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سخن مترجم
کتاب اصول اخالق زیست پزشکی نوشتۀ تام بوشامپ و جیمز چیلدرس از مهمترین منـابع رسـمی در
1

2

3

حوزۀ اخالق زیست پزشکی است کـه نخسـتینبـار در سـال  1979مـیالدی نگاشـته شـده اسـت و تـاکنون
نویسندگان هفت ویرایش در سـالهـای  2009 ،2001 ،1994 ،1989 ،1983 ،1979و  2013بـر مـتن آن
انجام دادهاند و انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسانیده است .بااینکه حدود پنج دهه از نگارش این کتـاب
میگذرد ،همچنان در مراکز آموزشی پزشکی بهعنوان کتاب اصلی و مرجع در حوزۀ اخالق پزشـکی شـناخته
میشود.
به گفتۀ بوشامپ در اواخر سال  1977میالدی زمانیکه همراه با چیلدرس نوشتن این کتـاب را شـروع
کردند ،اخالق زیستی نهتنها یک رشته و موضوع جدید ،بلکه واژۀ جدیدی نیز بهحساب میآمد ،امـا اکنـون
آثار بسیاری دراینباره نوشته شده و پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه به دست آمده است.
1ـ معرفی نویسندگان
تام بوشامپ ،فیلسوف امریکایی و متخصص در فلسفۀ هیوم ،فلسفۀ اخالق ،اخالق زیستی و اخالق
حیوانات ،متولد شهر آستین ،4مرکز ایالت تگزاس در جنوب امریکا ،است .او مدرک کارشناسی خود را از
دانشگاه متودیست جنوبی 5در  1963میالدی و کارشناسیارشد را از دانشکدۀ الهیـات دانشـگاه ییـل 6و
دکترای فلسفه را از دانشگاه جانز هاپکینز 7در  1970میالدی گرفته اسـت .بوشـامپ اسـتاد فلسـفه در
دانشگاه جورج تاون 8و محقق ارشد در مؤسسۀ اخالق دانشگاه کندی 9است.
بوشامپ نویسنده یا نویسندۀ مسئول در چند کتاب مرتبط با اخالق و فلسفۀ دیوید هیوم 10است که
ازجمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
12
ـ هیوم و مسئلۀ علیت( 11با همکاری الکساندر روسانبرگ ) در 1981؛
ـ اصول اخالق زیست پزشکی (با همکاری جیمز چیلدرس )13در 1985؛
1- Principles of Biomedical Ethics
2- Tom Beauchamp
3- James Childress
4- Austin
5- Southern Methodist University
6- Yale University
7- Johns Hopkins University
8- George town University
9- John F. Kennedy University
10- David Hume
11- Hume and the Problem of Causation
12- Alexander Rosenberg
)13- Principles of Biomedical Ethics (Oxford. 1985
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ـ تاریخچه و نظریۀ رضایت آگاهانه 1در 1986؛
ـ استفادۀ انسانی از حیوانات( 2با همکاری باربارا اورلنز 3و دیگران) در 1998؛
ـ سرویراستار دورۀ آثار هیوم؛ ویرایش انتقادی آثار دیوید هیوم ،دانشگاه آکسفورد در 1999؛
ـ  4در 2001؛
ـ سرویراستار کتاب راهنمای جامع اخالق حیوانات آکسفورد( 5با همکاری آر .جی .فری )6در 2011؛
ـ سرویراستار کتاب راهنمای جامع اخالق تجارت آکسفورد( 7با همکاری جرج برنکارت.)8
بوشامپ افزونبراین ،بیش از  150مقالۀ علمی در مجله های مختلف منتشر کرده است .گزیـدهای از
مقاالت مرتبط با حوزۀ اخالق زیستی را انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال  2010با عنـوان «پایبنـدی
به اصول :گزیدۀ آثار» 9بازنشر کرده است.
برخی از مسئولیتهای بوشامپ عبارتاند از:
ـ ـ عضــویت در مرکــز هیستینگز؛ ــ عضــویت در گــروه ملــی حمایــت از آزمــودنیهــای انســانی در
پژوهشهای زیست پزشکی و رفتاری 10و مشارکت در نگارش بیانیۀ بلمونت)1978( 11؛
ـ فعالیت در زمینۀ اصول اخالق پزشکی به همراه جیمز چیلدرس.12
برخی از افتخارات وی از این قرار است:
13
ـ دریافت جایزۀ بنیاد ملی علوم برای پیشبرد کار در اخالق حیوانات.

)1- A History and Theory of Informed Consent (Oxford, 1986
)2- The Human Use of Animals (Oxford, 2nd edn. 2008
3- F. Barbara Orlans
)4- Philosophical Ethics (McGraw-Hill, 3rd edn., 2001
5- The Oxford Handbook of Animal Ethics
6- R.G. Frey
7- The Oxford Handbook of Business Ethics
8- George G. Brenkert
"9- "Standing on Principles: Collected Works
10- The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research
11- The Belmont Report
12- http://explore.georgetown.edu/people/beauchat

 -13براساس ایدۀ حقوق حیوانات ،همه یا دستکم برخی از حیوانات حق دارند از جایگاه مسـتقل در کنـار انسـان برخـوردار
باشند ،بر چگونگی آن اِعمال مالکیت کنند .ازاینرو ،باید بهگونه ای با آنها رفتار کرد کـه از درد و رنجیدنشـان پرهیـز شـود و
همچون انسان ها ،منافعشان تأمین گردد .چنین نگرشی به حیوانات سبب میشود استفاده از آنها محدود و راههای جایگزینی
برای آن در نظر گرفته شود .بدون تردید تالش بوشامپ و همفکرانش در تغییر نگاه انسان بـه حیوانـات سـتودنی اسـت ،امـا
ناآشنایی آنها با آموزههای اسالمی سبب شده است که طرح چنین نظریه ای را به خود نسبت دهند؛ حال آنکه پیامبر گرامـی
اسالم و امامان معصوم علیهمالسالم درخالل صدها حدیث پایههای این نظریه را بنیان گذاشتهانـد و فقهـای مسـلمان نیـز در
طول سدههای گذشته مسائل آن را در قالب نظام فقهی بیان کردهاند .برای اطالع بیشـتر از جنبـههـای مختلـف بهـرهوری از
حیوانات و حقوق گوناگون اخالقی و فقهی ـ قانونی آنها ر.ک :نظری توکلی ،سعید ( ،)1388حیوانات قوانین حمایتی و حدود
بهرهوری در اسالم ،تهران :سمت.

سخن مترجم  ض
ـ نخستین برگزیدۀ دریافت جایزۀ یادبود برای پیشبرد درک بیشتر و تبادلنظر بین دو رشتۀ حقـوق
و پزشکی از دانشگاه ایندیانا 1و .)1994( 2
ـ پیشنهاد جایزۀ «به رسمیت شناختن حرفه بـه دانشـگاه جـورج تـاون» ( .)2003ایـن جـایزه بـه
آندسته از اعضای هیئتعلمی داده میشود که در یک حرفه دارای پژوهشهای برجسته هستند.
ـ دریافت جایزۀ یک عمر تالش از انجمن امریکایی اخالق زیستی و علـوم انسـانی 3در بـه رسـمیت
شناختن سهم برجسته و انتشار قابلتوجه در اخالق زیستی و علوم انسانی.)2004( 4
ـ دریافت جایزۀ بیچر هنری 5از مرکز هیستینگز نیویورک برای یک عمر کمک به اخالق در پژوهش
و دیگر حوزههای اخالق زیستی.)2010( 6
ـ دریافت جایزۀ یک عمر تالش برای تعالی اخالق پژوهش مبتنی بر مسئولیت عمومی در پزشکی و
پژوهش.)2011( 7
بوشامپ در حال حاضر به عنوان محقق در دانشگاه جان هاپکینز بـا افـرادی ،همچـون روت فـادن،8
13
نانسی کاس ،9استیون گودمن ،10پیتر پرونووست 11و شان تونس ،12همکاری دارد.
جيمز فرانکلين چيلدرس ،14فیلسوف و استاد اخالق بـه ویـژه در حـوزۀ اخـالق پزشـکی ،متولـد
1940م است .او تحصیلکردۀ دانشکدۀ گیلفورد 15و دانشکدۀ الهیات دانشـگاه ییـل 16اسـت .وی اسـتاد
جوزف پی .کندی ،17پدر اخالق مسیحی در مؤسسۀ کندی در دانشگاه جورج تاون1975( 18ــ1979م)،
و استاد مدعو در مدرسۀ الهیات دانشگاه شیکاگو 19و دانشگاه پرینستون 20است.
چیلدرس مسئولیتهای گوناگونی ،همچون نایب رئیس کارگروه ملی پیوند اعضا ،عضو هیئـتمـدیرۀ
1- Indiana University
2- Memorial Award for Furthering Greater Understanding and Exchange of Opinions between the Professions of
Law and Medicine
)3- The American Society of Bioethics and Humanities (ASBH
4- The Lifetime Achievement Award of the American Society of Bioethics and Humanities (ASBH) in recognition
of outstanding contributions and significant publications in bioethics and the humanities
5- Henry Beecher
6- The Henry Beecher Award of the Hastings Center for a lifetime of contributions to research ethics and other
areas of bioethics
7- Lifetime Achievement Award for Excellence in Research Ethics by Public Responsibility in Medicine and
)Research (PRIM&R
8- Ruth Faden
9- Nancy Kass
10- Steven Goodman
11- Peter Pronovost
12- Sean Tunis

 -13برای اطالع بیشتر ،ر.ک:
https://gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014RlsjAAC/tom-beauchamp
14- https://bioethics.virginia.edu/faculty/profile/jdfc7c
15- Guilford College
16- Yale Divinity School
17- Joseph P. Kennedy
18- Georgetown University
19- University of Chicago Divinity School
20- Princeton University
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شبکۀ یکپارچه برای به اشتراک گذاری اعضای بدن ،عضو کمیتۀ اخالق ،عضو کمیتـۀ ژن درمـانی ،عضـو
کمیتۀ مشورتی اخالق پزشکی و مسئولیتهای متعدد در آزمایشهای بالینی ،را بر عهده داشـته اسـت.
چیلدرس در فاصلۀ  1996تا  2001میالدی در گروه ملـی مشـورتی اخـالق زیسـتی 1فعالیـت داشـت؛
همچنین در بخش نهاد اخالق زیستی مرکز هیستینگز ،2تحقیقات مستقلی داشته است.
ازجمله افتخارات چیلدرس میتوان به این موارد اشاره کرد:
ـ برگزیدۀ شورای پیشرفت و حمایت از آموزش 3بهعنوان استاد سال در ایالت ویرجینیا (1990م)؛
ـ دریافت جایزۀ جفرسون 4دانشگاه ویرجینیا (2002م)؛
ـ دریافت جایزۀ یک عمر دستاورد از جامعۀ امریکا در زمینۀ اخالق زیستی و علوم انسانی2004( 5م)؛
ـ دریافت جایزۀ بیچر هنری نولز 6از مرکز هیستینگز2010( 7م).
چیلدرس در حال حاضر استاد اخالق در گروه مطالعات دینی 8و نیز استاد رشـتۀ پزشـکی در دانشـگاه
ویرجینیاست و مؤسسۀ خود را که در زمینۀ تحقیقات برای اخالق عملی فعالیت دارد ،اداره میکند.
برخی از آثار چیلدرس عبارتاند از:
ـ اصول اخالق زیست پزشکی 9که به همراه تام بوشامپ آن را نوشته است؛
10
ـ پدرساالری در بهداشت و درمان؛
11
ـ استدالل عملی اخالق زیستی؛
12
ـ فرهنگ لغت جدید اخالق مسیحی؛
13
ـ چه کسی باید تصمیم بگیرد؟
14
ـ مسئولیت اخالقی در درگیری؛ مقاله در عدم خشونت ،جنگ و وجدان؛
15
ـ اولویت در اخالق پزشکی؛
16
ـ نافرمانی مدنی و تعهد سیاسی؛ یک مطالعه در اخالق اجتماعی مسیحی.
1- presidentially-appointed National Bioethics Advisory Commission
2- The Hastings Center
3- Council for the Advancement and Support of Education
4- The Thomas Jefferson Award
5- Life-time Achievement Award from the American Society of Bioethics and Humanities
6- Henry Knowles Beecher Award
7- Hastings Center
8- Religious Studies
9- Principles of Biomedical Ethics (1985(; Oxford University Press, Oxford 2013, 7ed.
10- Paternalism in Health Care
11- Practical reasoning in bioethics, Bloomington: Indiana Univ. Pr. 1997.
12- A new dictionary of Christian ethics, London: SCM Press 1986 (co-edited with John Macquarrie).
13- Who should decide? Paternalism in health care, New York: Oxford Univ. Pr. 1982.
14- Moral responsibility in conflicts. Essays on nonviolence, war, and conscience, Baton Rouge: Louisiana State
Univ. Pr. 1982.
15- Priorities in biomedical ethics, Philadelphia: Westminster Pr. 1981.
16- Civil disobedience and political obligation. A study in Christian social ethics, New Haven: Yale Univ. Pr.
1971.
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2ـ معرفی کتاب
کتاب اصول اخالق زیست پزشکی دارای سه بخش و ده فصل به این ترتیب است:
بخش اول :بنیانهای اخالقی ،1شامل سه فصل .1 :هنجارهای اخالقی .2 ،2منش (سیرت) اخالقـی ،
 .3شأن (منزلت) اخالقی4؛
بخش دوم :اصول اخالقی ،5شـامل پـنج فصـل .4 :اصـل احتـرام بـه خودمختـاری .5 ،6اصـل عـدم
ضرررسانی .6 ،7اصل سودرسانی .7 ،8اصل عدالت .8 ،9روابط حرفهمندان ـ بیمار10؛
13
بخش سوم :نظریه و روشها ،11شامل دو فصل .9 :نظریههای اخالقی .10 ،12روش و توجیه اخالقی.
فصلهای کتاب در هر ویرایش تغییر داشته است .بوشامپ در ویـرایش هفـتم کـه مبنـای پـژوهش
حاضر است ،تغییرات چاپ هفتم را نسبت به چاپ اول بیان کرده است .بنا به این گزارش ،بـرای نمونـه
در فصل خودمختاری ،نظریههای خودمختاری به شکل گسترده بیان شده و قسمت «استفادۀ درمانی از
16
دارونما» 14بازبینی و قسمتی به نام «مشکالت پردازش اطالعات» 15به آن اضافه شده است.
3

3ـ نقدهای کتاب
پس از گذشت  35سال از نخستین ویرایش کتاب اصول اخالق زیست پزشـکی ،منتقـدان نقـدهای
مختلفی مطرح کردهاند .آنگونه که نویسندگان در دیباچۀ کتاب آوردهانـد ،نظریـههـای مطـرح در ایـن
کتاب ازسوی افراد زیادی ،همچون جان آراس ،ادموند پلگرینو ،فـرانکلین میلـر ،دیویـد دگرازیـا ،رونالـد
لیندسی ،کارسون استرانگ ،جان استوارت گوردن ،الیور رائـوپری ،،ژوشـن ولمـن ،ربکـا کـوکال ،هنـری
ریچاردسون ،پیتر هریسون کلی ،رابرت بیکر و تریس انگلهارت ،دن کلوسر و برنارد در معرض انتقادهای
بهشدت سختگیرانهای قرار گرفتهاند .در فصل دهم کتاب به برخی از این نقدها پرداخته شده است .در
میان نقدهای وارد بر اصل احترام به خودمختاری ،دو نقد اساسی وجود دارد:
یک« :اصل احترام به خودمختاری» بر حقوق فردی تأکید دارد و حقوق اجتماعی را پوشش نمیدهد.
1- Moral Foundations
2- Moral Norms
3- Moral character
4- Moral Status
5- Moral Principles
6- Respect for Autonomy
7- Nonmaleficence
8- Beneficence
9- Justice
10- Professional-Patient Relationships
11- Theory and Method
12- Moral Theories
17- Method and Moral Justification
14- Therapeutic Use of Placebos
15- Problems of Information processing

 -16برای مشاهدۀ دیگر تغییرهای انجامشده در فصلهای دهگانۀ کتاب ،ر.ک :ترجمۀ دیباچۀ کتاب.
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احترام به خودمختاری

بوشامپ و چیلدرس بر این باورند که تأکید آنها بر حقوق فردی به معنای نادیده گـرفتن مسـئولیت
یا اهداف جمعی نیست؛ زیرا در مواردی که «اصل احترام به خودمختاری» با اصـول دیگـر هـمپوشـانی
داشته باشد ،دیگر نمیتوان به آن عمل کرد .برای مثال ،اگر انتخابهای خودمختارانـۀ افـراد بـا حقـوق
عمومی ،ثروت عمومی یـا منـابع کمیـاب تعـارض داشـته باشـند ،افـراد نـهتنهـا نمـیتواننـد براسـاس
خودمختاریشان تصمیم بگیرند ،بلکه دیگران نیز میتوانند مانع چنین انتخابهای خودمختارانه شوند.
دو« :اصل احترام به خودمختاری» بر دیگر اصول اخالقی مقدم شمرده شده است.
روش بوشامپ و چیلدرس بررسی تمام اصول چهارگانه از نظر حقوق فردی و حقوق اجتماعی بـوده
است ،هی،یک بر دیگری ترجیح داده نشدهاند .بنابراین ذکر اصل احترام به خودمختاری پـیش از سـایر
اصول به معنای ترجیح آن بر دیگر اصول نیست ،هنگام تعارض میان دو یا چند اصل ،الزاماً خودمختاری
بر ضررنرسانی یا سودرسانی یا عدالت پیشی نمیگیرد.
4ـ پژوهش بر کتاب
1

بوشامپ در فصل چهارم از بخش دوم کتاب ،از موضوع خودمختاری بحث کـرده اسـت .احتـرام بـه
خودمختاری ازجمله اصول اخالق زیست پزشکی است که در تحلیل روایی یا ناروایی اخالقی بسیاری از
مسائل پزشکی استفاده میشود و یکی از مبانی مهم تصمیمگیری کادر درمـانی و بیمـاران در انجـام یـا
عدم انجام ،همچنین پذیرش یا عدم پذیرش اقدامات درمانی است.
1ـ 4ترجمۀ کتاب به زبان فارسی
با تصویب دورۀ دکتری رشتۀ اخالق پزشکی در چند دانشگاه علوم پزشکی کشـور و پـذیرش دانشـجو،
نخستین دغدغه برای من و دیگر همکاران پس از تدوین برنامۀ آموزشی ،یافتن منابع درسی مناسب بـرای
دانشجویان بود؛ چراکه منابع فارسی معتبری برای دروس طراحیشده وجود نداشت و منابع انگلیسـی نیـز
نخستینبار بود که در اختیار دانشجویان قرار میگرفت و از میزان کارآمدی آنها در تأمین نیازهـای علمـی
دانشجویان آگاهی کاملی در اختیار نبود .روشن به نظر میرسد که نبود محتوای بومی متناسب با سـاختار
اجتماعی ایرانی ـ اسالمی از یکسو و ضرورت آموزش ازسوی دیگر ما را ناگزیر کرد که تـا از ابـزار ترجمـه
برای انتقال محتوای دانش اخالق پزشکی به دانشجویان خود بهره جوییم ،اما هرچه از عمر ایـن دورههـای
آموزشی میگذشت ،کمبود منابع بومی بیشازپیش احساس میشد .ازایـنرو ،بـا توجـه بـه جایگـاه کتـاب
اصول اخالق زیست پزشکی در میان منابع آموزشی رشتۀ اخـالق پزشـکی ،در صـدد برآمـدم بـا همراهـی
برخی از دانشجویان خود ،متن این کتاب را به زبان فارسی ترجمه کنم .برای انجام ایـن امـر ،ترجمـۀ ایـن
بخش را سرکار خانم ندا مهدوی در قالب پایاننامـۀ دورۀ کارشناسـیارشـد فقـه و مبـانی حقـوق اسـالمی
1- Autonomy

سخن مترجم  غ
دانشگاه تهران که راهنمایی آن بر عهدۀ اینجانب و مشاورۀ آن بر عهدۀ سـرکار خـانم دکتـر شـبنم بزمـی،
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،قرار داشت ،انجام داد.
باوجوداین ،پس از جدی شدن مسئلۀ انتشار کتاب ،کاستیهایی در ترجمۀ آن مشاهده میشد و همـین امـر
سبب گردید تا با بازخوانی چندبارۀ متن ترجمهشده و تطبیق آن با متن اصلی کتاب به زبـان انگلیسـی ،محتـوا را
از نظر نگارشی ویرایش کنم .ازآنجاکه انتقال محتوا به مخاطب بیش از پایبندی به عبارتهـای نویسـنده اهمیـت
داشت ،تالش کردم با پرهیز از ترجمۀ واژه به واژه و استفاده از ترجمۀ آزاد ،دیـدگاه نویسـندگان کتـاب را دربـارۀ
اصل خودمختاری و مسائل وابسته به خوانندگان محترم منتقل کنم .برای اطمینان بیشتر ،اصطالحات گونـاگون
بهکاررفته در کتاب شناسایی پس از یکسانسازی معنایی در پاورقی درج گردید.
آنچه در ترجمۀ این فصل بسیار مهم بهنظر میرسد ،معـادلیـابی فارسـی بـرای واژۀ «»Autonomy
است .پیشنهادهای مختلفـی بـرای برگـردان فارسـی ایـن کلمـه وجـود دارد« :خـودآئینی»« ،انتخـاب
مستقل»« ،استقالل رأی»« ،خودقانونگذاری»« ،خودفرمانروایی»؛ ولی به نظر متـرجم« ،خودمختـاری»
جایگزین مناسبی برای اتونومی است .دهخدا واژۀ «خودمختار» را چنین معنـا کـرده اسـت« :مسـتقل،
آنکه عنان انجام کار خود را بدون قیم بدست دارد ،بدون قیم ،بدون صاحب اختیـار ،بـدون سرپرسـت»؛
همچنین وی در تعریف «خودمختاری» آورده است« :استقالل ،بدون قیمومت ،بدون صاحب اختیـاری،
آزادی» 1.دقت در معانی واژۀ خودمختاری نشان میدهد که بهترین گزینۀ مناسب برای ترجمۀ اتونومی
است؛ چرا که همۀ مؤلفههای مؤثر در در کاربستهای اتونومی در اخالق پزشکی را داراست .شـاهد بـر
درستی این انتخاب آن است که نویسندگان از عبارتهای دیگری برای معانی نزدیـک بـه خودمختـاری
همچون «قضاوت مستقل» 2یا «انتخاب مستقل» 3استفاده کردهاند.
2ـ 4توضيح و تحليل متن
بخش زیادی از مطالب اخالق پزشکی دربارۀ چگونگی تنظیم روابـط متقابـل پزشـک و بیمـار و حقـوق و
وظایف دوسویۀ بیمار و کادر درمانی است و هردوی آنها ارتباط گسستناپذیری با فرهنگ و دیگر مؤلفـههـای
اجتماعی جامعهای دارند که اقدامات ناظر به درمانگری در آن جامعـه انجـام مـیشـود .نبـود محتـوای بـومی
متناسب با ساختار اجتماعی ایرانی ـ اسالمی سبب شد تـا بـا درج توضـیحهـای گسـترده ،محتـوای کتـاب را
براساس مبانی فقهی و حقوقی و با استناد به منابع معتبر ارزیابی کنم؛ زیرا طرح بحث خودمختاری (اتونـومی)
در اخالق پزشکی مدرن هرچند پیشینهای پنجاهساله دارد ،فقهای مسلمان درخالل چهارده قـرن گذشـته ،از
همین محتوا در قالب اصل سلطنت (قاعدۀ الناس مسلطون علی انفسـهم) و بـا مضـمونی گسـتردهتـر ،بحـث
 -1دهخدا ،علیاکبر ( ،)1377لغتنامۀ دهخدا ،تهران :دانشگاه تهران ،ج.1275 :10
2- Independent judgment
3- Independent choosing
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کردهاند .بدینترتیب ،زمینهای فراهم شد تا خوانندگان گرامی هم بـا مبـانی فکـری بوشـامپ و چیلـدرس در
اخالق پزشکی آشنا شوند و هم با تفاوت نظر فقیهان و فیلسوفان مسلمان دربارۀ آنها.
گستردگی توضیحات فقهی و حقوقی که با بهرهگیری از حدود  240منبع فارسی ،عربی و انگلیسـی
تدوین شده است و حجم زیاد آنها نسبت به مطالب کتاب سبب گردید تا این مطالب از حالـت پانوشـت
خارج و بهعنوان پینوشت در آخر فصل اول و در انتهای ترجمۀ فصل خودمختاری ،آورده شود.
3ـ 4بهينهسازی محتوا
برای آسانسازی دسترسی خوانندگان محترم به محتوای متن اصلی ،همچنـین توضـیحهـای فقهـی،
حقوقی و اخالقی آن ،کتاب در سه سطح :اصطالحات علمـی (فقهـی ،حقـوقی ،اخالقـی و ،)...اصـطالحات
پزشکی (نام بیماریها ،نام داروها ،روشهای درمانی و )...و اسامی اشخاص و کسان ،نمایهسـازی و بـه آخـر
متن اضافه شدند .افزون بر این ،قسمی نیز با نام «اصطالحنامه انگلیسـی ـ فارسـی» آمـاده شـد تـا معـادل
فارسی اصالحات انگلیسی بهکار رفته در متن اصلی کتاب برای خوانندگان محترم توضیح داده شود.
بررسی محتوای متن انگلیسی کتاب نشان می دهد که نویسندگان در قالب پینوشت ،هم در برخـی
موارد توضیحات مختصری دربارۀ مطالب خود نگاشتهاند و هم منـابع مورداسـتفاده و مسـتندات علمـی
خود را بیان کردهاند .اهمیت توجه به این توضیحها و ارجاعدهی نویسندگان سبب شـد تـا ابتـدا محـل
ارجاعات در م تن ترجمه جانمایی و سپس مطالب آن در پاصفحه درج گردد؛ سپس منابع مورداسـتفادۀ
نویسندگان که تعداد آنها به  165مورد میرسد ،استخراج و در پایان کتاب بهصورت مستقل آورده شود.
4ـ 4پيشينۀ تحقيق
استخراج منابع نویسندگان و افزودن آنها به آخر کتاب ازآنرو اهمیت دارد که از یکسو خواننـدگان
محترم را با سیر تاریخی طرح مباحث اخالق پزشکی در مغربزمین و تالشهای محققان مختلف آشـنا
میکند و ازسوی دیگر ،نشان میدهد که نویسندگان هی ،شناختی از زیرساختهای علمی این مباحـث
در سایر نظامهای اخالقی و حقوقی ازجمله نظام اخالقی و حقوقی اسالم ندارند .در نامـهای کـه چنـدی
پیش به نویسندگان کتاب نوشتم ،همین مطلـب را بـه ایشـان یـادآور شـدم و آن را بـهعنـوان یکـی از
کاستیهای کتاب برشمردم ،اما چیلدرس در پاس تنها به بیان این نکتـه بسـنده کـرد کـه در دانشـگاه
محل خدمتش همکاران مسلمانی هستند که وی را از وجود چنین دیدگاههایی آگاه کردهاند.
اشارۀ چیلدرس به کتاب»Islamic Biomedical Ethics, Principles and Application« :
است که استاد عبدالعزیز ساشادینا 1نوشته و انتشارات دانشـگاه آکسـفورد در سـال  2009منتشـر
کرده است 1.این کتاب با عنوان «اخالقیات زیسـت پزشـکی» بـه فارسـی ترجمـه و در سـال  1390بـا
1- Abdulaziz Sachedina

سخن مترجم  ق
حمایت مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شـده اسـت.
کتاب دارای یک پیشگفتار و  7فصل به این ترتیـب اسـت1 :ــ در جسـتوجـوی اصـول اخالقـی بـرای
مراقبتهای سالمتی در اسالم2 ،ـ سالمتی و بیماری3 ،ـ آغاز حیات4 ،ـ پایان دادن به حیات نخستین،
5ـ مرگ و مردن6 ،ـ اهدای عضو و ارتقای زیبایی7 ،ـ اخالقیات زیستی اسـالمی ،پیشـرفتهـای اولیـه.
انتظار میرفت نویسنده در این کتاب به مبانی اخالق زیستی اسالمی میپرداخت ،امـا بیشـترین حجـم
مطالب آن ،ناظر به تبیین فقهی مسائل مرتبط با اخالق زیستی ،همچـون آغـاز و پایـان حیـات ،پیونـد
اعضا و مانند آنهاست 2.در فصل اول نیز نویسنده به توضیح مطالبی پرداخته است که هی،گاه بـهعنـوان
اصول اخالق زیستی بهحساب نمیآیند .محتـوای فصـل عبـارت اسـت از1 :ــ1ــ نسـبیت فرهنگـی در
ارزشهای اخالقی2 ،ــ1ــ ماهیـت مباحـث اخالقـی در اسـالم3 ،ــ1ــ دلیـل اخالقـی عقـلگرایـان و
سنتگرایان دربارۀ فقه مبتنی بر وحی4 ،ـ1ـ اخالق فقهی و کالمی در اسـالم5 ،ــ1ــ اعمـال ضـروری،
حَسَن و قبیح6 ،ـ1ـ دانش ضرورت اخالقی7 ،ـ1ـ اصول و قواعد اخالقیات فقهی اسـالم8 ،ــ1ــ اصـول
اسالمی اخالقیات زیستی9 ،ـ1ـ مصالح مرسله10 ،ـ1ـ مفهوم مصلحت عمومی11 ،ـ1ـ اعتبار مصـلحت
عمومی بهعنوان اصل فقهی12 ،ـ1ـ انواع مسائلی که در شمول اصل مصلحت عمـومی قـرار مـیگیرنـد
(نیازهای اولیه یا ضروری ،نیازهای عمومی ،نیازهای ثانوی13 ،)3ـ1ـ ابعـاد اجتمـاعی ـ دینـی مصـلحت
عمومی (مصلحت عمومی در قانونگذاریهای شارع مقدس ،مصلحت عمومی در قوانین بشری)14 ،ـ1ـ

1- Sachedina, Abdulaziz (2009). Islamic Biomedical Ethics, Principles and Application. Oxford Univresity Press.

 -2استاد ساشادینا هنگام نگارش کتاب اصول اخالق زیست پزشکی اسالمی در قالب فرصت م طالعاتی به دعوت دانشکدۀ
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مدت یک سال در شهر مشهد اقامت داشت و برخی از فصول کتاب خـود را بـرای
اظهارنظر در اختیار اینجانب قرار داد و اینجانب نیز ضمن معرفی آثار مختلف مرتبط با مسائل فقه پزشکی ،آثـار خـود را
که تا آن زمان منتشر ش ده بود ،در اختیار وی گذاشتم .ساشادینا در چند مورد بـه یکـی از آثـار اینجانـب ،یعنـی کتـاب
الترقیع و زرع االعضاء فی الفقه االسالمی ،به صورت مستقیم استناد کرده است (مانند پانوشتهای 20ــ 22در فصـل  6و
پانوشت های 18ـ27ـ 40در فصل ) 7؛ هرچند بنا به شواهد موجود و با توجه به سایر مـوارد ،ایـن ارجـاعهـا مـی توانسـت
بیشتر نیز باشد.
 -3ازجمله قواعد فقهی مطرح در فقه امامیه ،قاعدۀ اضطرار است .براساس این قاعده انجام هر عملی کـه در شـرایط عـادی جـایز
نیست ،در شرایط غیرعادی (فورس ماژور) جـایز خواهـد بـود .برخـی دو اصـطالح اضـطرار و ضـرورت را یکـی دانسـته و قاعـدۀ
«الضرورات تبیح المحظورات» را معادل قاعدۀ اضطرار بهحساب آورده انـد .همچنـین برخـی از فقهـا بـا توسـعۀ مفهـوم اضـطرار و
ضرورت به نیاز (حاجت) ،مالک جواز انجام کارهای نامشروع را وجود نیاز به انجام آن دانستهاند .البته دربـارۀ ایـن یکسـانانگـاری
اتفاقنظری وجود ندارد؛ برخی آنها را متمایز از یکدیگر بررسی کـرده انـد .شـاهد بـر ایـن مـدعا وجـود قاعـدۀ دیگـری بـا عنـوان
«الضرورات تقدر بقدرها» است که فقها بهتفصیل دربارۀ آن بحث کردهاند .همچنین در منابع فقهـی اهـل سـنت بـرخالف منـابع
فقهی امامیه ،قاعدۀ حاجت بهعنوان قاعدهای مستقل از قاعدۀ اضطرار بحث شده است .ساشادینا در اثـر خـود نتوانسـته اسـت بـه
چنین تمایزی توجه کند .ر.ک :محقق داماد ،سیدمصطفى ( ،)1406قواعد فقه ،چ ،12تهران :مرکز نشر علوم اسـالمى ،ج-123 :4
151؛ مصطفوى ،سیدمحمدکاظم (1421هـ) ،مائه قاعده فقهیه ،چ ،4قم :دفتر انتشارات اسالمى.155-153 :

ک



احترام به خودمختاری

تغییر مصلحت و تغییر احکام15 ،ـ1ـ فقه شیعه و اصل مصالح مرسله16 ،ـ1ـ احکام مبتنی بـر عـرف و
1
مشکل زمان و مکان17 ،ـ1ـ قاعدۀ ال ضرر و ال ضرار18 ،ـ1ـ تعریف قاعدۀ ال ضرر و ال ضرار.
آنگونه که مشاهده میشود ،محور گفتوگوی ساشادینا در کتابش ،اصـول اخـالق زیسـت اسـالمی
است؛ پس طبیعی به نظـر مـیرسـد کـه ایـن اصـول مورداتفـاق همـۀ مـذاهب اسـالمی در قضـاوت و
تصمیمگیری باشند ،حال آنکه «مصالح مرسله» تنها موردتأیید برخی از مذاهب اسالمی اسـت و فقهـای
امامیه در بررسی فقهی مسائل زیست پزشکی بـه آن توجـه نمـیکننـد .اگـر ادعـای وی داشـتن نگـاه
جامعنگر به اسالم و نه مذهبمحور است ،2معلوم نیست چرا از اصولی ،همچون سد ذرایع ،استحسـان و
قیاس ،بهصورت مستقل بحثی به میـان نیـاورده و از ظرفیـت آنهـا در تحلیـل مسـائل زیسـت پزشـکی
استفاده نکرده است.
شگفت انگیزتر آنکه چگونه قاعدۀ احسان ،قاعدۀ سلطنت و قاعدۀ عدالت را کـه همسـنگ سـه اصـل
اخالق پزشکی سودرسانی ،خودمختاری و عدالتاند ،نادیده گرفته است و فقط اشارهای بسیار کوتـاه بـه
قاعدۀ ال ضرر و نسبت آن با قاعدۀ تسلیط دارد.
افزونبر کتاب اخالقیات زیست پزشکی اسالمی ،این بحث در چند مقالۀ فارسی نیز بررسی شده است.
سفیدی و همکاران در مقالهای با عنوان «مقایسۀ اصول اخالق پزشکی در اسالم با سکوالریسم»
کوشیدهاند در مطالعهای تطبیقی خاستگاه دینی اصول اخالق پزشکی را تبیین کنند .عنوان مقاله کژتابی
دارد؛ زیرا ازسویی ،اسالم بهعنوان دین ،بحثی دربارۀ اصول اخالق پزشکی مطرح نکرده و نمیتواند هم
مطرح کند ،بلکه دستگاههای مختلف فقهی مذاهب اسالمی یا دانش اخالق اسالمی عهدهدار طرح و تبیین
چنین مسئلهای است؛ از دیگر سو ،سکوالریسم نیز بهعنوان جریان فکری (عرفیگرایی) ،دربارۀ اصول
اخالق پزشکی بحثی نکرده است ،بلکه این مکاتب اخالقی برآمده از نگرش سکوالر است که دراینباره
طرح بحث میکنند .افزونبراین ،نویسندگان بخش زیادی از حجم مقاله را به طرح مطالب روشن و بدیهی
 -1ساشادینا ،عبدالعزیز ( ،)1390اخالقیات زیست پزشکی اسالمی ،ترجمۀ اکبر شهریوری ،محمـود عباسـی ،امیـر سـماواتی
پیروز ،تهران :انتشارات حقوقی.
 -2از اصول پذیرفته شده در اخالق پزشکی ،احترام به باورهـای مـذهبی بیمـاران در گـرفتن خـدمات پزشـکی و احتـرام بـه
باورهای کادر درمانی در ارائۀ چنین خدماتی است .روشن است وقتی پیروان مذاهب مختلف اسالمی (حنفی ،شافعی ،مـالکی،
حنبلی ،ظاهری ،اباضیه ،شیعۀ دوازدهامامی ،شیعۀ اسماعیلی ،شیعۀ زیدی) و فقهای آنها بر تصمیمگیـری و عمـل مبتنـی بـر
اصول مذهب خود پافشاری دارند ،نمیتوان با نادیده انگاشتن این واقعیت ،از اصول اخالق زیستی مشـترک سـخن بـه میـان
آورد ،مگر درصورتی که همۀ مذاهب بر چیستی ،دامنه و کاربست آن اصول اتفاقنظر داشته باشند .به «مصالح عامه» هرچنـد
در مذاهب اسالمی به شکلهای مختلفی توجه شده است ،نه در مفهوم آن اتفاقنظری وجود دارد و نـه در قلمـرو و کاربسـت
آن .بنابراین ،نمیتوان از آن به عنوان اصل اخالق زیستی مشترک اسالمی یاد کرد .تالش ساشادینا بـرای ایجـاد نظـام فقهـی
التقاطی ،نه براساس مبانی مذاهب اسالمی قابلپذیرش است و نه میتواند مبنـایی بـرای تصـمیمگیـری اخالقـی ـ فقهـی در
مسائل زیست پزشکی ،ازجمله سقطجنین ،کاهش جنین ،اهدای عضو ،قطع حمایت از بیماران رو به مرگ ،درمـان نابـاروری
با اهدای جنین ،اهدای اسپرم ،اهدای تخمک ،مادرجانشین و ...در نظر گرفته شود.

سخن مترجم  ل
اختصاص دادهاند ،در حد یک پاراگراف از مسئلۀ خودمختاری بحث کردهاند و پس از نقل چند مطلب
کوتاه دربارۀ اتونومی ،مینویسند« :توانایی فرد برای خودمختار بودن ،ظرفیت او برای انتخاب براساس
آگاهیها و اعتقادات و ارزشهای فردی اتونومی نامیده میشود  ...آنچه مسلم است ،اسالم احترام به نظر
1
فرد و در نظر گرفتن اختیار او را الزم میداند ،اما تا جایی که به ضرر خود فرد ،جامعه و سایرین نباشد».
عباسی و صفایی در مقالۀ خود با عنوان «بررسی اصول چهارگانۀ اخالق زیستی از منظر فقه و
حقوق اسالمی» ،از خاستگاه فقهی اصول چهارگانۀ اخالق زیستی ازجمله اصل خودمختاری بحث
کردهاند و در پایان چنین نتیجه گرفتهاند« :در بررسی جایگاه اصل استقالل و خودمختاری بهعنوان
یکی از اصول اربعۀ اخالق زیستی در فقه و حقوق اسالمی میتوان گفت که پیام محوری این اصل
تأکید بر این نکته است که از نظر اسالم ،اصل بر آزادی هر انسان بالﻎ و عاقلی در تصمیمگیریهاست و
دامنه و گسترۀ این اصل تا جایی است که به اصل کرامت انسانی ،اصل حفظ حیات و اصل الضرر
لطمهای وارد نشود؛ بهعبارتی در فقه و حقوق اسالمی چون منشأ اجازه خداست ،دایرۀ اصل
خودمختاری محدود است و مواردی مانند خودکشی و اتانازی و بهطورکلی سقوط حیات را نمیتوان با
استناد به این اصل جایز شمرد .در فقه و حقوق اسالمی در قبال این اصل ،اصولی مانند اصل تسلط بر
2
نفس یا قاعدۀ سلطنت و اصل عدم والیت قرار دارد که به تشریح آن پرداختیم».
صفایی و همکاران نیـز در مقالـهای بـا عنـوان «بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و حقوق
اسالمی» به تبیین جایگاه فقهی اصل خودمختاری پرداختهاند .درست برعکس عنوان مقاله که گویاست
و از آشکاری قابلقبولی برخوردار است ،محتوای آن فاقد وجاهت علمی است .صـفایی بخـش زیـادی از
مقاله را به بیان آیات و روایات و همچنین سخنان اندیشمندانی پرداخته اسـت کـه بـه اختیـار ذاتـی و
تکوینی انسان ،همچنین کرامت ذاتی وی تأکید کردهاند؛ غافل از آنکه موضـوع بحـث در خودمختـاری،
اختیارمندی و مجبور نبودن انسان نیست .سپس به قاعدۀ سـلطنت اشـاره کـرده اسـت و بـا نقـلقـول
3
گسترده از فقیهان ،از مسئلۀ سلطنت بر مال و نفس بحث کردهاند.
در پایان الزم میدانم مراتب تقدیر و سپاس خود را از سرکار خانم دکتر شبنم بزمـی ،متخصـص پزشـکی
قانونی و عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کـه ترجمـۀ اولیـۀ فصـل خودمختـاری کتـاب
اخالق زیست پزشکی زیر نظر ایشان و در قالب مشاور پایاننامۀ دورۀ کارشناسیارشد با عنوان «ترجمـۀ فصـل
 -1سفیدی ،فاطمه؛ بندرچی ،محمدمهدی و صیدی ،معصومه (« ،)1391مقایســــــۀ اصول اخالق پزشکی در اسالم با سکوالریسم»،
فصلنامۀ اخالق زیستی ،سال  ،2شمارۀ .15-14 :6
 -2عباسی ،محمود و صفایی ،سهیال (« ،)1390بررسی اصول چهارگانــــۀ اخالق زیستی از منظر فقه و حقوق اسالمی» ،فصلنامــــۀ
اخالق زیستی ،سال  ،1شمارۀ .40-11 :2
 -3صفایی ،سهیال و عباسی ،محمود و محقق داماد ،سیدمصطفی (« ،)1391بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و
حقوق اسالمی» ،فصلنامۀ اخالق زیستی ،سال  ،2شمارۀ .92-64 :4

م
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اتونومی کتاب اصول اخالق زیست پزشکی و مطالعۀ تطبیقـی اتونـومی بـا قاعـدۀ سـلطنت در فقـه اسـالمی؛
بررسی شباهتها ،تفاوتها و تبیین مزیتهای هریک بر دیگری» در دانشگاه تهران انجـام شـد ،سپاسـگزاری
کنم .همچنین از سرکار خانم سیدهندا مهدوی ،دانشآموختـۀ کارشناسـیارشـد رشـتۀ فقـه و مبـانی حقـوق
اسالمی دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهـران ،بـرای نگـارش پایـاننامـه و همکـاریهـای بعـدی،
قدردانی میکنم .از جناب آقای جواد شایانفر ،دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشـگاه تهـران و
سرکار خانم دکتر الدن زاهدی ،برای برخی مالحظات و سرانجام از انتشـارات دانشـگاه تهـران بـرای پـذیرش
چاپ این کتاب کمال تشکر را دارم.
سعيد نظری توکلی
دانشيار دانشگاه تهران
دهم اردیبهشت  ،1398مصادف با  30آوریل 2019

