 
In recent decades, physicians have tried to apply Islamic laws in the context of medical or jurisprudential 
problems. This article investigates the realm of medical jurisprudence and medical ethics. 
Keywords:  Islamic jurisprudence, medical jurisprudence, medical ethics, professional ethics. 
 

  

                                                
1 Email: smtabataba_md@yahoo.com  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
m

e.
tu

m
s.

ac
.ir

 a
t 1

3:
06

 IR
D

T
 o

n 
S

un
da

y 
A

ug
us

t 4
th

 2
01

9

http://ijme.tums.ac.ir/article-1-97-fa.html

