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 ندا حاتمي

  چكيده
حفظ تندرستي افراد سالم و بازگرداندن سالمتي به كالبد بيماران، در طول  :مقدمه

لذا وقتي صحبت از  استتاريخ جزو وظايف آشكار جامعه پزشكي و بهداشت بوده 
از سوي  آيد منظور، رعايت موازين مربوط اي مختلف حقوق بيماران به ميان ميه جنبه
اندركاران امور بهداشتي  پزشكي اعم از پزشكان، پرستاران، داروسازان و دست ي جامعه
 .است

حقوق  ي دربارههاي پزشكي نياكان  به منظور بررسي ديدگاه :اهداف و روش مطالعه
در منابع اصلي طب سنتي و مربوط به آن هاي  ي از دادهكه برخ بيماران با عنايت به اين

اي به سراغ  بخشي از آن در كتب ديني درج شده است با طراحي يك مطالعه كتابخانه
اهوازي،  هالصناع  الحاوي رازي، كامل«هاي الكترونيكي  نسخهويژه  بهمنابع مورد اشاره 

كتاب اوستا، كتاب مقدس،  قانون در طب ابن سينا، ذخيره خوارزمشاهي حكيم جرجاني،
رفته و از لحاظ لغوي و محتوايي به جستجو و يادداشت برداري پرداختيم و  »...قرآن و

هاي  جنبه ي بارههاي پزشكي نياكان در هدف اصلي از پژوهش حاضر، بررسي ديدگاه
  .مختلف حقوق بيماران بوده است

به  دستمزدكان و تعيين بر لزوم كارآزمودگي پزش آشكارادر كتاب اوستا  :ها يافته
اندركاران حكومت  در كتاب تورات با دست. كيد شده استأفراخور ميزان درآمد مردم ت

تذكر داده ها  به آناند برخورد گرديده و  كرده وقت كه حقوق بيماران را مراعات نمي
كيد أهاي چهارگانه به كرّات بر امر مداوا و رسيدگي به بيماران ت در انجيل. شده است
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هاي اصلي، دروسي  پس از ظهور اسالم، دانشجويان پزشكي قبل از شروع درس. ده استش
گذراندند تا  حساب را مي و ت، نجومأنظير فقه، اخالق، منطق، علوم طبيعي، هندسه، هي

در قرآن مجيد نجات جان . مقدس پزشكي وارد شوند ي پس از تهذيب الزم به عرصه
ها درنظر گرفته  مذهبي معادل نجات جان تمامي انسانيك نفر انسان از هر طبقه و نژاد و 

كيد شده أويژه عبادات واجب، ت ههاي روزمره ب و بر معافيت بيماران از فعاليتاست شده 
اندركاران امور پزشكي و بهداشتي و  منظور آشنايي دست در اين منابع به. است

تقلبي، ناآگاهي گونه خدمات، هشدارهايي در خصوص داروهاي  كنندگان اين دريافت
پزشكي همراه با رهنمودهايي در  ي برخي از پزشكان و لزوم آمادگي كامل جامعه

  .خورد خدمات صحيح پزشكي به چشم ميي  توليد صحيح داروها و ارائه ي نحوه ي زمينه
طبق مستندات موجود، در پزشكي نياكان، مرز مشخصي بين اخالق  :گيري  نتيجه

حقوق و اخالق به چشم  و اخالق و حقوق ،اي مي و حرفهاي، حقوق عمو عمومي و حرفه
همچون محملي براي حمل   خورد و اخالق همچون روحي در كالبد حقوق و حقوق نمي

نگري طب سنتي و  روند و با توجه به جامعه اخالق به موازات يكديگر به پيش مي
كه  ان، بيش از آناولويت حفظ سالمتي افراد سالم بر بازگرداندن سالمتي به كالبد بيمار

كه عنوان فراگيرتري است » حقوق سالمت«به حقوق بيماران پرداخته شده باشد به  تنها
اند و در مجموع،  عبارت ديگر، حفظ سالمتي را در اولويت قرار داده توجه شده است و به

پيروي از اديان  ي در ايران قبل و بعد از اسالم همواره در سايه» حقوق سالمت«توجه به 
لهي، تخلُّق به اخالق انساني، گذراندن دروس مناسب در دوران علوم پايه پزشكي و ا

 يهاي آموزشي پزشكي و بهداشت س برنامهأكسوتان، در ر آشنايي با تقواي عملي پيش
  .قرار داشته است

  

  واژگان كليدي
  محور اخالق؛ معنويت؛ حقوق بيماران؛ طب سنتي؛ پزشكي نياكان؛ اخالق فضيلت
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  خالقي حقوق بيماران در منابع پزشكي نياكانمباني ا
ن اي توسط شاغال اخالق عمومي و حرفهمنظور از اخالق پزشكي، رعايت موازين 

باشد و حقيقت امر اين است كه وقتي با ديد  امور پزشكي و بهداشت ميدر 
نگريم قادر به تفكيك اخالق پزشكي از اخالق عمومي  توحيدي به اين موضوع مي

شكل (از اخالق  حقوقاز حقوق و  اخالقاز حقوق بيماران و  اد سالمحقوق افرو 
اي كه در قبال حفظ و ارتقاي سالمتي افراد سالم و بازگرداندن سالمتي  وظيفهو ) 1

، .ش.هـ1387حاتمي، حاتمي، رضازاده و آذري، ( به كالبد افراد بيمار داريم نخواهيم بود
هدف «نياكان، از يك طرف  قدر پزشكي زيرا دانشمندان عالي )82ت95صص

» پزشكي را حفظ تندرستي به هنگام سالمت و بازگرداندن آن در زمان بيماري
يابي به اين اهداف را در گرو پژوهش دانسته  و از طرف ديگر، دست اند بيان كرده
از آنجا كه هدف علم طب، پژوهش در تن آدمي است كه آيا سالم «: اند و فرموده

وردار نيست و با توجه به اين كه شناخت علل هر دو حالت است يا از سالمت برخ
پس بايسته است كه علل و موجبات  ستي و بيماري براي پزشك الزم استتندر

يعني از يك طرف حفظ سالمتي و  )ابن سينا( ».تندرستي و بيماري بررسي شود
مراقبت از آن را وظيفه پزشك دانسته و از طرف ديگر مطالعه مستمرّ و پژوهش 
را به منظور حسن انجام وظيفه، لحاظ نموده است تا در سايه آمادگي علمي و عملي 

قابل توجهي به  نگري در پيشگاه تقوا و معنويت ناظر بر اعمال و با جامع
  .درساني بپرداز خدمت
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  اهداف و روش مطالعه
ب سنتي نگري در ط گرايي و واقع محوري، بهداشت با شناختي كه از پژوهش

طبيعي  )8ـ20، صص.هـش1387الهي، زالي و حاتمي،  عين(و جهان اسالم داريم، ايران 
پزشكي و بهداشت از زاويه واژه زيبا و پرمعناي  ي هاست كه وقتي به عنوان جامع

نگريم انتظار داشته باشيم شاهد توجه  اخالق و حقوق به ادبيات پزشكي نياكان مي
هايي در  و مقاالت يا نوشته ها باكت كسوتان به اين مقوله و يافتن و عنايت پيش

براي نيل به اين هدف، به . خصوص توجه پزشكي نياكان به حقوق بيماران باشيم
الحاوي رازي، قانون ابن « )منابع الكترونيك پزشكي نياكان( سراغ كتب الكترونيك

 هاي كليدي گيري از واژه رفته با بهره »...ي ونا، ذخيره خوارزمشاهي، خُفيِ عاليسي
محتمل و قابليت جستجوي سريع و دقيق رايانه به جستجو پرداختيم و سرانجام 

الطبيه حكيم  نگاهي به فهرست مندرجات برخي از كتب ديگر نظير االغراض
الصناعه اهوازي  و سرانجام به جستجو در نسخه الكترونيك كاملكرديم جرجاني 

همواره با اعتقادات مذهبي هاي پزشكي و بهداشتي،  جا كه ديدگاه پرداختيم و از آن
دهي  هاي سامان نيز آميخته بوده و مطالب مندرج در كتب مذهبي اصلي بر شيوه

هاي  سالمت و بيماري اثرات غيرقابل انكاري داشته است به سراغ نسخه
و نكات مورد  يمالنبوي نيز رفت الكترونيك اوستا، تورات، انجيل، قرآن و الطب

راين هدف اصلي از انجام پژوهش حاضر، بررسي بناب ؛نظر را استخراج كرديم
هاي پزشكي نياكان، در منابع اصلي طب سنتي و كتب مذهبي زرتشتيان،  ديدگاه
مباني اخالقي و حقوقي سالمت و بيماري ي  بارهو مسلمانان در ان، مسيحيانكليمي

  .باشد مي» حقوق سالمت«يا 
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  هاي تحقيق يافته
  )اوستا(پزشكان در ايران قبل از اسالم ي از سورعايت حقوق بيماران ) الف

معروف است  »ونديداد«كه به  »اوستا«در دفتر ششم، بخش هفتم كتاب 
اگر مزداپرستي بخواهد پزشكي كند : پرسد از خداوند مي) ع(حضرت زرتشت 

بر چه كسي بيازمايد؟ بر بايد دستي خويش را  نخستين بار كارآزمودگي و چيره
بهتر آن است كه نخستين  :دهد رستان؟ و خداوند پاسخ ميمزداپرستان يا بر ديوپ

بار، كارآزمودگي و چيره دستي خويش را بر ديوپرستان بيازمايد تا بر 
اگر سه بار هنگام عمل جراحي، بيمار بميرد ) دهد سپس ادامه مي(و  ؛مزداپرستان

گاه نبايد بگذارند او به درمان  اي است و از آن پس هيچ پزشك ناشايسته
گاه نبايد بگذارند مزداپرستي را جراحي كند و تن وي  هيچ ؛داپرستان دست بزندمز

اگر او به درمان مزداپرستان دست بزند يا مزداپرستان را جراحي نمايد . را بخراشد
از طرفي اگر او . بر او رواست) قتل عمد(گناه كشتن آگاهانه ) مجازات(پادافره 

ار، تندرستي خويش را بازيابد از آن پس سه بار ديوپرستان را جراحي كند و بيم
تواند هرگونه بخواهد به درمان مزداپرستان  همواره پزشكي شايسته است و مي

  .تواند مزدا پرستان را با عمل جراحي درمان كند و بهبود بخشد او مي. دست زند
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  محوريت فضيلت باارتباط متقابل اخالق، حقوق، سالمت و بيماري  .1شكل 

  

ن پرداخت حق ويزيت برحسب ميزان درآمد و حقوق اجتماعي بيماران قانو) ب
  )اوستا(در ايران قبل از اسالم 

پزشك بايد موبد را در برابر آفرين  :آمده است كهاوستا  43تا  41هاي  در فقره
بهايي، دهخدا را به  كم )گاو( خدا را به ارزش ورزاو و آمرزش خواهي وي، خانه

ش ، شهربان را به ارزش ورزاو پربهايي و شهريار را به ارزارزش ورزاو ميانه بهايي
اي،  بانوي خانواده را به ارزش چهارپاي ماده... اي چهار اسبه درمان كند گردونه

همسر دهخدا را به ارزش ماده گاوي، همسر شهربان را به ارزش مادياني و شهربانو 
ارزش ورزاو پربهايي، پسر دهخدا را به ...  را به ارزش ماده اشتري درمان كند 

ورزاو پربها را به ارزش ورزاو ميانه بهايي، ورزاو ميانه بها را به ارزش ورزاو كم 
بهايي، ورزاو كم بها را به ارزش گوسفندي و گوسفند را به ارزش يك خوراك 

  .)ش.هـ1371دوستخواه، سال ( .گوشت درمان كند
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  )كتاب مقدس(توجه به حقوق بيماران در ايران قبل از اسالم  )ج
خداوند با لحني  16و  4در تورات، كتاب حزقيال نبي، باب سي و چهارم، آيات 

يل به علت عدم اسراي تي خود را از حكومت وقت بنيآميز و آمرانه نارضاي اعتراض
 انحمايت خود را از مستضعف ند وك ميرعايت حقوق بيماران و آوارگان، بيان 

 ؛كنيد نمي  را تقويت  ضعيفان: فرمايد ين آيات ميقادر متعال در ا. نمايد اعالم مي
 ؛كنيد نمي  بندي  ها را شكسته  ]عضو[ شكسته ؛نماييد نمي  را معالجه  بيماران
  ،ها با جور و ستم بر آن  طلبيد بلكه را نمي  شدگان آوريد و گم نميبازرا   شدگان رانده
 ؛آورد  را باز خواهم  شدگان اندهر ؛طلبيد  خواهم را  شدگان گم... نماييد مي  راني حكم

كتاب (. داد  خواهم  را قوت  بيماران و  خواهم كرد  بندي را شكستهها    ]عضو[ شكسته
  )1255عهد عتيق، ص) تورات(مقدس 

العالج در سطح  هاي صعب ها مراقبت از بيماران و شفاي بيماري عالوه بر اين
 كتب توحيديشان رواج داشتهو پروردگان م) ع(حضرت عيسي  ي وسيله هوسيعي ب

دانيم و در بسياري از فصول و  و آن را جزو معجزات مسلم آن حضرت مي است
. نماييم هاي چهارگانه، حمايت از بيماران را به وضوح مالحظه مي آيات انجيل

ها و  گرد و درمانگاه اكنون نيز در پزشكان دوره اي كه هم هاي بشردوستانه ايده
  .خورد آنان به چشم مي هاي خيريه بيمارستان

  
  نيازهاي طب باليني در پزشكي نياكان پس از استقرار اسالم پيش) د

هاي باليني،  يافتن به دوره گونه كه امروزه دانشجويان پزشكي قبل از راه همان
باشند در پزشكي نياكان نيز  علوم پايه مي ي موظف به گذراندن دروسي در دوره

شرح ذيل در  هها ب اخالق، منطق، حكمت و امثال اينهايي از قبيل علوم ديني،  درس
 :برنامه آموزشي آنان وجود داشته است
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تا اساس و بنياد دين خود را بدان استوار (علم فقه و حديث و ساير علوم ديني  .1
  ).دارند و از شاهراه استقامت نلغزند

  ).تا در آن ورزيده گردند و صاحب خلق نيكو باشند(علم اخالق  .2
ييد و تحقيق معاني و نكات و لطايف كالم و حسن أبراي ت(لم حكمت ع .3

بيانات صاحبان شريعت، تا راست گفتار و درست كردار باشند نه تابع هوي و 
  ).هوس

  )به منظور كسب دانش و مهارت استدالل در دستيابي به حقايق(علم منطق  .4
  ).اي از علوم طبيعي است علم طب شاخه(علوم طبيعي  .5
به منظور كسب معرفت الزم در خصوص ساختمان و شكل اعضا (لم هندسه ع .6

  ).ها و فهم چگونگي آن
و آب و هواي هر براي درك زمان و مكان و مزاج نقاط مختلف (ت أعلم هي .7

  ).لمنطقه و ساير مساي
براي شناخت اوقات فصد، حجامت و تعيين بهترين اوقات برداشت (علم نجوم  .8

  ).گياهيو انباشت داروهاي 
براي محاسبه ميزان و تركيب داروها و تجويز مقدار مناسب (علم حساب  .9
  ).دارو
تا از ديدن بعضي احواالت و عالمات هيات بيماري، (علم كهانت و فراست  .10

بانك اطالعات برخي از آثار ( ).بيني كنند آگهي آن را پيش به نوع آن پي برده، پيش
  )زكرياي رازي

  
  ها و از جمله نجات جان بيماران در ايران بعد از اسالم انسانرعايت حقوق ) هـ

نظر از  طبق نص صريح قرآن، در بينش اسالمي نجات جان يك نفر انسان صرف
يا گرايش خاص مذهبي او با نجات جان  اجتماعي ـ اقتصادي پوست، طبقه  رنگ
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َمن َقَتَل (ند ك ها برابري مي ها و كشتن او با نابود كردن تمامي انسان كليه انسان
ِفي الارض َفَكاَنّما َقَتَل النّاَس َجميعا َو َمن اَحياها َفَكاَنّما  نَفساً بَِغيِر نَفٍس اَو َفساد

و اگر هيچ توضيح ديگري ندهيم و به ذكر همين آيه اكتفا  1)اَحَياالناَس َجميعا
ر به الهي در اعصار مختلف منج ي و فرض را بر اين بگذاريم كه اين آموزه كنيم

آشنا كرده باشد » حقوق سالمت«تغيير رفتار در پزشكان شده و بشريت را با 
حقوق كليه بيماران و بلكه تمامي افراد جامعه جهاني رعايت و تضمين گرديده 

  .است
در نسخه عربي كتاب طب ) ص(ها طبق حديثي كه از پيامبر اكرم  عالوه بر اين

الم و حكومت اسالمي، پزشك اس نقل شده است در دين مبين 104النبوي ص 
ول سالمتي بيماران شناخته شده است و در صورتي كه به علت ناآشنايي و مسؤ

گو باشد و به عبارت ديگر در صورت  ناآگاهي، مرتكب خطا شود بايد جواب
آن حضرت در اين حديت . ارتكاب تقصير، در مقابل بيمار، ضامن خواهد بود

الدين ابي  شمس( »ُيعَلم ِمنُه الِطب َقبل ذلَِك فَُهَو ضاِمن َمن َتَطبََّب َو لَم« :فرمايد مي

يعني كسي كه بدون آمادگي قبلي و پيش از آن كه دانش  ).م2001عبداهللا محمدبن قيم، 
و تجربه الزم را كسب كند به امر طبابت، اقدام نمايد در مقابل بيماران، ضامن 

  .است
  
  حقوق بيماران هاي رازي در خصوص رعايت برخي از ديدگاه) و

درماني، خود را موظف به رعايت اخالق، دقت، امانت و  رازي براي هر اقدام
گاه  هيچ كند كه كيد ميأبه عنوان مثال، ت. داند تعهد نسبت به بيمار مي احساس

تجويز كرد بلكه بايد عامل  نبايد پيش از شناسايي عامل درد، داروهاي ضددرد را
كند  در همين راستا تأكيد مي. زدودن آن پرداخت ايرا شناسايي كرده، به اقدام بر
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 موارد پزشكان، درد چشم را با ترياك يا ديگر داروهاي مشابه كه در برخي از
آورده است كه بايد از به  همچنين  .اند كه منجر به كوري شده است درمان كرده

 خودداري كرد ،هاي مختلف كردن عالمت كار بردن داروهاي متعدد براي برطرف
عالمت، همگي مربوط به يك عامل باشند و با درمان عامل،  زيرا ممكن است چند

  )1ـ6، صص.ش.،هـ1390طباطبايي و كالنتر هرمزي، (. آن عاليم زدوده شوند همه
  
  بن عباس اهوازي نصايح علي )ك
المعارف پزشكي و بهداشت ـ خطاب به   ةدومين داير ةالصناع  كاملف لّؤم

هايي  منظور رعايت حقوق بيماران نصيحت كاران طبابت بهاندر دانشجويان و دست
  .دارد

بر پزشك : افزايد نامه بقراط، مي كتاب خود و در انتهاي قسم ي وي در مقدمه
دامن، با محبت، دوستدار كار خير، خوش كالم و مردمي  است كه مهربان، پاك

باشد و در برابر  ، حريصانويژه فقرا و مسكين باشد و بر مداوا و معالجه بيماران به
آن انتظار منفعت يا پاداش و جبران را نداشته باشد و اگر برايش ميسر بود كه از 
مال خود براي آنان دارو تهيه نمايد بهتر است دريغ نورزد و اگر اين كار برايش 
ممكن نبود طرز تهيه آن را براي آنان بيان كند و اگر بيماري آنان سخت بود تا 

آورند هر صبح و شام  يابند و تندرستيشان را به دست مي ات ميزماني كه از آن نج
خوش دگرگوني  هاي حاد، بسيار زود دست به ايشان سركشي نمايد زيرا بيماري

  ).ش.هـ1388اهوازي، (. شوند مي
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برخي از هشدارهاي ابن سينا در مورد داروهاي نامناسب يا تقلبي به منظور ) ز
گونه خدمات با  كنندگان اين پزشكي و دريافت اندركاران امور آشنا شدن دست
  حقوق بيماران

 تر باشد نشانه خوبيِ  اش آشكارتر و بويش قوي هر قدر رنگ گياه سيرتر و مزه
 يشود به استثنا ثير گياه خشك شده بعد از سه سال كاسته ميأاز ت. آن است

 )391ابن سينا، ص (. چند گياه از قبيل دو نوع خَربق سياه و سفيد

 كنند و به  گدازند و با اَستَرك خمير مي ساني هستند كه پيه و موم را ميك
  )417، صابن سينا(. دهند جاي داروي اصلي به خورد ديگران مي

 و تندبوي و تُرد كه در آب زودتر حل يا گداخته شود و از  سنگين اَفيون
نوع تابش خورشيد نرم شود و چون بر شعله نهند چراغ را تاريكي ندهد بهترين 

كند و زبر و كم بوي و رنگ آن روشن است  را رنگ مي آن اَفيون زرد. است
گاهي از كاهوي بياباني . اَفيوني است ناخالص و از خشخاش تيغي نشاني دارد

سازند كه كمتر بوي دارد و شايد اَفيون را با صمغ عربي مخلوط  مي اَفيون تقلبي
ابن (. ار روشن و درخشان استكنند كه اَفيون اصلي نيست و چنين اَفيوني بسي

  )431ـ32صصسينا، 
  شود  تقلبي باشد، چون به آب برسد همچون روغن، باال آمده، جمع مياما اگر

گاهي شيره بلَسان . دهند هايي تشكيل مي گردد و تو گويي ستاره يا پراكنده مي
با روغن  مثالً ؛شود آميزند و شيره، مغشوش و تقلبي مي را با موادي ديگر مي

سن، روغن رخت مصطَكي، روغن سود چاتالنقُوش، روغن حنا، روغن
كنند و گاهي موم گداخته را در روغن حنا  مخلوط مي البان، روغن صنَوبر حب

  )452ـ53صصابن سينا، (. ريزند و گويند شيره بلَسان است
 لي ميدستَر بندبيدسازند يعني گاوشير و اَنگُم را با خون خمير كرده و گاهي ج 
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ابن سينا، (. كنند خشك مي) مثانه(افزايند و در آبداني  كمي جندبيدستَر بدان مي
 )489ـ90صص

  رف اقدامي در مسير مراقبت از حقوقاستقالل راي و خودداري از تقليد ص
  .است بيماران

 .. .گويم آورد كه من اين را نمي ديسقوريدوس گويد خونريزي را بند مي.  
 نگ مثانه است اگر از سنگ مثانه بخورد شفا سي كه مبتال به سگويند ك

 )590صابن سينا، ( .كنم خواهد يافت و من اين نوع درمان را سفارش نمي
 

  رعايت حقوق بيماران ي بارهفرازهايي از كتاب قانون در طب ابن سينا در) ح
  احتراز از تجويز مخدر به عنوان درمان عالمتي .1

كنند اشتباهي  داروي مخَدّر تجويز مي ،دپزشكاني كه براي تسكين درد قولنجِ سر
مخَدّر در چنين . نمايند و بيمار را با مشكالتي مواجه مي  شوند ميبزرگ مرتكب 

اي بيش  كار بردن داروي مخَدّر، تسكين دهنده به ؛خطري است بزرگ ،حالتي
كن كردن سبب  درمان راستين، ريشه. نيست و در درمان بيماري هيچ اثري ندارد

كند و احساس به  يماري است در صورتي كه مخَدّر سبب بيماري را پابرجا ميب
  )1764ـ65صصابن سينا، (. برد از بين مي را بيماري ي مدهآوجود 

  
  تجويز داروي نامناسب .2

كار كه اعتمادي بر علم خود  محافظهو ما پزشكان تازه به دوران رسيده ا :1مثال 
مچنين ه .آميزند به جاي عسل شكر با معجون ميندارند از عسل بيمناك هستند و 
اند كه داروهاي پاكساز بسيار اثربخش را با عسل  پزشكان پيشين سفارش كرده

  )1312صابن سينا، (... درست كنند و حب سازند و حب را زير زبان گذارند
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ن اسهالي كه از كبد نماهاي جاهل براي درما داده كه پزشك بارها رخ :2مثال 
اند كه خون در بدن بيمار لخته  گرفته است چنان دارويي به بيمار داده نشأبرآمده م

ها شده و  شده و حرارت غريزي كبد را خاموش نموده و بيمار، قرباني جهل آن
جان سپرده است و بسيار رخ داده كه داروي جاهالن، خون بيمار را به عفونت 

هايي در كبد يا  بندان راه كشانده است اما تو همين كه تشخيص دادي كه بيمار به
اند بايد قبل  ها سبب حالت اسهالي بيمار شده بندان در وريد باب مبتالست و اين راه
ها بپردازي و سبب اصلي بيماري را از بين  بندان از هر چيز به راه گشايي در راه

  )1714صابن سينا، (. ببري
م پيچه را شك ؛اهي ممكن است پزشك در تشخيص بيماري خطاكندگ :3مثال 

تو بايد . دهد كند و كار دست بيمار مي قولنج پندارد كه درمان قولنج را استعمال مي
  )1746صابن سينا، (. اندازي، دور و هشيار باشي از اين غلط

  
  شروع زودرس غذا در موارد ممنوعيت آن .3
خواهند غذا به بيماري چنين كه در حال  سياري از پزشكان جاهل و نادان ميب

گيرد و به نفع بيمار  چنين پندارند كه اگر غذا بخورد نيرو مي .ت بدهندغش اس
كنند و  بيمار را خفه مي ،خبري حرارت غريزي اين جهل و بي ي است كه در نتيجه

  )1359صابن سينا، (. سپارند او را به دست مرگ مي
  
  ل جنسيلزوم آموزش بهداشت مساي .4

روابط جنسي، توضيح . ..ي  كه درباره يماران شرم دارندمعالج ب پزشكان :1مثال 
دانند  نمي. رساند هايي به مردم مي شي چه زياندانند كه در اين پرده پو دهند اما نمي
ل بسيار مهمي در ميان سل ارتباط مستقيم دارد و پاي مسايل با توليد نكه اين مساي
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شود  عث ميهاي جسمي مرد يا زن با افتد كه برخي از كاستي بسيار اتّفاق مي. است
  ...هيچ لذتي براي همسر او دربر نداشته باشد و منجر به جدايي يا انحراف گردد

 ؛ت استاز جماع بين زن و شوهر بسيار حايز اهمي لذت بردن ي لهأسم :2مثال 
اگر مرد قبل از آسودن زن كارش تمام شود  ؛شوند ها ديرتر از مردان ارضا مي زن

ليل محروم شدن از كند و به د زده مي ن را هيجانو هنوز لذتي به زن نرسيده باشد ز
ابن سينا، (. آيد گونه جماع نيز نسلي به بار نمي كه از اين برد لذت رنج مي

  )1951ـ52صص
  

  يادآوري حقوق بيماران
خوبي  هها را ب پزشكي كه بخواهد بيماران را درمان كند حتماً بايد تشريح روده

  )1689صابن سينا، ( .ها كامالً آگاه باشد بداند و بر آن
  
رعايت حقوق  ي بارهدر) حكيم جرجاني(فرازهايي از كتاب خُفيِ عاليي ) ط

  بيماران
 هاي امانت ديني و  طبيب زماني بايد به بالين بيمار حاضر شود كه شرط

ها  پسنديدنيجا آورده و چشم و گوش و دست و زبان از همه نا هشفقت مردمي را ب
  ...نگاه داشته باشد 

 ماغ به سالمت است يا نه ل خواب نيز بايد بپرسد تا بداند احوا وو . ..كه د
جاي بود بداند كه اعضاي غذا به سالمت  اگر اشتها بر ؛از اشتهاي به غذا بپرسد

 .صورت اميدواري افزايش يابد و اگر نه، نه است كه در اين
  و جايگاه خواب درخور حال بيماري بايد ساخت و شربت و دارو و غذا و
هاي گرم، خانه خنك ترتيب بايد  دمتكار اختيار كرد، چنانكه بايد و در بيماريخ
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داد و بيمار را به جامه پوشيده بايد داشت تا راحت هوا و خنكي به ِدل او برسد و 
  .تن او سرد نشود و حرارت به اندرون بازنگردد

ارو بپردازد به تجويز د نبايد جا كه بتواند با رژيم غذايي درمان كند بيب تا آنط
و نبايد . داروي آميخته بدهد نبايد بتواند با تجويز داروي ناآميخته عالج كند و تا

كنند  آزمايند و حكايت مي اي كه مجهوالن و پيرزنان مي به داروهاي ناشناخته
  ).م2011جرجاني، (. اعتماد كند و تجويز نمايد

  
  حقوق بيماران رعايت ي بارهفرازهايي از كتاب ذخيره خوارزمشاهي در) ي

تن مردم و مثال  ـ لزوم تيزهوشي، تخصص، تبحر و تجربه پزشكدر : 1مثال 
مثال بيرون آوردن مواد، همچون حصاري است كه در محدوده آن  و جدا كردن

لط كه از تن بيرون بايد آورد همچون ي دوست و بعضي دشمن هستند و آن خبعض
است و تن بيمار، همچون  ستدوو آنچه در تن نگاه بايد داشت همچون  دشمن
اين گروه را كه  ،اين حصار و همچون خصمي نگهبانو طبيب همچون  حصار

كه حامي، سنگي در حصار اندازد و بخواهد كه بر دوست  پس همچنان. اند نشمد
كار   هلطي در هر تني دارويي بشمن آيد پزشك نيز بايد براي هر خنيايد و بر د

هاي ديگر آسيبي نرساند و اگرچه  لطد و به خكه آن خلط را بيرون آور دارد
ه سبب ب هرگاه كه اين دارو تجويز شود به ضرورت خلطي ديگر را لختي بجنباند

ها به هم آميخته است طبيب بايد آن دارويي را دهد و به آن اندازه دهد  كه خلط آن
و  تجربهو  قياسهاي ديگر را كمتر به حركت درآورد و اين را پس از  كه خلط
  )16ـ17صصجرجاني، (. ... دانست توان  مي مشاهده
چه نشان از  ما آنا ـ او ي روحيه يجلب اعتماد بيمار به منظور ارتقادر : 2مثال 

بيمار را بر طبيب و بر هنر او  ،خبر دهد حال گذشته بدهد اگر طبيب از آن حال
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ت خواهد گويد درست اس اعتماد افتد زيرا وقتي بداند كه آنچه از حال گذشته مي
دانست كه آنچه از آينده گويد نيز درست خواهد بود و آنچه نشاني از حال حاضر 

 ودهد اگر حال باز نمايد و در خورد حال، تدبير فرمايد منفعت آن بزرگ باشد 
طبيب ظاهر  كه استادي اول آن: آنچه از آينده گويد منفعت آن دو گونه باشد

جرجاني، (. اخته شود كه آن حال واجب كندكه تدبير بيمار چنان س گردد و دوم آن
  )74ص

بيب در اين جايگاه علم تشريح و ط ـ تبحر و حذاقت پزشكدر : 3مثال 
كه فعل و قوت و خاصيت هر عضو چيست  ها با يكديگر و علم آن مشاركت اندام

هاي  ها و خللي كه در فعل و قوت هر عضو تواند بود و نشان به كار بايد تا آفت
هاي اصلي را به  هاي بيماري بيمار بپرسد تا بدين طريق نشان ناسد و ازآن را بش

  )76صجرجاني، ( .نتواند شناخت طبيب حاذقدست آورد و اين را جز 
دستي كه نبض آن را  و. .. ـ مهارت و آمادگي جسمي پزشكدر : 4مثال 

ماد كرده تخواهند جست بايد كه آسوده باشد و كاري به آرنج و بر چيزي اع
هاي  باشد و به دست چيزي ندارد و نبض قوي را به سر انگشتان بايد جست و سرن

انگشت به قوت بر شريان بايد نهاد و نبض ضعيف را انگشتان، سبك بايد داشت 
چنان كه هيچ سنگيني انگشت بر شريان نباشد و به ماليمت بايد جست زيرا قوت 

ريان است و از دفع كردن كه بر روي ش ستضعيف از جنبانيدن شريان و از پو
نبض الجمله  علي .انگشت كه بر پوست نهاده است عاجز آيد و نبض پديد نيايد

ضعيف را جز به رفق نتوان يافت و انگشتان طبيب، لطيف بايد و به سر انگشتان 
هرگاه كه  وكاري نشايد كرد كه پوست سر انگشتان را سخت و درشت كند 

 .د و انديشه خود را به آنجا متمركز نمايدنهد نيك نگاه كن نانگشت بر شريا
  )79صجرجاني، (
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بايد دانست كه بر  ـ هاي اميدبخش درماني بيماران با تلقين رواندر  :5مثال 
طبيب واجب است كه منفعت و مضرّت اعراض نفساني را به حقيقت بشناسد زيرا 
شناختن آن و تدبير حاصل كردن و دفع كردن هر يك اصلي بزرگ است در 

كه بسيار باشد كه تدبير حاصل  براي آن. گاه داشتن تندرستي و بازداشتن بيمارين
و منفعت آن را بايد جست چون شادي  ردكردن بعضي اعراض نفساني بايد ك

ها را دفع كند و بدين سبب  تر شود و بيماري ها به وسيله آن قوي تا قوت ،معتدل
مايد گفت و همه كارها بر مراد است كه طبيب با افراد بيمار همه سخن بر وفق فر

  )206صجرجاني، (. خوشي او فرمايد جست او فرمايد كرد و دل
بايد دانست  ـ زدايي و ايجاد نشاط در آنان  درماني بيماران با غم رواندر : 6مثال 

كه خردمندان و بزرگان جهان براي حاصل كردن آنچه نافع است و دفع كردن 
اند تا طريق حاصل  ها كرده بيرها و تكلّفدساني تكار است از اعراض نف آنچه زيان

دست آورده و  هكار است ب كردن آنچه نافع است و دفع كردن آنچه زيان
اما آنچه نافع است شادي و لذت است زيرا هر دو مناسب وجود است و . اند شناخته

و كار است اندوه  نكند و آنچه زيا طبعِ روح را دارد و مزاجِ تَن را گرم و تر مي
  )207صجرجاني، (. ترس است

): حقوق سالمتنگري پزشك به منظور رعايت  بهداشت گرايي و جامع( .7مثال 
كند؛ اول نگاه داشتن تندرستي بر  بايد بدانيم كه طب دو هدف را دنبال مي

تندرستان و دوم زايل كردن بيماري از بيماران و در اين دو كار، طبيب نيازمند 
آن است كه تندرستي و بيماري را بشناسد و اگرچه در خصوص نگاه داشتن 

لي در مورد زايل كردن بيماري، بدان تن بيماري حاجت نيست واختندرستي به شن
  )217صجرجاني، (. ... حاجت است
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بر طبيب واجب  ـ دقت در معاينه و توجه به وضعيت عمومي بيماراندر : 8مثال 
او را بد  نگاست كه هرگاه كه وضعيت عمومي و هيبت چشم و روي بيمار و ر

خوابي و  همچون بي را سببي از علل اوليه ببيند نخست احوال آن شخص بداند تا آن
يا اگر رنگ زبان بيمار را دگرگون  ورزش و اسهال و تفكر و غير آن بداندرنج و 

ببيند و درست يابد بداند آيا چيزي خورده است كه باعث تغيير رنگ شده است يا 
زود به اصالح آيد و و ز علل اوليه باشد ا را سببي به سبب بيماري است كه آن

  )224صجرجاني، (. ري و ضعيفي قوت باشد سخت بد باشدبيما اگر به سبب گرمي 
تناسل واجب  يبدين سبب تدبير عالج اعضا ـ قداست شغل پزشكيدر : 9مثال 

جا كه طبيب در  است و مردم را در اين باب بدين علم حاجت بيشتر است و از آن
عالج اين اعراض، سبب الفت و تناسل و بقاي نوع است اگر بگويند طبيب 

  )534صجرجاني، (. باشد ن خلق است درست ميياخداوند تعالي در م جانشين
رساني به نااهالن يا افرادي  خودداري از بدآموزي و اجتناب از اطالعدر : 10مثال 

بايد دانست كه مقصود از  ـ كه به دليل ظرافت طبع، جنبه و ظرفيت آن را ندارند
نكار است و يادكردن ، دفع مضرّت چيزهاي زيا)ها كتاب مسموميت(اين كتاب 

ها و داروهاي نافع لكن چون دفع مضرّت چيزهاي زيانكار ياد  پادزهرها و معجون
كه چيزهاي زيانكار را نيز ياد كنند و از ياد  بايست كرد چاره نباشد از آن مي

كودكان، چيزهاي  باشد كه مردمانِ كم دانش و ناپاك و كردن آن استسعار آن مي
اند و شنيده كه دو  كه بسيار ديده ها تواند بود چنان ز آن آفتزيانكار را بدانند و ا

اند و چيزها  اند هر دو قصد زيان يكديگر داشته زن كه در خانه يك كدخداي بوده
بدين سبب اگرچه منفعت اين كتاب  ؛اند كه يكديگر را هالك كنند طلب كرده

رهايي كه سخت بزرگ و سبب خالص آدميان از زهرها و جانوران است و از زه
اند يا كسي بدهد از اين مضرّت، خالي نيست كه بعضي چيزهايي  به اتفاق خورده
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لكن چون . ..مضرّتي است و زيان كننده است است كه هر كسي نداند كه در آن 
اند  ي خود ياد كردهها در همه كتاب را خران نيز اين علمأپزشكان پيشين و مت

م خالي گذاريم لكن صواب چنان ديده شد شايسته نبود كه اين كتاب را از اين عل
كه آنچه نام چيزهاي زيانكار و خاصيت و فعلِ آن است به تازي ياد كرده شود تا 

تر باشد و آنچه دفع مضرّت و عالج آن است به پارسي ياد كرده  به وجهي پوشيده
داروهاي زيانكار و خاصيت و م تر و اگرچه نا آيد تا آشكارتر و منفعت آن عام

كه اين  اند به حكم آن هاي تازي و پارسي ياد كرده آن را ديگران در كتابفعل 
تر آن  كتابي نو است عجب نباشد كه مردمان اين را بجويند و بخوانند و اولي

دانسته آمد كه آن معاني بر سمع و ظاهر هر كسي به سبب اين كتاب تازه نگردد 
از ايزد تعالي توفيق و ياري منفعت است و بسو مقصود از اين، منع مضرّت و 

  )626صجرجاني، ( .و ُهَوالُمَوفُّق َو الُمعينمعونت خواسته آمد 
  

  بحث
در پزشكي نياكان در عصر شكوفايي فرهنگ و تمدن اسالمي شرط پا گذاشتن 

هاي نظري و عملي اخالق و تقوي  به اين وادي مقدس، پشت سر گذاشتن دوره
الِعلِم  َاَولُ  :گذاشتند كه معتقد بودند ميبوده است و كساني پا به اين وادي مقدس 

ست كه با ا ييانتها راه بي ي علم به منزله. َمعِرَفُه الَجّبار َو آِخُرالِعلِم َتفويِض اَمِر اِليه
اي از  آنان به مرحله 2.گردد يابد و به او ختم مي با او ادامه مي ؛شود خدا آغاز مي
افتند كه پزشكي و بهداشت را ي محور، دست مي و اخالق فضيلت أشناخت مبد

عالَم را محضر  ؛دانستند كه خالق آن خداوند قادر متعال است مهندسيِ دستگاهي مي
خدا و هرگونه انحراف از جاده مقدس اخالق را معصيت در پيشگاه الهي 

ون زندگي و ازجمله ؤدانستند و لذا نه تنها از رفتارهاي غيراخالقي در تمامي ش مي
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هاي خود و  ليف نتايج پژوهشأژوهشي، بهداشتي ـ درماني و تامور آموزشي ـ پ
انتشار كتاب بلكه در پندار و گفتار خويش و برخورد با بيماران و ساير افراد 

است كه تحت چنين  نمودند و بديهي جامعه نيز موازين اخالقي را مراعات مي
خالق ا آمد كه بوي خوش درمي شد و به رشته تحرير ليف ميشرايطي آثاري تأ

عمومي و تخصصي از صفحه به صفحه و بلكه جمله به جمله، كلمه به كلمه و 
انگيز و  بوي دل ؛ديرس ل ميها به مشام خردمندان اهل د حرف به حرف آن

افزايي كه در قالب ادبيات توحيدي به رشته تحرير درآمده و به دست نسل  روح
هاي نهايي  الي گزارش هبادبياتي كه در دل متون علمي و در ال. امروز رسيده است

ها جلب توجه  ها ـ نه در حاشيه و پاورقي المعارف  ةريهاي آنان ـ دا پژوهش
كه باعث تعهد  وليت اخالقيمسؤو اين  )1ـ137، صص.ش.هـ1383حاتمي، (. كند مي

شده است، ضمانت اجرايي دروني و  فرد در پيشگاه خداوند و وجدان خويش مي
» وليت حقوقيؤمس«يك احساس حقوق پزشكي، صرفاً نظر معنوي داشته و از نقطه

گويي در برابر فعل و ترك فعل ارتكابي  الزام شخص به پاسخ أنبوده است تا منش
و  عبارت ديگر اخالق همچون روحي در كالبد حقوق به ).ش.هـ1388عباسي، ( .باشد

رفته و در  همچون محملي براي حمل اخالق به موازات يكديگر به پيش مي حقوق
حقوق بيماران را با و نه ترس از مجازات، » قصد قربت«پرتو انوار آن بيشتر به 

گرايي، حتي قبل از بيمار شدن و با حفظ سالمتي افراد سالم رعايت  بهداشت
  .اند نموده مي

دانشجويان طب، در عصر شكوفايي فرهنگ و تمدن اسالمي و تا زماني كه 
بود با گذراندن درس فلسفه، منطق، پزشكي نوين جاي پزشكي نياكان را نگرفته 

به دوراني كه به كتب الحاوي،  يها و نهايتاً ارتقا اخالق، حكمت و امثال اين
يافتند ديگر نيازي به وجود  دست مي ها نظاير آنقانون، ذخيره خوارزمشاهي و 
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شد و صراحتاً  فصول يا مطالبي تحت عناوين فوق در كتب باليني احساس نمي
نيز اشاره شد در  گونه كه قبالً آمد ولي همان نه مطالب به ميان نميگو ذكري از اين

كه عالَم را محضر  سرتاسر اين آثار، رد پاي خداجويي و بينش توحيدي آنان و اين
خورد و به همين  پنداشتند به چشم مي خدا و خود را همواره در محضر الهي مي

و است اختصاص داده  داليل است كه پزشكي، شرافت و قداست خاصي را به خود
همواره ايمان، عقيده، دينداري و خلوص عقيده كه به منزله اصول اساسي اخالق 

امور با  ي هعمومي هستند را به همراه داشته، اعتقاد به خالق قادر و حكيمي كه هم
ناپذير در بين رهروان اين راه  عنوان يك اصل اجتناب شود به او انجام مي ي هاراد

عنوان يك وظيفه مقدس به  ت و در سايه اين جهان بيني بهمطرح بوده و هس
كه به منزله نيروي محركه حقوق فرد و » محور اخالق پزشكي فضيلت«مراعات 

  .اند پرداخته جامعه است مي
دهد در كتب مذهبي اصلي  گونه كه نتايج تحقيق، نشان مي ها همان عالوه بر اين

در منابع اصلي پزشكي نياكان نيز  به وضوح از حقوق بيماران، دفاع شده است و
سعي شده است دانشجوي پزشكي، پزشكان و داروسازان و مردم را با خطرات 

هاي تخصصي،  ناشي از ناآگاهي پزشك، تقلبي بودن دارو و نامناسب بودن مهارت
 .آشنا كنند و هشدارهاي الزم را ارائه دهند
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  نتيجه
بازگرداندن سالمتي «را به معني  ارانجانبه بيم رعايت حقوق همهدر صورتي كه 

گيري از علم، هنر، تجربه و تقواي پزشكي و تجهيزات و  به كالبد آنان با بهره
تلقي نماييم طبق مستندات موجود، حقوق بيماران در ايران قبل و » امكانات الزم

، ورمح  ايِ فضيلت اخالقِ حرفهبعد از اسالم همواره در سايه پيروي از اديان الهي و  
به قوانين و مقرراتي براي  اوستامراعات گرديده است به طوري كه در كتاب 

در كتاب  است؛ آزمون صالحيت پزشكان قبل از شروع به طبابت اشاره گرديده
بر نجات  قرآن مجيددر  ؛به حمايت از بيماران توصيه شده است انجيلو  تورات

و در آيات متعددي به تجويز  كيد شدهأها و خودداري از نابودي آنان ت جان انسان
هاي فيزيكي و ازجمله برخي از  استراحت پزشكي و معافيت بيماران از فعاليت
بر ضامن بودن پزشك در ) ص(عبادات واجب، پرداخته شده و در حديث نبوي 

ها دانشجويان پزشكي در  كيد شده است و عالوه بر اينأمقابل سالمتي بيماران، ت
 نظير اخالق، حكمت، منطق دروس مقدماتيگذراندن  پزشكي نياكان، مجبور به

اند كه از تهذيب  يافته بوده و زماني به كالس دروس اختصاصي پزشكي راه مي... و
كافي برخوردار گرديده باشند و در مجموع طبق مستندات موجود از طرفي 
پزشكي نياكان، آميخته با اعتقادات مذهبي و مملو از ادبيات توحيدي بوده و از 

طور مستقيم و غيرمستقيم در متن  طرف ديگر آموزش رعايت حقوق بيماران به
خورد و  به چشم مي) پزشكي نياكان(منابع اصلي طب سنتي ايران و جهان اسالم 

  كه بار اين همهرا  وظيفه انساني و حقوقي ما پزشكان ايراني مجموع اين موارد
كشيم، سنگين  به دوش مي را فرهنگ پوياي اسالمي ـ ايرانيافتخار منبعث از 

رسانيِ زيربنايي ما را آشكار  كرده و در عين حال شرافت شغلي و اهميت خدمت
نمايد و بدون اغراق جا دارد اگر فرزندان خلف رازي، اهوازي، ابن سينا و  مي
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َربِّ «جرجاني هستيم توفيق شكرگزاري اين همه موفقيت در قالب آيه شريفه 
خداوندا توفيق عنايت فرما  :والَِدي یَو َعل یّ الَتي اَنَعمَت َعلَ  َمَتكَ اَوزِعني اَن اَشُكَر نِع
اي همواره سپاسگزار  هايي كه به من و والدينم مرحمت فرموده تا به شكرانه نعمت

كسوتان  ها براي پيش را از درگاه كبريايي خالق نيكي 3».تو باشم و شكر تو گويم
، طبِ همراه با معنويتپيروان مكتب  اند خود و كليه كه والدين فكري ما بوده

ساز  مسلمان بودن خود افتخار كنيم و بر فرهنگ انسانو بخواهيم و بر ايراني 
فرهنگي كه  بيني وسيعي را ارائه داده است بباليم، اسالمي ـ ايراني كه چنين جهان

 ياقوام خانوادگى وفردى  اخالقها، باورها، آداب و  اى از سنت شامل مجموعه
 ها را از ديگر اقوام و قبايل ه پايبندى ايشان بدين مفاهيم، اسباب تمايز آناست ك

جا كه چنين افتخاري ريشه  و از آن )23، ص.ش.هـ1387، واليتي( فراهم كرده است
هستند قابل دفاع و  ناپسنداساس و  فرهنگي دارد، برخالف افتخارات نژادي كه بي

  .آفرينند حركت
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  ها نوشت پي
  32آيه ، ي مائده سورهـ قرآن مجيد، 1
  هاي علميه المقدمات از منابع اصلي و ابتدايي حوزه حديث معروف نبوي، در آغاز كتاب جامعـ 2
  19ي نمل، آيه  قرآن مجيد، سورهـ 3

 
 فهرست منابع

وري وزارت بهداشت، كتاب دوم، جزو اابن سينا، قانون در طب، نسخه الكترونيك معاونت تحقيقات و فن
 {K2J1G6-B}اول، گفتار ششم 

http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-02/canon0-far-
02%2032.pdf#k2j1g6-b 

وري وزارت بهداشت، كتاب اول، فن ه الكترونيك معاونت تحقيقات و فناابن سينا، قانون در طب، نسخ
  {K1FA1T1}اول، تعليم اول، 

http://elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-01/canon0-far-
01%203.pdf#k1fa1 

وري وزارت بهداشت، كتاب دوم، جزو ه الكترونيك معاونت تحقيقات و فناابن سينا، قانون در طب، نسخ
  {K2J2GHF1-18}، استرك، 18، شماره 1دوم، قاعده فصل 

http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-02/canon0-far-
02%2058.pdf#k2j2ghf1-18  

وري وزارت بهداشت، كتاب دوم، جزو ه الكترونيك معاونت تحقيقات و فناابن سينا، قانون در طب، نسخ
  {K2J2GHF1-38}، افيون، 38، شماره 1دوم، قاعده فصل 

http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-02/canon0-far-
02%2071.pdf#k2j2ghf1-38  

http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-02/canon0-far-
02%2072.pdf 

وري وزارت بهداشت، كتاب دوم، جزو ه الكترونيك معاونت تحقيقات و فناابن سينا، قانون در طب، نسخ
  {K2J2GHF2-4}، بلسان، 4شماره  ،2دوم، قاعده فصل 

http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-02/canon0-far-
02%2093.pdf#k2j2ghf2-4  

وري وزارت بهداشت، كتاب دوم، جزو ه الكترونيك معاونت تحقيقات و فناابن سينا، قانون در طب، نسخ
  {K2J2GHF3-3}، جندبيدستر، 3، شماره 3دوم، قاعده فصل 

http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-02/canon0-far-
02%20130.pdf#k2j2ghf3-3  

وري وزارت بهداشت، كتاب دوم، جزو ه الكترونيك معاونت تحقيقات و فناابن سينا، قانون در طب، نسخ
 {K2J2GHF8-58}، سنگ مثانه، 58، شماره 8دوم، قاعده فصل 
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http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-02/canon0-far-

02%20231.pdf#k2j2ghf8-58  
وري وزارت بهداشت، كتاب سوم، فن ه الكترونيك معاونت تحقيقات و فناب، نسخابن سينا، قانون در ط

 {K3FA16G4F2}، درمان قولنج، 2شانزدهم، گفتار چهارم، فصل 

http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-03/canon0-far-
03%20857.pdf#k3fa16g4f2  

وري وزارت بهداشت، كتاب سوم، فن ه الكترونيك معاونت تحقيقات و فناابن سينا، قانون در طب، نسخ
  {K3FA10G5F2}، درمان ذات الجنب، 2دهم، گفتار پنجم، فصل 

http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-03/canon0-far-

03%20400.pdf#k3fa10g5f2  
وري وزارت بهداشت، كتاب سوم، فن ونت تحقيقات و فناه الكترونيك معاابن سينا، قانون در طب، نسخ

  {K3FA16G2F1} ، درمان اسهال كبدي1شانزدهم، گفتار دوم، فصل 
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-03/canon0-far-

03%20809.pdf#k3fa16g2f1  
وري وزارت بهداشت، كتاب سوم، فن اابن سينا، قانون در طب، نسخه الكترونيك معاونت تحقيقات و فن

  {K3FA16G3F1-3}پيچه،  ، درمان شكم3، شماره 1شانزدهم، گفتار سوم، فصل 
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-03/canon0-far-

03%20838.pdf#k3fa16g3f1-2  
وري وزارت بهداشت، كتاب سوم، فن ات تحقيقات و فنابن سينا، قانون در طب، نسخه الكترونيك معاون

  {K3FA11G2F4-13}، درمان غشي،13، شماره 4يازدهم، گفتار دوم، فصل 
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-03/canon0-far-

03%20449.pdf#k3fa11g2f4-13  
وري وزارت بهداشت، كتاب سوم، فن اابن سينا، قانون در طب، نسخه الكترونيك معاونت تحقيقات و فن

  {K3FA20G1F19}، زيان اجتماعي ناشي از شرم پزشك ،19بيستم، گفتار اول، فصل 
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-03/canon0-far-

03%201044.pdf#k3fa20g1f19 
وري وزارت بهداشت، كتاب سوم، فن اابن سينا، قانون در طب، نسخه الكترونيك معاونت تحقيقات و فن

  {K3FA16G1F1}، تشريح روده ،1شانزدهم، گفتار اول، فصل 
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/canon-web/canon-03/canon0-far-

03%20782.pdf 
ترجمه دكتر سيد  جلد اول،و مقدمه  الصناعه، نسخه الكترونيك ، كامل.)ش.هـ1388(ـ  علي ،اهوازي

  اسالمي دانشگاه تهراناز انتشارات موسسه مطالعات  محمد خالد غفاري
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/kamel-al-sanae/kamel-al-

sanaah/kamel-contents.htm 
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محيط ( اوري وزارت بهداشتبانك اطالعات برخي از آثار زكرياي رازي، معاونت تحقيقات و فن

DOS.(  
http://elib.hbi.ir/persian/persian_computerized_books_for_dos/razi.zip  

وري الكترونيك، معاونت تحقيقات و فنا ي، نسخهخُفي عالي): حكيم جرجاني(اسماعيل سيد  ـ جرجاني
وزارت بهداشت، تحشيه دكتر علي اكبر واليتي و دكتر محمود نجم آبادي، تصويرگذاري و 

  تبديل به كتاب الكترونيك، دكتر حسين حاتمي
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-

medicine/jorjani/jorjani_khofe_alaei_ebook/jorjani2.htm 
زمشاهي، نسخه الكترونيك، معاونت تحقيقات و ذخيره خوار): حكيم جرجاني(سيد اسماعيل  ـ جرجاني

  {K1G3B6}وري وزارت بهداشت، كتاب اول، گفتار سوم، باب ششم افن
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/jorjani/zakhireh-sirjani/zakhireh-

sirjani%2014.pdf#k1g3b6 
الكترونيك، معاونت تحقيقات و  ذخيره خوارزمشاهي، نسخه): حكيم جرجاني(سيد اسماعيل  ـ جرجاني

  {K2G2B1}وري وزارت بهداشت، كتاب دوم، گفتار دوم، باب اول فنا
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/jorjani/zakhireh-sirjani/zakhireh-

sirjani%2074.pdf#k2g2b1 
شاهي، نسخه الكترونيك، معاونت تحقيقات و ذخيره خوارزم): حكيم جرجاني(سيد اسماعيل  ـ جرجاني

  {K2G2B3}وري وزارت بهداشت، كتاب دوم، گفتار دوم، باب سوم افن
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/jorjani/zakhireh-sirjani/zakhireh-

sirjani%2075.pdf#k2g2b3  
ذخيره خوارزمشاهي، نسخه الكترونيك، معاونت تحقيقات و ): حكيم جرجاني(سيد اسماعيل  ـ جرجاني

  {K2G3B4}وري وزارت بهداشت، كتاب دوم، گفتار سوم، باب چهارم افن
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/jorjani/zakhireh-sirjani/zakhireh-

sirjani%2079.pdf#k2g3b4 
مشاهي، نسخه الكترونيك، معاونت تحقيقات و ذخيره خوارز): حكيم جرجاني(سيد اسماعيل  ـ جرجاني

  {K3bG3B3}وري وزارت بهداشت، كتاب سوم ب، گفتار سوم، باب سوم افن
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/jorjani/zakhireh-sirjani/zakhireh-

sirjani%20206.pdf#k3bg3b3  
ذخيره خوارزمشاهي، نسخه الكترونيك، معاونت تحقيقات و ): حكيم جرجاني(سيد اسماعيل  ـ جرجاني

  {K3bG3B5}وري وزارت بهداشت، كتاب سوم ب، گفتار سوم، باب پنجم  افن
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/jorjani/zakhireh-sirjani/zakhireh-

sirjani%20207.pdf#k3bg3b5  
ذخيره خوارزمشاهي، نسخه الكترونيك، معاونت تحقيقات و ): نيحكيم جرجا(سيد اسماعيل  ـ جرجاني

  {K4G1B1}وري وزارت بهداشت، كتاب چهارم، گفتار اول، باب اول افن
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/jorjani/zakhireh-sirjani/zakhireh-

sirjani%20213.pdf#k4g1b1  
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ذخيره خوارزمشاهي، نسخه الكترونيك، معاونت تحقيقات و ): حكيم جرجاني(سيد اسماعيل  ـ جرجاني

  {K4G3B10-L}وري وزارت بهداشت، كتاب چهارم، گفتار چهارم، باب دهم ل افن
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/jorjani/zakhireh-sirjani/zakhireh-

sirjani%20224.pdf  
ذخيره خوارزمشاهي، نسخه الكترونيك، معاونت تحقيقات و ): انيحكيم جرج(سيد اسماعيل ـ  جرجاني

  {K6G19J3B2}وري وزارت بهداشت، كتاب ششم، گفتار نوزدهم، جزو سوم، باب دوم افن
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/jorjani/zakhireh-sirjani/zakhireh-

sirjani%20533.pdf#k6g19j3b2  
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/jorjani/zakhireh-sirjani/zakhireh-

sirjani%20534.pdf  
ذخيره خوارزمشاهي، نسخه الكترونيك، معاونت تحقيقات و ): حكيم جرجاني(سيد اسماعيل ـ  جرجاني

  {K9}وري وزارت بهداشت، كتاب نهم، مقدمه افن
http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/jorjani/zakhireh-sirjani/zakhireh-

sirjani%20626.pdf#k9preface 
  الطب النبوي، مكتبه العلم الحديث، بيروت، .)م2001(ـ  الجوزيه، شمس الدين ابي عبداهللا محمدبن قيم

سيري در پزشكي نياكان، گروه آموزشي طب سنتي دانشگاه علوم  ،.)ش.هـ1383(ـ  حسين ،حاتمي
  1383، انتشارات ارجمند، سال)سابق(پزشكي ايران 

http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional-
medicine/traditional_medicine/traditional_medicine_index.htm  

سيري در مباني اخالق در  ،.)ش.هـ1387(ـ  منصور ،رضازاده آذري يم ـمر ،حاتمي ـ حسين ،حاتمي
  68-69نياكان، مجله علمي ـ پژوهشي طب و تزكيه، ش پژوهش و اخالق پزشكي در سيره

بنيادهاي اخالق پزشكي از ديدگاه ، .)ش.هـ1390( ـ عبدالجليل ،كالنتر هرمزي ـ سيد محمود ،يسطباطبا
  1، ش35ي، دوره متون اسالمي و مفاخر پزشكي ايران، مجله پژوهش در پزشك

  حقوق پزشكي، چاپ اول يقات اخالق ومركز تحق وليت پزشكي،ؤمس، .)ش.هـ1388( ـ ود، محمعباسي
محوري در پزشكي نياكان،  پژوهش ،.)ش.هـ1387(، حسين ـ حاتمي ، عليرضا ـزالي ـ بهرام ،الهي عين

  69و تزكيه، شمجله علمي ـ پژوهشي طب 
http://elib.hbi.ir/persian/activities/23_traditional-research.pdf 

 :دفتر ششم، بخش هفتم ،.)ش.هـ1371(، )ـ عليه السالم ـ تشمنسوب به حضرت زرت(كتاب اوستا 
  جليل دوستخواه، انتشارات مرواريدگزارش و پژوهش  ،ونديداد
، انجمن پخش 16و  4عهد عتيق، كتاب حزقيال نبي، باب سي و چهارم، آيات  ،)تورات(كتاب مقدس 

  ABS-1973-4B-GBكتب مقدسه، 
نت تحقيقات و فنĤوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش منابع الكترونيك پزشكي نياكان، سايت معاو

  :پزشكي
http://elib.hbi.ir/persian/traditional-medicine/index-traditional.htm 
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و تمدن اسالم و ايران، ويراست دوم، مركز اسناد و  پويايي فرهنگ ،.)ش.هـ1387(ـ  علي اكبر ،واليتي

ل، ارتباط تمدن با فرهنگتاريخ ديپلماسي، جلد او  
http://www.elib.hbi.ir/persian/islamic-culture&civilization/history-

culture&civilization/history-farhang-va-tamaddon-velayati/dynamism-part-
01.pdf#0018-1 
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