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  F_ghaffari@sbmu.ac.ir: ي مسؤول نشاني الكترونيكي نويسنده .1
                    farzanehghaffari@yahoo.com                                         

  دورنمايي از اخالق پزشكي
 و رعايت حقوق بيمار در برخي متون طب سنتي ايران و اسالم

  1فرزانه غفاري
 چكيده

تأكيد بر جايگاه حقوق بيمار در حوزه روابط اخالقي و  بيمار و بررسي رابطه پزشك و
  .دارد، از اهميت بااليي برخوردار استريشه انساني كه در اعصار و قرون گذشته 

كه از ديدگاه پزشكان و حكماي ايراني  دهد مي هاي متون طب سنتي كهن نشان يافته
صحيح و منطقي بين اسالمي، رعايت اخالق پزشكي در حوزه حقوق بيماران و رابطه  و

هاي ديني از  پزشك و بيمار با تكيه بر رعايت اصول و موازين اخالقي و آموخته
  .موضوعات پزشكي بوده است ترين مهم

 رفتاري، مهرباني، دلسوزي با بيمار، حفظ اسرار بيمار، احترام به بيمار، خويي، خوش نرم
از ... هيز از لهو و لعب وخردمندي و باسواد بودن پزشك، رعايت تقوا و دينداري، پر

حقوق ها در راستاي خدمت به بيمار و رعايت  نه آمواردي است كه پايبندي پزشك ب
  .ده استوي در متون پزشكي قديم، بو

الطب «: عبارتند از ،است شدهبرخي از متون كهن پزشكي كه در اين مطالعه بررسي 
» ادب الطبیب«وازي، علي بن عباس اه» ةالطبی ةکامل الصناع«رازي، » الروحانی

ابن هندو، » مفتاح الطب«ابوالحسن طبري، » ةالمعالجات البقراطی«رهاوي، 
  .... عقيلي خراساني و» خلاصة الحکمة« ،كوهين عطار ابوالمني» الدکان منهاج«

  
  واژگان كليدي

  .يو اسالم يطب سنتي ايراناخالق پزشكي؛ حقوق بيمار؛ 
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حقوق بيمار در برخي متون طب سنتي دورنمايي از اخالق پزشكي و رعايت 
  ايران و اسالم

ي ا ههاي اخير به حفظ حقوق بيمار در كشورهاي مختلف توجه فزايند در دهه
ربط  هاي ذي ها و برخي سازمان مراكز و مؤسسات تحقيقاتي، دانشگاه. شده است

 ،اشتياق به مسائل اخالقي وپردازند  حقوق بيماران مي دربارهمجامع علمي به بحث 
شود كه  له از آنجا ناشي ميئلزوم اين مس. كند حمايت ميزافزون از اين روند رو

ند؛ با هست هم پزشك و هم بيمار هر دو به عنوان يك انسان با يكديگر در تعامل
رسان و بيمار در موضع  اين تفاوت كه پزشك در موضع عامل و كمك

يمار به پزشك نه تنها از لحاظ نياز ب ،در واقع. قرار دارد پذير و نيازمند به او كمك
اش همواره  هاي جسمي و روحي بلكه به لحاظ خصوصيات و هويت ،جسمي است

در انسان به عنوان عالم اصغر هر آنچه را كه در . به پزشكي حكيم نيازمند است
پس ضروري است كه پزشك براي شناخت . توان يافت عالم اكبر وجود دارد، مي

شناس،  ، رفتارشناس، روانشناخت بيماريه بر زواياي وجودي بيمارش عالو
  )107ص، .ش.هـ1387ستان تابعي و پارسايي، تاب( .فيلسوف و عارف نيز باشد

ها به  از آنجا كه تقريباً تمام مفاد حقوقي، اخالقي هستند يا به شكلي، غايت آن
تواند حامي اخالق و عامل حفظ آن  حقوق مي ،رسد و از طرف ديگر اخالق مي

تواند در پيشبرد  لذا استفاده بجا و حمايتي از هر يك در مقابل ديگري مي ،دباش
حقوق به عنوان مجموعه قواعد رفتاري  ،در واقع. واقع شوداهداف كاربردي، مؤثر 

 فقطكنند، حاكم است؛ اما حقوق  ها از جهت اينكه در اجتماع زندگي مي بر انسان
ها حاكم  يز بر رفتار انساناخالقي نقواعد ديگري مانند قواعد  ،قاعده حاكم نيست

  .هستند
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ها، اخالق برتر از  اخالق قبل از حقوق وجود داشته و در سلسله مراتب ارزش
  )19، ص.ش.هـ1389و امامي،  آسماني( .بخش حقوق قرار گيرد الهام دحقوق است و باي

اخالق  ،از اين رو .رسد كه حقوق، رسوب تاريخي اخالق است چنين به نظر مي
يعني در كنار قواعد حقوقي، يك سلسله قواعد . تعديل حقوق، بسيار مؤثر استدر 

پس اگر اخالق از كنار حقوق . كند ها را متعادل مي اخالقي وجود دارد كه آن
  .دهد برداشته شود، حقوق قابليت پذيرش خود را از دست مي

  :ردادمسئوليت پزشكي دو جنبه  در حوزه پزشكي نيز
  اخالقيوليت ؤمس) الف
  اي وليت حرفهؤمس) ب

از منظر مسئوليت اخالقي پزشك بايد در برخورد با بيماران با لطف و خوشرويي 
يافتن بشارت دهد و از طرفي  ها روبرو شود و بيماران را به شفا و حسن خلق با آن

بايد از اداي سخنان درشت، تند  پزشك. اهميت جلوه دهد  هم نبايد بيماري را كم
  .ه نسبت به بيمار و ترساندن او از بيماري خودداري ورزدو پرخاشگران

راستگويي،  :اخالقي پزشك برشمرد هاي توان جزء مسئوليت موارد ذيل را مي
كاري، نصيحت و سفارش پزشك به بيمار، داشتن ظاهري  داري و درست امانت

پاكيزه و آراسته، حلم و بردباري، حسن خلق، داشتن هدف خدمت به خلق خدا، 
وت و مردانگي، رازداري، حضور منظم پزشك در مطب و كلينيك يا سخا

رعايت نوبت بيماران، پرهيز از به كار بردن القابي كه ممكن است  ،بيمارستان
هاي  براي افراد ناخوشايند باشد، برقراري ارتباط با بيمار، توجه كامل به صحبت

يان مسائل به زبان ساده بيمار و نگاه كردن به او، رعايت پاكيزگي وسايل معاينه، ب
پولي بعضي از  و قابل فهم و متناسب با ميزان عقل و سواد بيماران، درك بي

  ...بيماران و
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اي نيز الزم است پزشك برخي نكات مهم را رعايت  وليت حرفهاز منظر مسؤ
  :نمايد؛ از جمله
  هاي  دهنده آموخته تواند نشان اعتماد به نفس داشته باشد كه مي

  .هاي متمادي باشد وي طي سال
  باشد اطالعات كافي هاي بيمار براي پاسخ دادن به پرسش.  
  ارائه دهدتوضيح مفصلي  ،درباره بيماري و سير و آينده آن.  
  درمانگر باشد، اما فوري و سريع به تشخيص نپردازد.  
   به نوشتن نحوه مصرف داروها و در اختيار قرار دادن جزوات

  .يت دهدآموزشي مربوط به بيماري اهم
  و  شناسي، هشدار در مواردي كه بيماري جنبه فاميليال دارد موقع

  .پاسخگو بودن را رعايت نمايد
   الزم است به بيماري كه دنبال نظر و عقيده پزشك ديگري
  .گردد، شخصاً كمك كند مي
   بدگويي نكردن نسبت به همكار در حضور بيمار، آگاهي از علم

با ديگر پزشكان را الزمه حرفه  مشورتروز، دقت در تشخيص بيماري و 
  )154ـ100صص، .ش.هـ1386جوادي، عباسي و ضيايي، ( .خود بداند

روابط پزشك و بيمار و انتظارات و توقعات معقول و متين بيماران از  وضوعم
ها و ميراث فرهنگي و  دارد و براساس سنتريشه پزشكان، در اعصار و قرون 

ي در جوامع مختلف شكل رسوم خاص اجتماع اعتقادات سنتي و ديني و آداب و
  .گرفته است
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هاي ديني در روابط متقابل پزشك و  رعايت اصول و موازين اخالقي و آموخته
تر  تر و پررنگ نقش بسيار جدي خصوص در حوزه تعامل پزشك با بيمار هب بيمار

  .ون اجتماعي داردئاز ساير ش
نيازي و  مهرورزي، پاكدامني، بيها تالش كند تا با متانت،  پزشك بايد سال

رسيدن  كه بديهي است. دست آورد هرازپوشي، اعتماد مردم و در نتيجه بيماران را ب
شود و به  به اين مرحله تنها با رعايت قوانين و ضوابط حاكم بر حرفه حاصل نمي

 و نيازها ،اعتقادات ،ميراث فرهنگي ،دارد كه اصول آن در سنت نياز رفتاري
كاري،  رعايت ضوابط و قوانين، درست. داردهاي عميقي  ريشهجامعه هنجارهاي 

نظر از پيشه و شغل از وظايف همه افراد يك جامعه سالم  ادب و متانت صرف
است كه پزشك هم از آن مستثني نيست؛ ولي به دليل ماهيت كار يعني حفظ 

به تن با جان و حيات بيماران، پزشك تندرستي و سالمت مردم و سروكار داش
دارد تا بتواند جايگاه شايسته خود را در اجتماع كسب هم نياز خصوصيات ديگري 

هايي  اين خصوصيات فراتر از رعايت قوانين و ضوابط است و شامل ويژگي. كند
  .ريشه دوانده استعواطف و وجدان جامعه  ،اعتقادات ،ها است كه در سنت

. اعتماد كند اواز صميم قلب به  اي باشد كه بيمار بتواند گونه رفتار پزشك بايد به
ترين  پزشك بايد به بيمار نشان دهد كه حفظ سالمت و تندرستي او اولين و مهم

  )9ـ7همان، صص( .هدف است
اي  سليقه حدي اتبهداشتي ايران هنوز  نظامرعايت حقوق بيمار در مهم  ي لهأمس
گشودن  ،رو از اين .داردنياز و مدون  دستورالعمل اجرايي مشخصبه يك و  است
سازمان جهاني بهداشت هم  .اي تازه به پديده حقوق بيمار ضروري است دريچه

كند كه طراحي و تدوين معيارهايي براي حمايت از حقوق بيمار، تنها  تأكيد مي
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نفع  هاي ذي فكري كليه افراد و گروه براساس شرايط هر جامعه و با مشاركت و هم
 .پذير است امكان

گرايانه و  گيري واقع نهاد سازمان جهاني بهداشت براي تصميمبراساس پيش
حقوق بيماران، وجود قوانين حامي اين حقوق منطبق با  يتضمين رعايت و ارتقا

هاي افرادي كه به نحوي اين  زمينه فرهنگي و اجتماعي و برگرفته از ديدگاه
شرايط اوليه  از كنند يا وظيفه رعايت آن را به عهده دارند حقوق را دريافت مي

  .اساسي است
اي براي اخالق  دهد كه طب سنتي ايراني و اسالمي جايگاه ويژه ها نشان مي يافته

پزشكي قائل است و در پزشكي امروز در مسائل مربوط به حقوق بيمار و رابطه 
 ،.ش.هـ1387 جواليي،( .استفاده كرد ارزشمند توان از اين پشتوانه پزشك و بيمار مي

  )80ـ89صص
  

  حقوق بيمار در ايران باستان اخالق پزشكي و جايگاه
گفتني است طب و اخالق پزشكي در بين ايرانيان از قدمتي طوالني برخوردار 

ترين روزگاران امر طبابت در ايران با ديانت توأم بوده است، طب  از قديمي. است
 .داشته استناپذير  باستاني ايران با آيين زرتشت و تعليمات اوستا پيوند جدايي

  )116، ص.ش.هـ1382الريجاني، (
در ايران باستان و آيين زرتشت  ،حقوق بيماراخالق پزشكي و در رابطه با 

بخش  به همان اندازه كه افكار سوء و مسموم زيان :مانندي شده است؛ يها توصيه
بر اصول اعتقادي  بنا. ندهست  كننده است، افكار نيك و پاك، سودبخش و آرام

رعايت پندار نيك و كردار نيك در حيطه درمان هم سفارش شده است زرتشت، 
و رئيس پزشكان، فن طبابت را تحت مراقبت و كنترل داشته و در كمك به 

له حقوق أمس )7ـ6، صص.ش.هـ1373، مجموعه مقاالت( .داده است بينوايان نيز امر مي
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ر بوده كه بيمار در پزشكي ايران باستان مورد توجه خاص بوده و طبيب مجبو
كننده  وظايف طبيب درمان ي درباره .انجام دهدبراي درمان بيمار، پيگيري الزم را 

ي كند و تشخيص دقيق يآمده است كه وي ناگزير بوده از حال بيمار كامالً بازجو
بر بالين بيمار د طبيب باي. بيماري را بدهد و تشخيص را بر درمان مقدم دارد

اگر . معاينه كامل از وي كند ،بر بالين وي استحضور يافته و ساعاتي چند كه 
قبل از شامگاهان نزد وي  دطبيب باي ،ظهر به فردي عارض شده بود از بعد بيماري

. شد، همان شب به درمان او اقدام كند برود و اگر عصر بر بالين بيمار طلبيده مي
ديگر پزشك رسد  چنين به نظر مي ،اما اگر بيمار شامگاهان احتياج به طبيب داشت

در وظايف پزشك آمده است كه  .تا صبح فردا مالزمت بيمار را داشته باشد دنباي
ند، در آسمان به آنان پاداش شو اينان در برابر زحماتي كه روي زمين متحمل مي

 اريمبيدر ونديداد آمده است كه جميع كائنات از پيشگيري اشاعه . ودش ميداده 
، 1، ج .ش.هـ1371آبادي،  نجم( .كنند دي ميگيرد، شا كه توسط پزشك انجام مي

  )261ـ260صص
اند كه در شهر  گرفتن دانش و فن پزشكي تقريباً مجبور بوده پزشكان پس از فرا

صورت سيار در دهات و شهرهاي ديگر ه و ديار خود نمانند و پيشه خود را ب
عنوان در اوستا هميشه از پزشكان به  ،رو از اين .برحسب نياز مردم عرضه كنند

. عد در اسالم نيز رواج داشته استسخن به ميان آمده است و اين ب» روحاني سيار«
 ،كم بوده ،كه تعداد پزشك نسبت به جمعيت روزگاريچنين روشي در  مسلماً

  )180صتا،  بينفيسي، ( .بهترين نوع استفاده از پيشه پزشكي و پزشك بوده است
هاي مالي و اجتماعي از  حمايتبراي در زماني كه بسياري از جوامع پيشرفته 

، در ايران كنند تالش مي... زنان باردار، نوزادان، كودكان خردسال، افراد ناتوان و
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از «چنانكه در كتاب . بودگونه افراد وضع شده  باستان نيز قوانين حمايتي از اين
  :چنين آمده است» زبان داريوش

... شدند كار در بيرون معاف مي ها با به دنيا آوردن كودكي براي مدتي از زن«
ها اين امكان را  پس از اين مدت زن. ماه بوده است 5مرخصي بارداري ظاهراً 

داري خود  كوتاه كنند تا قادر به برآوردن وظايف خانهرا اند كه كار روزانه  داشته
  )271ـ270، صص1387كخ، (» .وقت حقوق كمتري داشت البته كار نيمه. نيز باشند
يواني تخت جمشيد حاكي از اين است كه در نظام حكومتي داريوش، هاي د لوح

همان، ( .گرفتند حتي كودكان خردسال از پوشش خدمات حمايتي اجتماعي بهره مي
  )346ص

هاي ديني زرتشت، سقط جنين  گفتني است در مقررات ايران باستان و آموزه
استفاده از زهر نيز در  .شد و عقوبت كيفري به همراه داشت گناه محسوب مي

  .معه پزشكي ايران منفور بوده استجا
زرتشتيان نسبت به اعمال خالف اخالقي چون سقط جنين، بارداري غيرمشروع و 

  )116ص، .ش.هـ1382الريجاني، ( .خطاهاي پزشكي، تعصب و حساسيت خاصي داشتند
 فراوانيهاي  بااين بود كه اوالً كت در دفاع از حقوق بيمار شرايط طبيباز 

مطالعه كرده و در فن خود تجربه كافي داشته باشد، ثانياً با صبر و حوصله به 
سخنان بيمار گوش فرا دهد و بيمار را با وجداني بيدار معالجه كند و ثالثاً از خدا 

  .بترسد
وري در پهنه تمدن ايراني، از قديم تا چند دهه  ي و پيشها الگوي اخالق حرفه

وظيفه مزدوران اين است كه آن «: مينوي خرد آمدهپيش، همان است كه در 
خوب و با دقت انجام دهند و  ،دست بدان نبرند و آنچه دانند ،كاري را كه ندانند
  )49ص، 31پرسش ، .ش.هـ1385تفضلي، ( ».مزد عادالنه خواهند
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  جايگاه اخالق پزشكي و حقوق بيمار در اسالم
ساز  مرحله حساس و سرنوشتگاه كرامت اخالقي در دنياي پزشكي در  جلوه

هر قدر اين برخورد، انساني، اخالقي، عاطفي و . برخورد پزشك با بيمار است
هاي مقدس  آميز باشد، حصول آرمان شرافتمندانه و احترام ،صميمانه، شكوهمند

تر  پزشكي و امنيت رواني و جسمي بيمار و رضايت خاطر او و اطرافيانش قطعي
  .خواهد بود

ترين مراحل معالجه است و پايه  يكي از حساس ،بيمار باپزشك اولين برخورد 
  .استصحيح موفقيت در امر درمان همان برخورد ابتدايي 

 ، ولياي پويا و دوطرفه است رابطه اخالق و حقوق در اسالم، رابطهاگرچه 
  .استاخالق  اصالت در مكتب اسالم از آنِ

طوالني است و در درجه همراهي حرفه پزشكي با اصول اخالقي داراي سابقه 
اول در جهت حفظ منافع بيمار طراحي شده و كامالً برگرفته از اصول اخالقي و 

  .جامعه خود بوده است چگونگي پزشكي
نظيري كه در سطح  پزشكي سنتي ايراني و اسالمي با توجه به درخشش بي

 در. پزشكي دنيا داشته، همواره به مسائل اخالق پزشكي توجه خاص داشته است
ول شناخته شده و در صورت ناآشنايي و تقصير در برابر بيمار ئاسالم، پزشك، مس

پيامبر . در واقع هر كس طب نداند و طبابت كند، ضامن است. ضامن است
من تطّبب و لم یعلم منه الطب قبل ذلک «: در اين رابطه فرموده است) ص(اكرم

نش آن را پيش از كه دا كسي كه پزشكي بورزد در حالي: ترجمه(» فهو ضامن
  )195تا، ص بيابوداود، ( .)او ضامن است ،آن نداشته باشد

پردازد،  با توجه به اينكه علم پزشكي به درمان بيماري و حفظ سالمت انسان مي
هاي نظام خلقت را در بدن مورد مطالعه قرار  كاري پزشك بايد خصوصيات و ريزه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1389سال دوم، شماره چهارم، پاييز           فصلنامه تاريخ پزشكي/   20 

 در
مار

ق بي
حقو

ت 
عاي
و ر

ي 
شك

 پز
الق

 اخ
 از
يي
نما
دور

... 

نگام درمان به طور مداوم با در طول دوران آموزش و حتي در ه ،بنابراين. دهد
شود كه پزشك بيش  باعث مي وضوعهاي نظام هستي سروكار دارد اين م پيچيدگي

داشته باشد و اينكه زمينه سير و سلوك و توجه  از ساير افراد به عظمت الهي
حرفه پزشكي بيشتر از  به همين داليل،. تر است كسب معنويت براي او فراهم

  :فرمايد ميكريم خداوند در قرآن . كند با خدا مرتبط ميها انسان را  ساير حرفه
از مرگ هر كس انساني را : ترجمه( »و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعاً «

 ي سوره( ).ها حيات بخشيده است به همه انسان گويي رهايي بخشد، چنان است كه
  )32ي  مائده، آيه

شود و هم جنبه الهي و  اين آيه شريفه كه هم شامل حيات جسماني و مادي مي
اهميت پزشكي است و اينكه در اسالم حرفه بيانگر دارد،  را دربر ماوراي طبيعي

  .اي مقدس است حرفه ،پزشكي
اندوزي و توجه به علم پزشكي تأثيرات زيادي  ظهور اسالم و تأكيد آن بر علم

و  كه خود مهد علمگذاشت ايران  ويژه بهبر پيشرفت علوم در كشورهاي اسالمي 
تقريباً تمام پزشكان بزرگ مسلمان از علم الهيات اطالعات كامل . استتمدن بوده 

هم در زمينه پزشكي و هم در زمينه فقه و اخالق بوده  ،ها داشتند و تأليفات آن
در دوران شكوفايي علوم در تمدن اسالمي يعني اواخر قرن دوم هجري به  .است

الريجاني، ( .رد اخالقي نگاشته شده استبا رويكپزشكي اغلب بعد آثار و تأليفات 
  )117ص، .ش.هـ1382

ف انساني، اجتماعي و رفتاري، هاي مختل مطالب اخالقي فوق عالوه بر جنبه
ولي از يكديگر مجزا و تفكيك شده  رند،دا ل حقوقي بيمار را نيز دربرمساي
دوران رسد كه قوانين و حقوق مربوط به بيماران در  چنين به نظر مي .اند نبوده

معاصر، به نوعي رسوب اخالقيات مندرج در آثار آن دوران بوده است كه براي 
هاي موجود در اين  توسعه و تكميل اين اصول و رها شدن از مشكالت و دغدغه
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هاي  ارزشمند داشت و آموخته  توان رجوعي دوباره به اين ميراث و گنجينه باره مي
نتاج منطقي در جهت كاربردي كردن آن را مورد بررسي و تجزيه و تحليل و است

  .آن در دوران كنوني قرار داد
  

  حقوق بيمار در برخي متون طب سنتي ايران و اسالماخالق پزشكي و جايگاه 
در متون ايراني اسالمي مشهود است كه دوران تمدن اسالمي نقش بسيار مهمي 

مشاغل هايي كه در آداب حرَف و  كتاب. اي داشته است در رشد اخالق حرفه
ها در آن  هاي اخالقي ديوان همچون آداب تعليم و تربيت، آداب قضا و آيين

الق در هدايت مشاغل و اند، حكايت از اهميت راهبردي اخ دوران نگارش يافته
  .حرف دارد

بر جاي مانده از آن دوران، فصولي درباره اخالق  در كليه متون معتبر پزشكيِ
كه به نوعي  خورد به چشم مي يماربا ب طبيب در رابطه هاي پزشكي و ويژگي

  .اي حقوقي نيز دارد صبغه
دانش و دانش و حرفه پزشكي در متون كهن ايران و اسالم همواره به عنوان 

اي در امر طبابت به  مقدس به شمار آمده و رعايت اصول اخالقي و حرفهاي  حرفه
 براي پزشكان مورد توصيه و توجه جدي قرار گرفته ويژگيترين  عنوان مهم

ياد خدا،  مانندهايي  در منابع و متون اسالمي و ايراني، ويژگي ،اين اساس بر .است
توكل، رازداري، خوش خلقي، اميدبخشي، ارتباط و رفتار مناسب با بيمار و 

. عنوان فرهنگ اخالق طبابت و پزشكي مطرح بوده استه اعتقادات نيكو ب
ها و فرهنگ كهن ايراني اسالمي و توسعه  توان با حفظ و تكريم ارزش مي ،ابراينبن

، گامي مثبت در جهت تقويت اصول حقوق بيمار و ساماندهي ها و ترويج آن
از آغاز دوران بايد افزود  .اخالق پزشكي در حوزه سالمت و بهداشت برداشت
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 هاي ترين زبان مهماز  يكيتمدن اسالمي، زبان عربي به مدت چند قرن به عنوان 
هاي نوشته  كه تمامي كتابالبته اين بدان معنا نيست  .شد علمي جهان شناخته مي

ست اشده به زبان عربي در دوران مورد بحث منتسب به فرهنگ عربي اسالمي 
نقش دانشمندان ايراني را كه اغلب آثار خود را به زبان  نبايد در اين راستابلكه 

  .فراموش كردنوشتند  عربي مي
توان در زمينه اخالق پزشكي و وظايف  در آثار مكتوب كهن ايران و اسالم مي

  .القي پزشكان مطالب گوناگون يافتو مسئوليت اخ
ها  كه در آنشود  اشاره ميبرخي از آثار مكتوب كهن ايراني و اسالمي به اينك 

  :است مدارانه توصيه شده رعايت حقوق بيماران با نگرشي اخالق
  
  كليله و دمنه. 1

 ،وزير انوشيروان ساساني، وسيله برزويه طبيبه كليله و دمنه در زمان ساسانيان ب
در باب نخست آن، برخي از صفات طبيب  .از هندي به فارسي ميانه ترجمه شد

هاي اخالقي با  ها و پيام از نكات برجسته در اين متن توصيه. شود شمرده مي ،خوب
ترين اطباء آن است  فاضل«: از جمله اينكه. بيمار استمحوريت توجه و اهميت به 

عالج از جهت ثواب آخرت مواظبت نمايد كه به مالزمت آن سيرت،  كه بر
در جمله براي ... ر گرددخّتر بيابد و رستگاري عقبي مد نصيب دنيا هر چه كامل

د، اين كار اقبال تمام كردم و هر كجا بيماري نشان يافتم كه در وي اميد صحت بو
با خود گفتم ... نمودم) طمع اجر و مزد براي خدا و بي(معالجه او بر وجه حسبت 

تواني كردن و اگر در عاقبت كارها  اي نفس ميان منافع و مضار خويش فرق نمي
و هجرت سوي گور، فكرتي شافي واجب داري حرص و شره اين عالم فاني بر تو 

س مبالغت نمودم براه راست باز چون بر اين سياقت در مخاصمه نف... به سر آيد
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ريا روي به عالج بيماران آوردم و روزگار  آمد و به رغبتي صادق و حسبتي بي
  )40ـ37صصتا،  بي، قريب( ».دراز در آن مستغرق گردانيدم

  
  الحكمه فردوس. 2

بنا به نامدار مسلمان و  يكه از اطبا) .ق . هـ247ـ164(علي بن ربن طبري 
 در كتابش با نام ،استاد رازي بوده .)ق.هـ668: در( أصيبعهروايت ابن أبي 

 را طرح كردهبرخي افكار فلسفي و مقوالت اخالقي در طب » فردوس الحكمه«
ابن ربن طبري در بخشي از مقدمه خود به اهميت تأليف اين كتاب از چند . است

ا كه نياز التحصيالن پزشكي و فلسفي آنچه ر اينكه فارغ نخست ؛منظر پرداخته است
ه فعل طبايع را در عالم صغير و در عالم كبير كچنان .يابند دارند، در اين كتاب مي

به اهميت علم پزشكي به دليل اهميت موضوع آن كه همان  عالوه، به. يابند مي
در جهت حفظ جان بيمار و به پزشكان هايي  انسان است، اشاره نموده و توصيه

  :استارائه كرده اشتباهات  پرهيز از
فمن ظفر بهذا الکتاب و تنحره و تدبره وجد فیه جّل مایحتاج إلیه المتخرج في «

  .»علم الطب و الفلسفة و فعل الطبائع في هذا العالم الصغیر و في العالم الکبیر أیضا
إّن بعض العلم أشرف من بعض کالعلم «: گويد و به نقل از ارسطو طاليس مي
و ... وضوعات یعنی بموضوعه أجسام الناس بالطب، لأّن موضوع الطب أکرم الم

لّا بعد التثبیت إ لذلک قالوا لاینبغی للطبیب أن یولع بسقي الأدویة و لایعجل بالقضایا 
  )5ـ4صصتا،  بيطبري، ( ».والرویة و لایغتر بالتجربة

طبري، بن ربن اپس از اشاره به شخصيت واالي  )414تا، ص بي(ابن أبي أصيبعه 
در دفاع از حقوق بيمار و سرزنش پزشك جاهل نقل از او جمله اي بسيار زيبا 
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را نزد حكيمان پيشين نشان كند كه اهميت دادن جان بيمار و سالمتي او  مي
  :دهد مي

: و کان بموضع من الأدب و هو معلم الرازی في صناعة الطب و من کلامه
ر از ادب و معلم رازي در او برخوردا: ترجمه( ».الطبیب الجاهل مستحث الموت«

 ،پزشك نادان و بدون علم و تخصص: حرفه پزشكي بود و از سخنان او اين بود
  ).برانگيزاننده مرگ بيمار است

  
  الروحاني الطب. 3

كه از مفاخر بزرگ ايران ) .ق . هـ313ـ251( ابوبكر محمدبن زكرياي رازي
در زمينه  آثاريبه مباني اخالق پزشكي پايبند بوده و  به شدتاسالمي است، 

  .مراعات اصول اخالق پزشكي از او به جاي مانده است
 نگاشته شده رازي در باب اخالق و با رويكرد فلسفي »طب روحاني«كتاب 

در ميان دانشمندان  فن پزشكي اين سنت ديرين كه طبيب فاضل بايد . است
رازي در زمان خود نمونه كامل يك . فيلسوف هم باشد مورد احترام بوده است

اهتمام اطباء به فلسفه از آن جهت بود كه . حكيم و جامع طب و فلسفه بود
و اخالق را يكي از  كردند پيشينيان، فلسفه را به دو قسم نظري و عملي تقسيم مي

  .آوردند شمار مي شعب فلسفه عملي به
رازي فصول كتاب طب روحاني را به فضيلت و ستايش عقل، سركوبي هواي 
نفس، ذكر عوارض رديئه و پرهيز از عيوب نفساني همچون عجب، تكبر، حسد، 

الحاوی « هايش از جمله در اغلب كتابوي  .اختصاص داده است... بخل، غضب و
به اخالق پزشكي » خواص التلامیذ«و » محنة الطبیب«، »سّر الطب«، »بفي الط

  .احترام گذاشته استو به آيين و سنت پزشكي اشاره كرده 
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نموده، از حالشان جويا بوده و به  رازي به بيماران خود به ويژه فقرا تفقد مي
النديم، ابن ( .گرفته است ها درنظر مي هايي براي آن رفته و مقرري عيادتشان مي

  )531، ص.ش.هـ1366
در رابطه با حمايت رازي از » نوابغ علماء الكيمياء« در كتاب خود ادوارد فارير

بيماران تهيدست و سرزنش برخي پزشكان آزمند كه جان و سالمت بيمار را به 
رازي در شيمي به : گويد چنين مي ،دنانداز و به خطر مياعلت عدم استطاعت مالي 

هل سالگي پزشك شد تا به وضع تهيدستان توجه نموده و با نبوغ رسيد و در چ
علي عبداهللا الدفاع، : نقل از( .آزمندي پزشكان و سوء استفاده آنان مبارزه كند

  )115، ص.ش.هـ1386
درباره استعداد درخشان رازي، مهرباني و عشق او  )416تا، ص بي(ابن أبي أصيبعه 

رمان بيماران و روحيه تحقيق و بررسي وقفه او براي د نسبت به بيماران، تالش بي
  :هاي پزشكي چنين آورده است ها و ناشناخته او درباره پيچيدگي

 ذکّیاً فطناً رؤوفا بالمرضی، مجتهداً في علاجهم و في برئهم بکلّ  يو کان الراز«
وجه یقدر علیه، مواظباً للنظر في غوامض صناعة الطب و الکشف عن حقائقها و 

  ».أسرارها
و هاي رازي در رابطه با اهميت توجه پزشك به بيمار  برخي ديدگاه اينك به

  )420همان، ص( :دشو اشاره مي سالمتي او  فظح
 به دستور  قطف درمان و ، غايتي درك نشدني استحقيقت در طب
  .خطرناك است ،ه به تجربه عملي پزشكها و بدون توج هاي كتاب نوشته
  قوانين منطقي توجه نكند و به و فلسفي و  پزشك به امور طبيعيهاگر
  .ها و اميال دنيوي روي آورد، بايد علم و دانش پزشكي او زير سؤال برود لذت
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  شايسته است كه پزشك همواره به بيمار نويد سالمتي بدهد و او را
جسم آدمي تابع شرايط زيرا اميدوار سازد، ولو اينكه به آن يقين نداشته باشد؛ 

 .روحي اوست
 تجربه و پزشكاني كه  كار و بي تقليدگر و پزشكان تازه پزشكان عوام و

كشنده قطعي بيماران  ،هاي زياد نفساني دارند ولي خواسته ،دقت و توجه كم
 .هستند
 نه به طور كامل به دنيا روي  ؛شايسته است كه حال پزشك معتدل باشد

نيا و او بايد ميان راغب بودن به د .بياورد و نه كامالً از آخرت روي برگرداند
  .تارك بودن آن باشد

  اگر پزشك حكيم بتواند بيمار را با تغذيه و بدون استفاده از دارو درمان
 .ادت و خوشبختي بيمار برداشته استنمايد، گام بلندي در سع

  

  أدب الطبيب .4
با نگاهي ويژه به آيين و  كوشد است كه مياز پزشكان قرن سوم هجري  رهاوي

به اين دانش ارجمند بنگرد و » مدار اخالق«اي  فرهنگ پزشكي، از زاويه
مندان آن را به جزئيات وظايف باريك و در عين حال بسيار  هخواستاران و عالق

از آنجا كه به خالق  رهاوي. هاي بشري ملتفت سازد اساسي اين رشته از دانش
تمام  داند، تم كارگاه خلقت ميأكمل و أمتعال مؤمن است و آدمي را مخلوق 

خود را به صالح و اصالح اين اشرف كائنات معطوف داشته و  و هم و غمانديشه 
هاي او  حفظ صحت و درمان بيماري بهبزرگترين رسالت پزشكي و پزشكان را 

  .ده استكرمنحصر 
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از ديدگاه وي، علم پزشكي بزرگترين موهبتي است كه خداوند آن را به افراد 
 اند، شدهين موهبت الهي برخوردار خاصي از نوع بشر ارزاني كرده و آنان كه از ا

اي از خود نشان  اهتمام ويژه ،بايد به بهترين وجه در پاسداشت و نكوداشت آن
شود، نظير  لي كه به پزشك مربوط ميئوي از ريزترين مساه همين دليل ب. دهند

ترين آن كه به حفظ سالمت  رسيدگي به وضع ظاهر و جامه و مسكن تا كالن
به پزشكان هشدار  ـ در واقع غايت اين علم است و ـ انجامد مردم و اجتماع مي

، .م1992(رهاوي  .شود دهد و پيوسته مسئوليت و جايگاه عظيم آنان را متذكر مي مي
 :ديوگ چنين ميباره  مطالب مفصلي آورده و در ايندر دفاع از حقوق بيمار  )16ص
له أن يتقدم بها إلي المريض و  يينبغ يو جمال من األفعال و الوصايا و التدابير الت«

گاه به بيان كارها و رهنمودها و تدابيري  آن: ترجمه( ».خدمه و من يتولي مصالحه
مصالح  پرداختم كه طبيب بايد در حق بيمار و پرستاران و هر كسي كه متولي

  ).بيمار است، به جاي آورد
  

  ةالطبی ةکامل الصناع .5
در اين كتاب بابي را به اخالق ) .ق . هـ 384ـ318( علي بن عباس مجوسي اهوازي

هاي ساير  اعتقادات خود و توصيه ،وي در اين باب. پزشكي اختصاص داده است
هاي اخالقي  توصيهپندنامه در اين اهوازي . را به عنوان پندنامه آورده است اداناست

  .است ذكر كردهبقراط را  مانندحكيماني 
رخي مسائل اين پندنامه در رابطه با رعايت حقوق بيمار و ب مهماز نكات برخي 

  )20، ص1ج، .ش.هـ1387( :عبارتند از اخالقي، انساني و ديني
و سفارش : ... هاي بقراط و ديگر اطبا و دانشمندان قديم در باب توصيه: ترجمه(

نمود كه پزشك در درمان بيماران و تدبير نيكوي ايشان با غذاها و داروها تالش 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1389سال دوم، شماره چهارم، پاييز           فصلنامه تاريخ پزشكي/   28 

 در
مار

ق بي
حقو

ت 
عاي
و ر

ي 
شك

 پز
الق

 اخ
 از
يي
نما
دور

... 

بلكه هدف طلب اجر و ثواب  ،نمايد و اينكه هدف او از درمان بيماران طلب مال نباشد
مداري  پاك و طاهر و آراسته به تزكيه نفس و دين ،سزاوار است كه پزشك... باشد

باشد و خود را همواره در محضر خداوند متعال ببيند، زباني نرم و روشي نيكو داشته 
يماران اعم از درمان و غير آن را فاش ننمايد و به سزاوار است كه اسرار ب... باشد

 ).از آن خبر ندهد ،ديگران چه نزديك و چه دور

  
 هدایة المتعلمین في الطب .6

سرشناس و پرتجربه  ياز شاگردان رازي و طبيب ابوبكر ربيع بن احمد اخويني
دارد كه حاوي  يي مفصل ، مقدمهطبال يف هدایة المتعلمینوي در كتاب . بود

طرح مباحث توحيدي و فلسفي و وجوب . استبرخي نكات اخالق پزشكي 
  .گر است آموختن شريعت و طب در مقدمه كتاب جلوه

اين است كه  ،خورد به چشم ميدر اين كتاب  ي كهخالقا يكي از نكات آموزنده
كرد، به صراحت آن را  ميدر معالجه بيماران توفيق حاصل ناين حكيم بزرگ اگر 
  )14ـ12صصتا،  بياخويني بخاري، ( .نمود ميذكر 
  

  المعالجات البقراطیة .7
 )زنده در قرن چهارم هجري(تأليف ابوالحسن طبري  ،كتاب ارزشمنداين 

هاي  هاي درماني، تجربيات باليني و نسخه برخي شيوه ي مربوط به ارائه است كه
در اين  نكته قابل توجه. استي نويسنده جهت خدمت بهتر به بيمار يدارو
 كهآن من؛ ضاستل اخالقي و خدمت به بيمار ، تأكيد نويسنده به مسايكتاب
ل اخالقي و حقوقي از جانب پزشك فصل از كتاب به لزوم رعايت مساييك 
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آغاز چنين ) 35فصل (اين فصل . استشده در رابطه با بيمار اختصاص داده 
  )45، ص1، ج .م1990./ق.ـه1410المعالجات البقراطيه، ( :شود يم

فیما یجب ٔان یکون علیه الطبیب في دینه و أخلاقه و أدبه و غیر ذلک من [
  ]أحواله

آنچه پزشك بايد در دين، اخالق و ادب و ديگر احواالتش رعايت  ي درباره[
  ]نمايد

  :اي از ترجمه فارسي اين فصل عبارت است از خالصه
  مداري شايسته و مزين  ات صحيح، ديناعتقاد پزشك، فيلسوفي با اگر

نباشد، غيرقابل اعتماد در ... علوم الهي و امر معاد، ثواب، عقاب وبه معرفت 
رو  ، متواضع، قانع و ميانهپزشك بايد مهربان، آرام، معتدل. حرفه پزشكي است

  .باشد
  ذكر نمايد، در پزشك نبايد افراد نادان را تمسخر كند، حرفه كسي را

غير موضع خنده بخندد، اسرار بيماران را فاش نمايد، وعده زندگي يا مرگ را به 
  .ؤال بيماران به نيكويي پاسخ دهدالزم است كه در برابر س كسي بدهد و

 از اي نبايد او را آزرده خاطر سازد،  در برابر پافشاري بيمار در مسئله
يد، با روي گشاده و خوش از او استقبال ننماتأخير وقت مقرر براي معاينه بيمار 

درمان بيماران ضعيف و در نمايد، با ضعيف و غني يكسان برخورد كند و 
  .رضايت و خشنودي خداوند را درنظر داشته باشد ،ناتوان
  اگر بيمار با پزشك ديگر بجز او در ارتباط است، نبايد آن را رد
تواند در  باشد؛ هر چند ميولو اينكه آن پزشك ديدگاه مخالف داشته  ،نمايد

  .صورت مشاهده خطر براي بيمار همراهان وي را راهنمايي و ارشاد كند
  پزشك نبايد از بيمار در اوج بيماري مطالبه مالي نمايد و در صورت

  .تواند آن را در زماني مناسب و با زيباترين كالم مطالبه كند ضرورت مي
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 ت از بيمار تشكر و شايسته است پزشك به هنگام دريافت حق ويزي
  .بودن آن خودداري نمايد ناچيزقدرداني نمايد و از اعالم 

 باكانه اقدام به خوراندن داروهاي قوي به بيمار نمايد، او بايد  نبايد بي
ترين و  هاي درماني سالم و از بين شيوهننمايد وقوع مرگ بيمار  اقدامي به

  .ترين را انتخاب كند آسان
  يا راهنمايي براي تهيه و يا و كشنده نبايد اقدام به فروش مواد سمي

نمايد، بلكه حتي اگر توان مالي داشته باشد، شايسته است كه همه  ها ذخيره آن
  .ها را خريداري و نابود كند آن

 شايسته است پزشك از تكبر ورزيدن نسبت به بيماران فقير، 
 بلكه بايد به ممانعت نمايد؛ها  آناز شنيدن شرح بيماري  نمايد ياخودداري 

  .ها گوش فرا دهد توضيحات كامل آن
  پزشك نبايد در درمان فروشنده و خريدار، غني و فقير، زن و مرد و

و با  داشها مهربان ب بلكه شايسته است كه نسبت به همه انسان ،تفاوت بگذارد... 
 .ها به خوبي رفتار نمايد آن

  

 آثار ابن سينا. 8

چهره ) .ق. هـ 427 – 370( ابن سينابه   سينا معروفحسين بن عبداهللابوعلي 
. رسد صدها عنوان ميبه سرشناس طب در اسالم، ايران و جهان است كه آثار او 

اي در باره آداب و رسوم معلمي،  وي در آثار طبي خود، اغلب رهنمودهاي ارزنده
بيمار ارائه نموده طبابت، تحصيل علوم با رويكرد اخالق پزشكي و حمايت از 

ابن أبي أصيبعه، ( :ابن سينا به آنچه توصيه نموده، خود نيز عمل كرده است. است
  )438تا، ص بي
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بتحصیل الکتب من النصوص و الشروح، من الطبیعی و الالهی و و اشتغلت أنا «
، ثّم رغبت في علم الطب وصرت أقرا الکتب راص ت أبواب العلم تنفتح علیَّ

برزت فیه في أقل  يّ علم الطب لیس من العلوم الصعبة فلا جرم أنالمصنفة فیه، و 
مدة حتی بدأ فضلاء الطب یقرؤون علّی علم الطب و تعهدت المرضی فانفتح 
علّی من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا یوصف و أنا مع ذلک 

سنة ثم  أختلف إلی الفقه و أناظر فیه و أنا في هذا الوقت من أبناء ست عشرة
توفرت علی العلم و القراءة سنة و نصفاً فأعدت قراءة المنطق و جمیع أجزاء 

و کلما کنت أتحیر في مسألة و لم أکن أظفر بالحد الأوسط من ... الفلسفة 
حتی فتح لي المنغلق  قیاس ترّددت إلی الجامع و صلیت و ابتهلت إلی مبدع الکلّ 

  ».المتعسر و تیسر
شود  اي حاصل مي ارزندهاندوزي و دانش پزشكي نكات  لمر امر عفوق دبيان  از

  :توان چنين اشاره كرد اي از آن مي كه به پاره
 لزوم تحصيل علوم طبيعي و الهي  
 و ضرورت اقدام به درمان بيماران كسب دانش پزشكي  
 در كنار علوم ديگر... فراگيري فقه، منطق، فلسفه و  
  در حل مسائل پيچيده و توكل و توسل هميشگي به درگاه ايزد منان

  غيرقابل فهم
  

  مفتاح الطب .9
چهارم و اوايل قرن پنجم هجري در پزشك و حكيم نيمه دوم قرن  ابن هندو

نجات  ،شرافت پزشكي كه غايت آن درباره »مفتاح الطب« باب چهارم كتاب خود
  :كند جان بيمار و رساندن سالمتي به بدن است نكاتي را ذكر مي
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و در  استت و برتري موضوع و هدف آن علم برپايه مزيفضيلت و برتري هر 
است و در فلسفه به اثبات رسيده » هاي انسان بدن«مورد پزشكي كه موضوع آن 

ب از دو چه آنكه او مرك ،ترين موجودات زير فلك قمر است كه انسان شريف
ترين  ترين نفوس و بدن او شريف نفس او شريف .نفس و بدن: جزء است

شريف است بلكه غايت آن كه  ،نه تنها بدن كه موضوع پزشكي است .هاست بدن
  )21ص ،.ش.هـ1387 ابن هندو،( .شريف استهم باشد، » رساندن سالمتي به بدن«

  
  تقويم األبدان .10

. به دين اسالم گرويد ها، كه بعدبود ، دانشمند مسيحي قرن پنجم هجريابن جزله
رفتار عالي و نمونه او  ،رساني به بيماران اشتياق وافر به خدمت شخصيت واالي او،

. هاي پزشكي جاي تأمل و الگوسازي دارد و نوآوري در امر تأليف و تحقيق كتاب
األبدان، همچنان كه به طب ملوكانه و اشرافي توجه  ترين اثر خود، تقويم او در مهم

هايي از جداول كتابش را به آن اختصاص داده و از غذاها و  دارد و ستون
الحصول هستند و فقط اشراف و  قيمت و صعب روهايي سخن گفته كه گراندا

درآمد نيز  ها استفاده كنند، در فكر فقيران و مردم كم توانند از آن ثروتمندان مي
هايي از جداول غذايي و دارويي كتابش را به آنها اختصاص  بوده است و ستون

تر و  كه ارزان داده است و در آن به غذاها و داروهايي اشاره نموده
به مسائل اخالقي در امر  جزله ابننمودي از پايبندي نكته، اين  .ترند الحصول سهل

شده كه در آثارش منعكس  استپزشكي و حمايت از حقوق بيماران نيازمند 
  .است
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جزله همواره به طبابت آشنايان و اهل محله اشتغال داشت،  قفطي، ابن ي گفتهبه 
ادويه و عالوه،  بهت و و از روي مرو حسبة للهبدون اجرت و جعاله، بل آن هم 

  )499ص، .ش.هـ1371( .داد اغذيه محتاجان را بالعوض به ايشان مي
 وي« :دارد اشاره مطلب اين به هم )119ص، 9، ج .م1940./ق1359( جوزي  ابن

 دارويهزينه  حتي و كرد مي معالجه اجرت بدون را مساكين و فقرا و همسايگان
  ».پرداخت آنان را مي

  
  آثار سيد اسماعيل جرجاني .11

نامدار تاريخ پزشكي  دانشمندانكه از ) .ق. هـ 531ـ432( سيد اسماعيل جرجاني
هاي  ها و قصه خود با نثري زيبا به نكته هاي باكتهمه شود، در  ايران محسوب مي

بديهي است  .است آموزنده اخالق پزشكي در راستاي حمايت از بيمار اشاره نموده
  .اي بود ود عامل به اخالقيات انساني و پايبند به اخالق حرفهاو خ كه

ديني و عرفان اسالمي  هاي آموخته تحت تأثير عميق جرجانيمسلم است كه 
در سراسر مباحث مربوط به علم اعمال بدن  جرجانيشخصيت ديني و معرفتي . بود

اشارات مكرر . منعكس است» خوارزمشاهيذخيره «كتاب در ) فيزيولوژي(آدمي 
 »ذخيره خوارزمشاهي«به عنايت ايزدي و ستايش حق تعالي در سراسر كتاب  وي

تأثير ايمان عميق به اراده و مشيت الهي در حد اعالي آن در  .خورد به چشم مي
  .آثار جرجاني مشهود است

وش خو، خ مردي رقيق، خوش. شخصيت جرجاني از وراي آثارش مشهود است
پزشكي «او را  ابن أبي أصيبعه. روي و عارف بود برخورد، موشكاف و اهل ميانه

او پزشك . معرفي كرده است» بزرگ كه داراي شايستگي بسيار و علم فراوان بود
هاي نادرست  مردم بود و به احوال و شرايط زندگي مردم توجه داشت و به شيوه
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جرجاني مردي متدين و يكي . دونم هايي مي گرفت و توصيه غذايي آنان خرده مي
 ،.ش.هـ1380جرجاني، ( .سوخته بود هاي زنجير نقل احاديث و عارفي دل از حلقه

  )16ـ11صصمقدمه، 
  
  چهار مقاله .12

، نويسنده و شاعر قرن ششم هجري كه خود پزشك نظامي عروضي سمرقندي
بسيار  هاي اين كتاب از كتاب. را تأليف نموده است »چهار مقاله«بوده، كتاب 

چهار مقاله در فن دبيري، شعر، نجوم و  هجري به زبان پارسي استقرن ششم  مهم
» علم طب و هدايت طبيب«در مقاله چهارم كتاب با عنوان  نظامي. ردادو طب 

در آن مقاله بر . طور فشرده ارائه نموده استه نكات بديعي از اخالق پزشكي را ب
و توانمندي، احترام به  مهارت رفتاري، خردمندي، خويي و خوش لزوم نرم

تر دين و  دانشمندان و بزرگان علمي و متخلق بودن به اخالق اسالمي و از همه مهم
  .دينداري تأكيد شده است

: در اين مقاله آمده است ،ها پايبند باشد از نكات مهمي كه پزشك بايد به آن
حركتي  ،و حدسالنفس و جيدالحدس باشد  الخلق، حكيم اما طبيب بايد كه رقيق«

باشد كه نفس را بود در آراء صائبه أعني كه سرعت انتقالي بود از معلوم به 
الخلق نبود و تا منطق نداند  مجهول و هر طبيب كه شرف نفس انسان نشناسد رقيق

حكيم النفس نبود و تا مؤيد نبود به تأييد الهي، جيد الحدس نبود و هر كه جيد 
و چون طبيب منطق داند و حاذق باشد و بداند ... الحدس نبود به معرفت علت نرسد

كه كدام تب است و مادت آن تب چيست، مركب است يا مفرد، او به معالجت 
مشغول شود و اگر در شناختن علمي درماند به خداي عزوجل بازگردد و از او 
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ماند هم به خداي بازگردد و از او مدد خواهد  استعانت خواهد و اگر در عالج فرو
  )65ص، .ش.هـ1339نظامي عروضي سمرقندي، ( ».ازگشت همه بدوستكه ب

خويي و رفتار مناسب و توأم با خردمندي با بيمار و باسواد بودن  در واقع نرم
پزشك از مواردي است كه در مقاله طب به آن تأكيد شده است و در دوران 

با فضيلت  شكوفايي طب ايراني و اسالمي عموماً چنان توقع داشتند كه پزشك بايد
هاي مراقبت  تمام جنبهو اينكه  .و باتقوا و داراي صفات اخالقي خوب باشد

 دپزشك باي. پزشكي را با دلسوزي و حفظ احترام به شأن و حقوق بيمار انجام دهد
 اتدر تمام ارتباط، مربوط به تخصص خود را مراعات كند صحيحمعيارهاي 

اش به روز باشد و در  هاي علمي پزشك بايد دانسته ،صادق باشدخود   اي حرفه
  .كارگيري مطالب كوشا باشد آموختن و به

شده كه استاد عالوه بر سواد بايد كه مشفق تأكيد در مقاله طب به اين موضوع 
ي ماهر و خردمند انو دلسوز به آموزش دانشجويان پزشكي باشد تا بتواند طبيب

  .تربيت كند
اين است كه  ،كند توجه مي ت اخالقي ديگر كه در مقاله طب جلبانكاز 

پزشك نبايد به حافظه خود اعتماد كند و عدم استفاده از كتاب را نشانه درجه 
بلكه بهتر است هميشه كتاب خالصه رشته خود را  ،علمي و باسوادي خود بداند

خويي و  رفتاري و نرم خوشآمده است كه همراه داشته باشد و در آخر مقاله طب 
وط به اين است كه مورد تأييد الهي قرار گيرد و اين همه من ،باسوادي پزشك

پارسا و حيدرنيا، ( .مگر به دين و دينداري و بزرگداشت دستورات دين ،ميسر نيست
  )155ـ153صص، .ش.هـ1384

كه به عنوان راهنماي  نظامياز اصول اخالق عملي ارائه شده توسط  برخي
  :استگونه  است، اين مطرح درمان بيماربه هنگام پزشك 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1389سال دوم، شماره چهارم، پاييز           فصلنامه تاريخ پزشكي/   36 

 در
مار

ق بي
حقو

ت 
عاي
و ر

ي 
شك

 پز
الق

 اخ
 از
يي
نما
دور

... 

فراست باشد يعني بايد توانايي ذهني براي  پزشك بايد مهربان و خردمند و با
بايد بتواند انتقال سريع از  ،به عبارت ديگر. اتخاذ نظرات صحيح را داشته باشد

اگر پزشكي نتواند اصالت روح انسان  .را داشته باشدمسائل معلوم به مسائل مجهول 
تواند  نمي ،بهره باشد د و اگر از منطق بيتواند رئوف باش را درك نمايد، نمي
ناشي از ياري خداوند در فراست تكامل  تواند بدون قوت قلبِ خردمند باشد و نمي

  .از بيماري به دست آورد درستيتواند درك  يابد و اگر وي هوشمند نباشد نمي
  
  اخالق ناصري. 13

خواجه فارسي است كه  هاي باترين كت از پرمايه »اخالق ناصري«كتاب 
در علم اخالق و حكمت مطالبي را حكيم قرن هفتم هجري  ،نصيرالدين طوسي

وس مطالب اين علم را كه حكماي بزرگ درباره ئر. ده استكرارائه  در آن عملي
هر سه قسمت تهذيب، اخالق و تدبير منزل و سياست مدن در تأليفات خويش 

  .اند، خواجه در اين كتاب جمع كرده است نوشته
دو  ، براند اخالقي كه علماي اسالم به فارسي يا عربي تأليف كرده يها باكت
  :ندستهقسم 

يكي اخالق عملي كه مؤلف كتاب، صفات خوب و بد و اخالق پسنديده و 
مواعظ و نصايح و اندرزهاي  ،د و در هر موضوعنك ميبندي  نكوهيده را طبقه

حكايات و  ،بزرگان سخنان ،مذهبي هاي باها كت كه مأخذ آن يسدنو ميسودمند را 
قسم دوم اخالق از نظر فلسفه و حكمت عملي  .روايات تاريخي و داستاني است

فضايل و رذايل اخالق بشري از جنبه  ،آداب ،است كه مؤلف كتاب درباره عادات
فلسفه و كنجكاوي در علت و معلول هر چيزي بحث كرده و علت وجود هر 

بهترين و باالترين اثري كه از . كرده است خلقي و طريق ازاله هر صفتي را بيان
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در ... است »اخالق ناصري«كتاب  ،در زبان فارسي نوشته شده ها بااين قبيل كت
مانند مباحث طبي مورد  اخالق و عادات بشري عيناً ،صفاتها  اين قبيل كتاب

طور كه در طب جسماني طريق حفظ صحت و زوال  تحقيق قرار گرفته و همان
و علت وجود و عالئم ظهور و طرز معالجه آن مورد  بيمارييص و تشخ بيماري

گيرد، در حكمت عملي و اخالق فلسفي نيز مطالب اخالقي مورد  بحث قرار مي
 .گويند گيرد و از اين جهت است كه فن اخالق را طب روحاني مي تحقيق قرار مي

  )155ـ153، صصتا طوسي، بي(
عد تهذيب عملي، و تقويت ب پزشك با فراگيري اصول مطرح در طب روحاني

وق او به تواند در راستاي خدمت به بيمار و رعايت حق اخالقي و حرفه اي خود مي
  .طور چشمگيري موفق باشد

  
  منهاج الدكان .14
كوهين هاي پزشكي و دارويي قديم است كه  كتابيكي از  »منهاج الدكان«

نوشته ن داروساز و پزشكان اعطار، داروساز قرن هفتم هجري آن را براي مخاطب
در  تمدن اسالمي كه در ظلاو دانشمندي يهودي بوده در تاريخ آمده كه . است
  .استو متأثر از فرهنگ غني اسالم بوده كرده  زندگي مي مصر

يك  ،كه در دوره اسالمي استمفاهيم اخالقي اين اثر بيانگر اين موضوع 
د و به اشبپايبند به اصول اخالقي  دمهارت در اين فن باي داشتن داروساز عالوه بر

  )11ـ9، صص.م1992./ـه1412داود بن أبي سعد، ( .حقوق بيمار احترام بگذارد
كتاب خود را با  ،نگارنده. باب تشكيل شده است 25اين كتاب از يك مقدمه و 

پردازد  يك مقدمه توحيدي و اخالقي آغاز كرده؛ سپس به معرفي ابواب ديگر مي
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محوريت علمي و دارويي با  محوريت اخالقي و برخي ديگربا  ها كه برخي از آن
  .باشد مي

  :شود اشاره مي 23هاي سودمند در باب  برخي توصيهترجمه اينك به 
  قبل از شروع كار در داروخانه شكرگزار درگاه خداوند باش و كارت را

  .با نام خداوند متعال آغاز كن
 راه رضاي خدا نياز او را  درآمدي دارو خواست، در اگر فرد مضطر و كم

  .برآورده كن، مبادا به او داروهاي تقلبي، نامرغوب يا با حجم كمتر دهي
 همه ظروف و  و بهداشت رعايت نظافت ،جهت تهيه و ساخت دارو

  .الزم و ضروري است ،ابزارهاي ساخت دارو
 ها براي معده خالي و كمي آب گرم و شكر يا  با نوشيدن انواع شربت

مزاجت را تعديل نما، در  ،براي معده پر يا خوردن غذاي مناسبمرباي گل 
دچار سوء مزاج شده و برخوردت با مشتري بد شده و چه بسا  ،غير اين صورت

روح و مال را به همراه  ،كه اتالف فرد شودآن موجب بدزباني و بددهاني 
  .دارد
 بلكه بيشتر از آن ،باشد ها  به افراد در حدي كه درخور شخصيت آن 

 ).ش1387رو و غفاري،  پروين( .احترام و اكرام نما
  

  هخلاصة الحکم. 15
 طبيب و حكيم قرن دوازدهم هجري در كتاب ارزشمند خويش ،عقيلي خراساني

، باب سوم را در بيان آداب و اخالق طبيب معالج در برابر »هخلاصة الحکم«با نام 
  :عبارتند ازبرخي از اين نكات به اختصار . بيمار تأليف نموده است

علم فقه و حديث، علم اخالق، علم حكمت، علم  :هر طبيب بايد اين علوم را بداند
منطق، علم طبيعي، علم هندسه، علم هيأت، علم احكام نجوم، علم حساب، علم 
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كهانت و فراست احوال و عالمات و هيئات مرضي و اشكال خلقت و صورت 
 )18ـ15صص، .ش.هـ1385عقيلي خراساني، ( .ها آن

امر را از جانب  22در باب آداب و اخالق طبابت نيز لزوم رعايت  عقيلي
  :شود ها اشاره مي برخي از آنبه دارد كه  پزشك اعالم مي

 جلّ شأنه ـ آن كه در هنگام معالجه، خود را در ميان نبيند و شافي حق را 
  .ـ باشد سبحانه ـ داند و بيند و دائم مستمد فيوض و بركات از او ـ
 كه بايد به حسن خلق و بِشاشَت و لطف كالم، متفقد و متوجه  آن

احوالپرسي مرضي باشد و اگر تكرار يا سوء تدبيري نمايند، به زودي از جا 
درنيايد و طيش و غضب نكند و از خود نرنجاند و سخني نگويد كه باعث 

بشنود و ها را  ر سخن آنشود، بلكه به ترحم و تلطف و مدارا، مكرها  يأس آن
: ها را از ناپرهيزي و سوءتدبير باز دارد و بگويد به عنوان نصح و موعظه آن

زحمت و مشقت چند روزي را براي صحت و تندرستي دائمي اختيار بايد «
  .نمود كه اين، سهل است و آن، دشوار

 خصوص  ـها را  آن كه كاتم اسرار مرضي باشد و افشاي راز و امراض آن
  .ننمايد ـ ندشود آنها مطلع بر كساني كه نخواهن

 ه آنمانند آتشك و جرب و  ـ كه چون كسي به مرضي از امراض سري
جذام و امثال اينها به سبب مباشرت و معاشرت با صاحبان آن امراض مبتال 

د، ايشان را تشنيع بدان ننمايد، بلكه به حسن خلق مداوا نمايد و بعد شو
با امثال چنين كسان مباشرت و  صحت، به عنوان نصحيت منع نمايد كه ديگر

  .معاشرت و مجالست ننمايند
 كه حريص باشد و معالجه و تدبير مرضي و تحقيق امراض و ادويه،  آن

ها به مشاهده و به  چه قديمه و چه جديده، مفرده و مركبه و معرفت اين
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تجربه و اكثر مشغول به مطالعه كتب و فهم و حفظ اقاويل سلف و خلف و 
ول عمل و بيمارستانات و مواضعي كه بيماران بسيار باشند و مجربين و مزا

  ...مذاكره و مشورت با استادان حاذق و اطباء ماهر باشد
 و رجوع آورد و او انواع تدابير نمايد و رو به ه اكه چون مريضي ب آن

صحت نياورد و به طول انجامد، به حسن خلق و انطالق وجه، از او يا اولياء يا 
شايد شفاي ايشان مقدر به دست «: ذرخواهي نمايد و گويدپرستاران او ع
 .، يك دو روزي بر طبيعت واگذارند و تدبيري ديگر نكنند»ديگري باشد

پس به طبيب ديگر كه طبيعت خود راغب و مايل به او يابد يا آنكه استخاره 
تر داند و  رجوع كند و اگر خود طبيبي ماهرتر و حاذق ،به نام او خوب آيد

و بالجمله لجاجت در معالجه ننمايد و كار او » بدو رجوع نمايد«: بيند، گويد
  .را تباه نسازد

 ها  بر شاگردان و بيماران، بلكه برخود منت نهد و آن گذاردكه منت ن آن
را آلت و موضوع صنعت خود و ماده قبول افعال و باعث ظهور ما بالقوه خود 

  .و جاذب و جالب آن داند و بيند
 همت باشد و طامع و حريص  قانع و شاكر و راضي و سخي و عاليكه  آن

و مولع و بخيل نباشد و طمع بر مال و منال شاگردان و مريضان ننمايد و 
اي  طلب از ايشان نكند و اگر به طوع و رغبت و خوشنودي و نياز خود هديه

 .ها قبول نمايد و رد نكند براي او آورند، براي خاطر آن

به اوصاف و اخالق حسنه مرضيه مذكوره و غيره مذكوره  متصف طور كلي هب
و مجتنب و غيرمرتكب از اوصاف سيئه و اخالق رذيله و خايف از عذاب و 

 در ابتدا ذكرباشد، چنانچه  ـ جلّ شأنه ـ عقاب و راجي رحمت و ثواب الهي
  )26ـ19صصهمان، ( .يافت
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  نتيجه
اخالق ي  در حوزهحقوق بيمار برخي مطالب مربوط به در متون طبي كهن، 

در . اند ، الزمه پيشرفت همديگر بودهموضوع دو هرمطرح شده و به نوعي  ،پزشكي
  .بوده است انهمدار اخالق تعامل نوعيتوسط پزشك رعايت حقوق بيمار  ،حقيقت

مسلم است كه انديشمندان و پزشكان ايراني و اسالمي حتي در اوج شكوفايي 
را در اين  ياخالق هاي اباند و معتبرترين كت اخالقيات غافل نبودهدانش پزشكي از 

  .اند نگاشته زمينه
انساني و  با ديدگاه توحيدي و قابل ذكر است كه لزوم رعايت حقوق بيمار

 .بوده است ر بهداشت، سالمت و طبابتودر ام مدارانه از ديرباز گام بلندي اخالق
توان  جود در متون طبي و اخالقي گذشته ميبا ترويج و توسعه مفاهيم مو ،بنابراين

كمك سطح كمي و كيفي ارتباطات انساني در حوزه سالمت بهداشت  يارتقابه 
هاي اخالق پزشكي، طب و داروسازي سنتي، تاريخ و  و تأسيس رشتهشاياني نمود 

  .باشند ميراهكارهاي قابل مالحظه براي رسيدن به اين هدف از متون پزشكي 
اندركاران امر سالمت در حوزه اخالق و  دست ري و مشاركتهمكا ترديد بي

حقوق بيمار با افرادي كه در موضوعات انساني همچون فلسفه، الهيات، تاريخ، 
شناسي، سالمت همگاني و  شناسي، مردم ادبيات و ساير علوم اجتماعي نظير جامعه

  .باشد ارند، امري ضروري ميتخصص دحقوق 
  :گردد حاصل اين تحقيق است ارائه ميدر نهايت دو پيشنهاد كه 

و كنند شايسته است كه به بيماران اجازه داده شود كه با پزشكان همكاري . 1
هاي ايشان استفاده شود تا  از پيشنهادات و تجربيات و خالقيت. ها باشند ياريگر آن

. تري براي برقراري ارتباط پزشك با بيمار ايجاد شود هاي ارتباطي مناسب روش
مندي از احساس انساني، همدردي، اعتماد و استعداد الزم  اي كه بدون بهره حرفه
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آميز و منطقي پزشك  همگامي احترام ،به يقين. توان آن را به ثمر رسانيد باشد، نمي
  .شود با بيمار منجر به توسعه تدريجي سالمت در جامعه مي

رعايت حقوق  پزشكي قديم، اخالقيات با گسترده از آنجا كه در اغلب متون. 2
مسائل مربوط پوياتر نمودن  كه براي ضرورت دارد ،بيمار درهم تنيده شده است

 مورد كارشناسانه طور بهاين متون در زمان كنوني  و اخالق پزشكي حقوق بيماربه 
مندي از  بندي مدون و كاربردي قرار گيرند، تا ضمن بهره تحليل و طبقه تجزيه و

ي هم به ميراث عظيم مكتوب پزشكي باشد كه فوايد قابل توجه آن، رويكرد
 .حاكي از هويت عظيم سرزمين كهن ايران و جهان اسالم است
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 مؤلف ي يادداشت شناسه

پژوهشگر و معاون گروه تاريخ پزشكي مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي : فرزانه غفاري
، دانشكده طب عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 

 سنتي و عصر اسالمي
     F_ghaffari@sbmu.ac.ir    :نشاني الكترونيكي

farzanehghffari@yahoo.com                    
 

 24/3/1389: مقاله دريافتتاريخ 
  30/6/1389: تاريخ پذيرش مقاله
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