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  هاي اخالقي در حل معضالت اخالقي در پزشكي  كاربرد تئوري

فـرا اخـالق، اخـالق هنجـاري، قواعـد و      : باشـد  در حل يك معضل اخالقي، مباحث در چهار سطح قابل طرح مي

  . ١)شكل ذيل(اخالقي  (case)كدهاي اخالقي و موارد 
  فرا اخالق 

  اخالق هنجاري 

  قواعد و كدهاي اخالقي 

  باليني  (Case)موادرد 

نشان داده شده است رويكرد  فوقگونه كه در شكل  ي بين هر يك از اين سطوح همان با توجه به ارتباط دو سويه

تر موارد يـك معضـل اخالقـي در     در بيش). ١(تواند از هر يك از اين سطوح انجام شود ما در حل مسائل اخالقي مي

كـه در   ممكن است در مورد ايـن ) پزشك و بيمار(ثال دو نفر عنوان م به. آيد پيش مي (case)سطح يك مورد باليني 

در يـك  . باشد با يكديگر اختالف داشته باشند يك وضعيت خاص چه تصميمي براي بيمار از نظر اخالقي صحيح مي

خوشـبختانه راه حـل   . گـردد  مطرح مـي ) فرد بيمار(چنين حالتي تحليل اخالقي مسأله از سطح همان مورد باليني 

  . كند اما اين مسأله در تمامي موارد صدق نمي. گردد بسياري از موارد با كمي دقت انتخاب مي اخالقي در

گاهي ممكن است راه حل اخالقي معضل موجود به سهولت حاصل نشود و الزم شود تا پزشك معالج بـا همكـار   

بيمار هـم بـه همـين شـكل     براي . ديگري مشورت نمايد يا از كميته اخالق بيمارستان در اين مورد نظرخواهي كند

مشـورت نمايـد يـا ممكـن اسـت      ) خانواده يا دوسـتان (خواهد بود چرا كه او ممكن است الزم ببيند تا با افراد ديگر 

  . بخواهد نظر فقهي اين مسأله را از مراجع ديني جويا شود و بعد تصميم گيري نمايد

) در صـورت موجـود بـودن   (اي اخالقـي  چنين يك پزشك ممكن است براي يافتن راه حل به قواعـد و كـده   هم

گاه نياز به تجزيـه و تحليـل    آن ،يك از اين سطوح يافت نشود چه راه حل مسأله مناقشه در هيچ چنان. مراجعه نمايد

معضـل  » normal ethicsاخـالق هنجـاري يـا    «تـوان بـا اسـتفاده از     در يك چنين شراطي مي. اخالقي خواهد بود

گيرد و ممكن است راهگشاي  گرا در اين سطح مورد بحث قرار مي مثال، تئوري فضيلت عنوان به. اخالقي را حل نمود

رساني و عدالت نيز در اين سطح  ، عدم آسيبسودرسانياصول اخالقي چهارگانه، خودمختاري، . معضل موجود باشد

  . گردند مطرح مي

                                                
  . استخراج شده است Robert Veatchي  ، نوشته(٢٠٠٣) the basics of bioeticsاين شكل از كتاب  ١
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چنـان ممكـن اسـت     ي بيـابيم، هـم  حل اخالقي را با توسل به اصول اخالقـ  چه بخواهيم در يك مناقشه راه چنان

تصميم گيري نمود  (autonomy)جا به استناد اصل خودمختاري  اختالف نظر بر روي اين مسأله كه آيا بايد در اين

  . چنان باقي باشد كه اصل خيرخواهي بايد مقدم شناخته شود ممكن است اختالف نظر هم يا اين

در . كمك گرفـت ) meta ethicsفرا اخالق (از سطح چهارم توان  در يك چنين شرايطي براي يافتن راه حل مي

ها بدانند  كه چگونه انسان اين. بخش فرا اخالق ما به دنبال مفهوم اخالق و تبيين مفاهيم اخالقي و منابع آن هستيم

 ها صحيح است؟ در اين سطح ما به دنبال اين نيستيم كه چه فعلـي از نظـر   يك از اصول اخالقي يا فضيلت كه كدام

يافتن پاسخ سـؤاالتي  . توانيم پاسخ اين سؤاالت را بيابيم اخالقي صحيح است؟ بلكه به دنبال اين هستيم كه كجا مي

منابع اخالقي چه چيزي است؟ و چگونه ما تشخيص بدهيم كه چه چيزي اخالقي است؟ در بحث فرا اخـالق  : نظير

  . استخراج نماييمگرايي  سكوالر و يا نسبي -بي هاي مذه ما پاسخ سؤاالت خود را ممكن است با توجه به ديدگاه

ي زيادي دارند، اشاره  هاي پزشكي مورد استفاده گيري هاي اخالقي كه در تصميم در ذيل در مورد بعضي از تئوري

  . شود مي

     Theoryvirtueتئوري فضيلت گرا 

قراط تأكيد بسيار زيادي بر بنامه سوگند. گردد بحث بر روي فضائل اخالقي به قدمت اين حرفه باز ميدر پزشكي، 

عبـارت اسـت از خصوصـيات شخصـيتي كـه در       فضـيلت . پاكي و تقدس در اين حرفه داردچون  فضائل اخالقي هم

شخصيتي كـه از نظـر اخالقـي بـا ارزش     ويژگي عبارت است از يك  فضيلت اخالقيباشد و يك  اجتماع با ارزش مي

هميشه به معناي يك ارزش كه توسط جامع مورد پذيرش  لت اخالقيفضيجاست كه  نكته مهم اين. شود شناخته مي

چنين فضائل و خصائص اخالقي براي پزشـكان در دوره رنسـانس   ضرورت وجود به هر حال . قرار گرفته باشد نيست

ي گذشته تحت تأثير مباحث مطـرح در اخـالق پرسـتاري و مراقبـت از بيمـاران       چند دههاز ولي . تر گرديد رنگ كم

  . )١( وجود يك چنين فضائلي در پزشكان مورد تأكيد قرار گرفته است ضرورت

. گـردد  هاي اخالق هنجاري مطرح مـي  عنوان يكي از زيرمجموعه در اصل به )Virtue theory(گرا  تئوري فضيلت

در تئـوري  . هـا ارزشـمند اسـت    اي در انسـان  سؤال اساسي در اين بحث اين است كه چه فضائل و خصوصيات ويـژه 

 باشـد  حول محور شخصيت فاعـل مـي   يباشد بلكه بحث اصل گرا تمركز بر روي نتايج حاصل از يك فعل نمي لتفضي

ي اخيـر اخـالق   اهـ  اگرچـه در سـال  . دنشـ اب طور ساده خصوصيات اخالقي پسنديده شخصيتي مي ها به فضيلت. )٢(

 ،ي عمل وي فضائل اخالقي انجام دهندهتر بر روي اصول اخالقي ناظر بر عمل افراد تأكيد دارد و نه بر ر پزشكي بيش

. تر بـر روي فضـائل و خصـائص اخالقـي پزشـك يـا پرسـتار تأكيـد داشـته اسـت           ليكن اخالق پزشكي سنتي بيش

  . فضائل شخصيتي پزشكان و پرستاران مورد توجه قرار گرفته است ي اخير مجدداً موضوع دو دههدر خوشبختانه 
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موجـب توجـه    ١٩٨٠در اوايـل   ي فعـل  انجام دهندهفضائل اخالقي  در موضوع Alasdair MacIntyreكارهاي 

گرا سؤال اساسي اين است كه آيا اخالق پزشكي بايـد   در بررسي تئوري فضيلت. گرا گرديد تر به تئوري فضيلت بيش

افـراد  كه خصوصيات اخالقـي   قرار دهد يا اينها  درستي يا نادرستي كار آنرفتار و عملكرد پزشكان را مالك ارزيابي 

  )٣( ؟را) پزشكان(

بر روي خصوصيات اخالقي فردي است كه عملي تأكيد اصلي يك ديدگاه در : در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد

  . ان گذشته طرفداران زيادي داشته استكدر بين اخالقيون و پزش صاين ديدگاه به خصو .از آن سر زده است

ايـن  . پيـدا كـرد  هاي آخر قرن بيستم طرفداران زيـادي   در دههخصوص در بين غير پزشكان  ديدگاه ديگر كه به

آيا يك رفتـار از نظـر اخالقـي     ببينيم اين است كه در مورد آن نگران باشيم   چه كه ما بايد واقعاً آناعتقاد است كه 

  . درست است يا خير بدون در نظر گرفتن نيت فاعل

چه  سودرساني به اين مفهوم كه چنان. باشد مي (beneficence)عنوان مثال يكي از اصول اخالقي سودرساني  به

ايـن در حـالي اسـت كـه     . باشـد  آن عمل از نظر اخالقـي امـري پسـنديده مـي    انجام ي يك عمل خوب باشد  نتيجه

بـه ايـن    (benevolence)خيرخـواهي  . تري بر روي اصل خيرخواهي دارند تأكيد بيشگرا  فضيلتطرفداران تئوري 

كه در اصل تـرجيح  . بايد اين باشد كه هميشه بخواهد كه كار خوب انجام دهد) پزشك(نده مفهوم كه نيت عمل كن

  . )١( باشد نيت انجام كار خوب بر نتيجه خوب يك عمل مي

كـه يـك    عنوان مثال، احتمال اين به. هاي اخالقي در رابطه با يكديگر قراردارند به هر حال اصول اخالقي و ارزش

ام دهد بسيار زياد است اگرچه ممكن است خيرخواهي هميشه در عمل به يك نتيجـه  فرد خيرخواه عمل خوب انج

 (Beneficent)رسـان  سودباشد امـا   (Benevolent)يك چنين شخصي ممكن است خيرخواه . خوب منتهي نشود

  .نباشد

از طرف ديگر يك فرد ممكن است شخصيت خيرخواه نداشته باشد اما به دالئلي نتيجـه عملكـردش كـار خـوب     

داند كه بهترين روش براي  باشد و اين را نيز خوب مي ي كه به دنبال منافع شخصي خود ميكاين در مورد پزش. باشد

جا يك سـؤال   در اين. كند داق پيدا ميخود را نزد ديگران خوب جلوه دهد مصكه يابي به مقاصدش اين است  دست

براي افزايش احتمال رفتار و  هدر پزشكان بهترين راها  و فضيلتها  آيد و آن اين كه آيا ترويج ارزش اساسي پيش مي

كـه صـرف    تر است يا ايـن  وجود يك شخصيت خوب اخالقي مهم ؟ يا به بيان ديگر آياباشد ها مي عملكرد صحيح آن

  ؟ در يك فرد و صحيح وجود يك عملكرد خوب

توانـد موجـب افـزايش     هاي اخالقـي خيرخواهانـه مـي    سؤال ديگر اين است كه آيا تشويق براي ايجاد خصوصيت

  عملكردهاي اخالقي صحيح گردد؟ 
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ها  چه كه مسلم است اين است كه در اخالق پزشكي بايد تالش باشد آنهرچه به هر حال پاسخ ما به اين سؤاالت 

  . هاي خيرخواه و هم تقويت اصل سودرساني باشد شخصيتهم در جهت تقويت 

. باشـد  فرد و نتيجـه آن مـي  » عمل«بر روي  Principilismذكر اين نكته ضروري است كه تأكيد اصول اخالقي 

باشد و نه صرفاً بـر روي خـود    گرا تأكيد اصلي بر روي خصوصيات اخالقي فاعل آن عمل مي ليكن در تئوري فضيلت

  ) ٤. (عمل

  . هاي اخالقي تأكيد خاصي بر روي نيت فاعل از انجام عمل است گرا و فضيلت ئوري فضيلتدر ت

  

   )anismutilitari(گرا  تئوري فايده

گردد بدين مفهوم كه درستي يا نادرسـتي يـك عمـل بـا      هاي پيامدگرا محسوب مي گرا جزو تئوري تئوري فايده

بـد  ين تئوري تعادل بين نتايج خوب حاصل از عمل و نيز نتـايج  در ا .شود ارزيابي ميي حاصل از آن  توجه به نتيجه

بنابراين يك عمل خوب عملـي اسـت كـه تحـت هـر شـرايطي       . باشد حاصل از آن مالك خوبي يا بدي آن عمل مي

  باشـد  مـي فايـده  اصل اخالقي مـد نظـر اصـل    تنها گرا  در تئوري فايده. )٤( ي نهايي حاصل از آن خوب باشد نتيجه

 (Principle of utility) .جايي كه اين تئوري تأكيد دارد كه افراد بايد در انجـام يـك كـار هميشـه موجـب       از آن

هـاي   مثـال . باشـد  اول بسيار متقاعد كننده مينظر شوند در ) نتايج منفي(هاي مثبت و كاهش آسيب  افزايش ارزش

ي اين است كه ايـن تئـوري بسـيار     ندهده نشانكه زيادي از كاربرد اين روش محاسبه در زندگي روزمره وجود دارد 

  . باشد كاربردي مي

بـراي  تـرين فايـده را    طرفداران اين تئوري معتقدند كه بايد هميشه كاري را انجـام داد كـه بـيش   ي  همهاگرچه 

گـردد بـا يكـديگر     كه چه چيزي فايده محسوب مـي  ها نيز در اين ترين تعداد افراد جامعه داشته باشد ليكن آن بيش

  . نظر ندارنداشتراك 

وب هسـتند  ي حاصل از آن چيزهـايي كـه ذاتـاً خـ     ها معتقدند كه بايد هميشه كاري كرد كه نتيجه بعضي از آن

   . گرددها وجود ندارد  سالمت كه نيازي به اثبات خوبي آن خوشحالي، آزادي و: چون هم

Bentham  وMill خوشحالي و موجب يك عمل ي  شود كه نتيجه معتقد بودند كه فايده و سود وقتي حاصل مي

نيـز   يهاي ديگر از خوشحالي و لذت ارزشبه غير ي عصر حاضر معتقدند كه  گروهي از فالسفه. )٥و  ٦( گرددلذت 

  . چون دوستي، علم، سالمت و زيبايي باشند هم وجود دارد كه ذاتاً با ارزش مي

خـود  و فايده امري است وابسته به ترجيح  سودكه مفهوم معتقدند گرا  ي فايده از فالسفه يديگرگروه هر حال  به

  . ترين تعداد افراد جامعه را در بر داشته باشد دند كه بايد كاري كرد كه رضايت بيشقاين گروه معت. افراد



 ٥

اي ايـن منـابع را توزيـع خواهـد كـرد كـه سـبب         گرا به گونه براي مثال، در توزيع منابع بهداشتي يك فرد فايده

اي  كه اگر در تصميم گيـري بـر روي يـك چنـين مسـأله      حال آن. تعداد افراد جامعه گرددترين  سودرساني به بيش

اسـتناد كنـيم   ) كه توضيح داده خواهد شـد (گرا  چون تئوري اخالقي وظيفه هاي اخالقي هم بخواهيم به ساير تئوري

  . تصميم اتخاذ شده ممكن است كامالً متفاوت باشد

  

   )ismhKantia(تئوري كانت 

به تئـوري كانـت تئـوري     .باشد مي (Obligation - based theory)گرا  نت در اصل يك تئوري وظيفهتئوري كا

ي حاصـل   در اين تئوري مالك خوب و بدي افعال فقط نتيجه. شود هم گفته مي (Deontological)دئونتولوژيكال 

گرا توسط فيلسوف آلماني  وري وظيفهجايي كه تئ از آن. باشد نمي) استگرا مطرح  گونه كه در تئوري فايده آن(از آن 

Immanuel Kant )شود تشريح گرديد به آن تئوري كانت گفته مي )١٧٢٤-١٨٠٤ .  

باشد بايد آن  »وظيفه«چه انجام يك عمل  چنان. بر اساس اين تئوري انجام يك كار نبايد در گرو نتيجه آن باشد

  . باشدحاصل از آن مطلوب همه ن »ي نتيجه«را انجام داد حتي اگر 

گويي سبب  عنوان يك وظيفه هميشه بايد مالك عمل قرار گيرد حتي اگر اين راست گويي به عنوان مثال راست به

ي يـك   گـويي هميشـه وظيفـه    راسـت  هچه بپذيريم ك براساس اين تئوري چنان. آسيب احتمالي به فرد ديگري شود

باشد و نبايد غير از اين  وظيفه پزشك مي) شندهتشخيص بيماري ك(باشد بنابراين گفتن حقيقت به بيمار  پزشك مي

  . گردد عنوان يك وظيفه مطرح مي كه در اين ديدگاه رعايت آن به» عدم آسيب رساندن«چنين است  هم. عمل نمايد

  . )٤( يا احساسو بر مبناي عقل و دليل است و نه سنت، وجدان  (Morality)كانت معتقد بود كه اخالق 

به نحوي كـه او   ،تواند در برابر غرائض خود مقاومت كند ا قدرت منطق تعريف نمود كه مياو انسان را موجودي ب

نظر كانت هر تئوري اخالقي بايد بدون توسل به اراده و خواست الهـي   به. داردنيز آزادي در انجام اين كار را ) انسان(

  . قابل توجيه باشد و از قوانين بشري مشتق شده باشد

نظر كانت يك  به. باشد ي وظيفه مي مالك انجام يك عمل بايد قرار گيرد قاعدهبايد چه كه  نبراساس اين تئوري آ

يكي از نظـرات معـروف كانـت ايـن     . انسان بايد فقط براي انجام وظيفه عملي را انجام دهد يا از انجام آن سرباز زند

چه  بنابراين براي مثال چنان. پنداري  ت مياي رفتار كن كه او را نه يك وسيله بلكه يك غاي گونه ان بهساست كه با ان

توان به اين دليل كـه نتـايج حاصـل از يـك تحقيـق       قائل به رعايت اين اصل باشيم در تحقيقات بر روي انسان نمي

ي ابـزاري   تواند جان تعداد زيادي از افراد را در آينده نجات دهد جان انساني را به خطر انـداخت و از او اسـتفاده   مي

  . نمود
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