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 دهيچك

 بژه  وجژه ت .اسژ   ایژران در  ویژهه  به  میتمدن اسال ییشکوفادر دوران  ،مبحث اصول اخالقی پزشکان مسلمان از مباحث مهم در حوزه تاریخ پزشکی،

 مسلمان پزشکان اخالقی و اعتقادی ماهي  و بوده مسلمانان هجامع در مسئله این اهمي  نشانگر متعدد، های سوگندنامه هائار ویهه، به اخالقی، مباحث

 .اس  داشته بسزایی تأثير سالم ، هحوز شکوفایی در

  .اس  مروری بر بنيادهای اخالق پزشکی و اهمي  آن در ایران باستان و اسالم حاضر، پهوهش :هدفزمينه و 

 و هژا  باکت بررسی با و توصيفی با استناد به متون اس  و از نوعهای تاریخی شکل گرفته  پهوهش براساس ،این مطالعه که از نوع مروری اس  :روش

 و هگرفت قرار بررسی مورد مختلف های دیدگاه و شود داده پاسخ رابطه این در اساسی االتؤس به که بوده نای بر سعی اخالق پزشکی به مربوط مقاالت

در این رابطه سعی خواهد شد از منابع دس  اول و همچنين مقاالت معتبر فارسی و انگليسی . االت به تفصيل و با جزئيات توضيح داده شودؤس جواب

 .شوداستفاده 

 دارد کژه  و بيژان مژی   پژردازد  می اسالم و و اهمي  آن در ایران باستاناصول اخالقی پزشکان  موازین وين ياین نوشتار با هدف تحليلی به تب :ها یافته

شژده مبتنژی    نژه نهادی ای لهئمسژ  ؛جهژان اسژالم باشژد    هثر از اصول اخالقی پزشکان خارج از حژوز أنکه متآ پيش از ،اعتقاد اخالقيات به عنوان باور و

تلفيژ    ،پزشژکان مسژلمان  هژای  همعالج درمانی و هشيو در ،پيشرف مهمِ دالیل و یکی از  ایرانيان بوده اس  های دین اسالم و اصول اخالقیِ موزهآبر

بر آن  افزون. اس  ار بودهگذثيرأاخالقی پزشکان مسلمان ت هدر استحکام رویکه  اس  اعتقادات دینی و باورهای اجتماعی ایرانيان پيش و پس از اسالم

 .ه اس دکر ایجاد ،بهداشتی هثير شگرفی در بارور شدن حوزأت ،با اتکا به اصول اخالقیایرانی سخاوت پزشکان مسلمان 

پذیری وتعهژد نسژب  بژه بيمژاران در      بين پزشکان ایرانی در دوران باستان و دوران اسالمی در مسئولي  ها واصول اخالقی در شاخصه :گيری نتيجه

حفظ اسرار بيماران در  د ورفتار خو ناظر داشتن خداوند بر اعمال و حاضر و کمک به مستمندان؛ های مادی از بيماران و خواهی پرهيز از زیاده درمان؛

شناسانه بين اصول اخالقی پزشکان مسلمان قرن چهارم تا هفتم با  سيبآبا نگاهی  .های اسالمی داشته اس  موزهآامر طباب  بوده که پيوندی عمي  با 

هژای درمژانی    شژرای  فعلژی رویژه    ،نآبا تأسی جستن به  توان به بازتوليد رویه پزشکان قرن چهارم پرداخ  و حاضر می اصول فکری پزشکان درحال

 .گيری از تجارب تاریخی مسير اس  این مهم فق  با بهره و کردپزشکان ایرانی را بازسازی 
 

 ، تمدن باستانتاریخ پزشکی، تمدن اسالمیایران، ، پزشکی اخالق :ها واژه كليد

 

 مقدمه
 هکه عژالوه بژر گسژتر    بوده هایی تمدن ظهور و بروز شاهد ایران تاریخ

 بژوده  ماننژد بژی بشژر   یخدر طول تار يزن یفرهنگ هایدر حوزه ياییغرافج

. باشدمیفرهنگ و تمدن  یندستاورد ا ی توأم با معنو یشو آسا رفاه. اس 

بر اخالق  یبا تخصص متک نقلی و عقلی مختلف علوم در ایرانی دانشمندان

 .انژد  بژوده  یباشژکوه بشژر   یبنژا  یژن ا یژزان ر سازندگان و برنامژه  ی،محور

 ها دانش تمامی در متجلی تمدن این پویایی و مانایی رمز «محوری اخالق»

 .بوده اس  يرهو غ ياس و س یمهندس پزشکی، تصوف، و عرفان از اهم

 در را آن تژأثير  اخالقژی،  بنيادهژای  طرح ضمن تا اس  آن بر مقاله این

 مژورد  یدوره اسژالم  یژران باسژتان و ا  یژران در ا یپزشک هحوز ارتقای و اعتال

 در محژوری،  اخژالق  تژأثير  کژه  اسژ   ایژن  پهوهش لهئمس. قرار دهد یواکاو

 ایژن  اسژ   در  بوده حدی چه تا ایران تاریخ پزشکی دانش شکوهمندسازی

آمژوز  و   هنحژو  یژران، ا یخدر تژار  یاخالق در حوزه پزشژک  ی محور مقاله،

نکژات مهژم اخژالق     ی،اسژالم  یرانباستان و ا یرانپزشکان در دوران ا ي ترب
 

 ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ

  دارابواحد استادیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسالمی، : نویسنده مسئول. * 1
 دانشيار گروه معارف اسالمی و مرکز تحقيقات قرآن، حدیث و طب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شيراز. 2
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 قرار توجه مورد یپزشک یخبرگرفته از متون تار شده، یاد دورهدر دو  یپزشک

 .اس  گرفته

و  يشرف از عوامل پ حرفه، هر در اخالقی های آموزه به توجه و اهتمام

 و اصژول  رعایژ   تردیژد  بژدون . شژود یدر آن حرفه محسژوب مژ   ینوآور

 وری بهژره موجژب   فسژاد،  و خطژا  ميژزان  کاهش ضمن اخالقی های انگاره

 های آسيب کاهش بر عالوه ها آن بستن کار به و یاخالق های مؤلفه. شود می

 کژه  آنجایی از. بخشد می ارتقا مطلوبی حد در را اجتماعی اخالق ای، حرفه

جسم و روح انسژان بژه    ،دارد ای یههو ي اهم یپزشک فهحر در اخالق علم

 و طبيژب  اخالقژی  تعهد يلدل ينهم به ،اس در نزد پزشک  یامانت لهمنز

. اس در روند درمان  گذارتأثيراز عوامل  یتوس  و یانسان های ارز  حفظ

و  گيژرد مژی  نشأت یاخالق پزشک بنيادهایاز يمارحقوق ب ی رعا یاز طرف

از  يازمنژد ن يمژاران ب ویژهه  هبژ  يمژاران از ب یژ  حما یبژرا  يارهاییمع ینتدو

 . اس  یاخالق پزشک یلمسا ترین یو اساس ینتر مهم

 از و دارد طژژوالنی ای نهپيشژژي ایژژران در  یاخژژالق پزشژژک بنيادهژژای

 یقرابژ  خاصژ   ینژی د یهژا  با آمژوزه  ی،اخالق پزشک بنياد کهن، روزگاران

بوده  یههو جههمواره مورد تو یمقد یرانا  در یاخالق یالگو. (1)داشته اس  

 را درمژان  اگژر  که ای گونه به پرداختند؛ یبه آن م یو پزشکان با دق  خاص

 انجژام  صژورت  در و یازیدند  نمی دس  دارو تجویز به دليل بی دانستند نمی

و  یتوجه بژه ابعژاد روانژ    یاز طرف. (2) ندکرد یطلب م منصفانه یمزد کار،

درمان را کاهش  رهطول دو یاخالق پزشک یخبنا به گواه تار ی،اخالق انسان

 وی نزدیکژان  خرسژندی  موجب بيمار، روانی امني  ایجاد داده و عالوه بر 

 پزشژکی  اخژالق  های انگاره به اهتمام و اخالقی های آموزه و اسالم. شد می

 و گذارد اسالم جهان امپراطوری گستره بر علم این  پيشرف  بر زیادی تأثير

 آثژار  بيشژتر  دینژی  هژای  آمژوزه  از تأثير با  یتمدن اسالم تهبرجس پزشکان

 .(1) اند دهکر تأليف مدارانه اخالق رویکردی با را خود پزشکی

 

 اخالق شناسی واژه
 علم. (3)اس  انسان درونی طبيع  و سجایا معنای به لغ  در قاخال

 فضایل شناخ  به نيز و دارد اشاره انسان بد و خوب عملکرد به نيز اخالق

 و بایژدها  از ای مجموعژه  خژا   صژورت  به ای حرفه اخالق اما. (4)انسانی

در  یا و حرفژه  یاخالق کار ی رعا یو از طرف .(5) س ا  رفتاری نبایدهای

 . (6) اس فرد  ییو توانا ییدانا ينی،ب جهانگرو 

 برجستگی آن در اخالق بُعد پزشکی علم اهمي  و حساسي  دليل به

 مژادی،  سود به توجه عدم انسانی، کرام  بيمار با ارتباط در و دارد خاصی

پزشژکان   توجۀ مورد باید طور لزوم به بيمار عقاید به احترام و اسرار، حفظ

 و امژن  فضایی ایجاد در جامعه به  یا اخالق حرفه  گستر یراز .يردقرار گ

 يژز اسالم ن یناز منظر د یا اخالق حرفه. (7) انجامد می تعهد ایجاد  با توام

 را افژراد  کار و حرفه( ع)علی امام که طوری هبوده ب یههو ههمواره مورد توج

 یدو طرف جژار  هدر رابط یاصول امانتدار یدکه با داند یم یامانت همنزل به

خداوند اس  و  ی ،غا ینیتوجه اس  که در نظام اخالق د یانشا .(8)شود

 .(9) س  یخداوند مطلوب واقع ی جلب رضا

 

 ایران در یاصول اخالق پزشك نهپيشي
 و هژا يژ  که ظرف اس ؛ طباب  های بایسته و ملزومات از اخالق علم

 بيمار انسانی کرام  و سازد می اعتبار دارای را پزشک  علمی های توانایی

 ازمنه در طب، در اخالقی اصول رعای . دارد می نگه محفوظ عمل در را

 قواعژد  و مژوازین  باسژتان  ایرانيان بوده و  تأکيدهمواره مورد  ایران  قدیم

 دینژی  هژای  باکتژ  در بيمژار  و پزشک ارتباط و طباب  مورد در فراوانی

 ییونژان  مورخژان  هژای  باکتژ  ویژهه  همنژابع بژ   یراوستا و در سژا  همچون

 يژک و کژردار ن  یشژه پنژدار، اند  یاساس يانسه بن ی رعا. (11) اند داشته

قرار گرفته و در مبحژث طبابژ  و    تأکيدزرتش  مورد  يمهمواره در تعال

 دیگژر  سژوی  از. (11)مورد توجه بژوده اسژ     يزآن ن های ياناصول و بن

 ایرانيژان   اخالقی های شایستگی باب در گزنفون جمله از یونانی مورخان

 چنانکژه  انژد  گفتژه  سژخن  فژراوان  آنژان  همژدلی  و هخامنشی دوران در

 ای ویژهه  نگاه نيازمند بيمار افراد به هخامنشی کورو : گوید می گزنفون

 داده مژی  اختصژا   نيازمنژدان  بژه  را کشژور  خزانه از ای بودجه و داشته

 و اخالقژی  هژای  انگژاره  کژه  داشژ   نظژر  در باید را نکته این . (12)اس 

 الزم و یکدیگر کنار در همواره باستان دوران در زرتش  ینید های بنيان

 یژ  و رعا ایمان  بر عامل يزن یرافنامهدر کتاب ارداو. (1) اند بوده ملزوم و

 .(13)فراوان شده اس  تأکيد یاصول اخالق

 عصژر  پزشژکی،  ای حرفژه  مبژانی  در آن حضور و معنوی ابعاد بنابراین

 آورد؛ وجژود  هباستان ب یرانا در جامعهرا  یو معرفت یاخالق هحوز در نوینی

 و شژده  هژا  اندیشه این  از متأثر روز، آن ایران  جوارهم کشورهای  یکه تمام

 در وی اشژتغال  و پزشک مشروعي . ستودند می ایران در را طباب  همواره

 و بژود  منبعژث  اخالقژی  و دینژی  هژای و ارز  يممورد بحث از مفاه رهدو

 . دهد ینشان م یرا به خوبمطلب  این ، تاریخی شرای 

 پزشژکان  به زمانهم صورت به الهی علوم و طب علم باستان ایران  در

 ميل به بودند مجاز افراد مقدماتی دوره پایان از پس و شد می داده آموز 

 امژور  متصژدیان  ميژان  ایژن   در. دهند ادامه را شاخه دو این از یکی خویش

 اخژالق  اصژول  رعایژ   و کانپزشژ  عملکژرد  بر زرتشتی روحانيون و دینی

 کار دستور در بضاع  بی بيماران به کمک جمله از داشتند نظارت پزشکی

 وندیژداد  در منژدرج  پزشژکی  اخژالق  دیگژر  هایویهگی از.داش  قرار آنان

 پزشژکی  خطاهژای  از جلوگيری برای درمان امر در دق  و بردباری اوستا،

 .(14)اس 

از دوران  یپزشک هعرص در ندی اخالقی موازین حضور و دینی رویکرد

جامعژه و افژراد    سژطوح   یوجود داشته و درمان بژه تمژام   یرانا باستان در

 مطالعژات  و  علمژی  هژای ظرفيژ  بژر آن   افژزون . اسژ   رسيده یم يفضع

 پيژدا  معنژا  اخالقژی  هنجارهژای  و هژا ارز  یژ  رعا هسای در تنها پزشکان
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 یبژژه نژژوع دوران، ایژژن در پزشژژکی اخژژالق اصژژول بژژه اهتمژژام. کژژرد مژژی

 يژار را در اخت يحفرصژ  تعامژل صژح    و ساخته آشکار را الهی های ي ظرف

 . اس  داده یقرار م يمارپزشک و ب

 شده تأکيد طبيب سوی از آن رعای  و اخالقی مبانی این  به اوستا در

 یاز سژو  یاخالقژ يرغ یو انجژام کارهژا   یپزشژک  هحرفژ  از استفاده سوء و

اسژ    شژده  ین بژزر  شژمرده مژ   از گناها ينپزشکان، همچون سق  جن

 تژرین  برجسته های خواسته از مادیات بر معنویات رجحان همچنين. (15)

کژه افضژل پزشژکان عصژر      یو. بژود  يژب طب هبرزویژ  ساسانی عصر طبيب

 جه  از معالج  بر که س تر اطبا آن ا فاضل" اس  معتقد بود يروانانوش

 چه هر دنيا يبنص سيرت این  مالزم  به که نماید مواظب  آخرت ذخيرت

در چارچوب  یاخالق های یشهاند يانو ب یمذهب یکردرو .(16) "یابد تر کامل

را  یاجتمژاع  یری قدرت و عم  شناخ  مژد  ،از دوران کهن ی،علم پزشک

روح تعهژد را در   یژرا ز د؛شژ  سژبب  را علژم  ایژن  نشان داد و رشد و تحول 

اخژالق   ولاصژ  بژا د و آنان را ملزم سژاخ  تژا خژود را    کر ی پزشکان تقو

 . ندکنو همانند  هماهنگ ینیو د یاجتماع

 هژای  دریژافتی  و پزشکان عملکرد بر که پزشکی امنای  ئهي چنانکه

در اوستا در موارد متعدد . (17)اس  مطلب این  مصداق داش  نظارت آنان

 هاشاع یکه به نقاط مختلف برا يونیو همسان با روحان یفاز پزشکان در رد

 پزشژکان  موبژد  عنژوان  بژا  آنان از و (18)شده اس  ادی روند یم ینیامور د

 کژه  آنجاس  در نکته این  اهمي . (19)اس  آمده ميان به سخن گرد دوره

 و شژدند  مژی  محسژوب  جامعه در متعهد و معتمد افراد همواره مرداندین

 حساسژي   و اخالقی های انگاره به اهتمام آنان با پزشکان شمردن همانند

پزشکان  یا اخالق حرفه یکه الگو یبه نوع دهد؛ یمرا نشان  یپزشک هحرف

 ایژن   در زرتشژ   های اندیشه و شد یم يدهسنج ینید یها در واقع با آموزه

 . کرد ایجاد  را مطلوبی انسجام و یافته ظهور و بروز مجال علم

دوره  تژا پررنژگ بژود و    ياربس یزرتشت یها در آموزه یاخالق موازین

 بژه  کژه  اس  جه  این از  یاخالق ینمواز رز ا. یاف  تداوم نيز  یاسالم

 زنژدگی  بژه  شژده  یژاد  اخالقژی  مبژانی  و شد کشيده نيز  اسالمی دوران

 تأکيژدی  اخالق که اس  توجه شایان. (21) یاف  راه ایرانيان  اجتماعی

 در زرتشژ   کژه   یتژر اهتمژام   ندارد و مهم يویدن یشآسا هجنب دین در

 و تکرار و یافته بروز مجال عمل در دارد اخالقی اصول به باستان دنيای

تنها در صورت عمل به  یاخالق يل بلکه فض اس ؛ نبوده مدنظر سفار 

ها و تداوم آن را در عملکژرد پزشژکان    آموزه این  ی مصاد. بود معتبرآن 

 تمژدن  و فرهنژگ  طالیژی  عصژر  کژه  هجژری  پژنجم  و چهارم قرن بنامِ

 . شودمی دیده س ا  اسالمی

 بژه  دینژی  امور متصدیان همواره قدیم ایران  در شده، ذکر موارد بر بنا

آنان معتقد . (21)بودند ها يماریدرمان ب یداشته و در پ خاصی نظر طباب 

 را( ينوانگرم) يدیکه از پزشکان متبحر عصر باستان بوده پل «ثری »بودند 

و خژرد پزشژک اسژ      یپژاک  يژانگر نگر  پربهژا کژه ب   ینا. (22)کشد می

 زدودن و حرفه این  و تقدس رساندمیکار پزشکان را  ي و اهم یبرجستگ

. کنژد  یمژ  يانپزشک را ب یو کارآزمودگ خلو  هسای در اجتماع هایآف 

 حرفژۀ  ارتبژاط  بيژانگر  خژوبی  هبژ  دارد ینید يمدر تعال یشهکه ر یدعقا ینا

مزبژور را   یکژرد و رو یا و اخژالق حرفژه   اس  یمعنو یها با آرمان یپزشک

 . دهد ینشان م

 شژده  گفتژه  کژه  سژ  ا جژا آن تژا  طب در اخالقيات رعای  و ي اهم

 درمژان  بژه  دعژا  طریژ   از و بوده معلومات دارای پزشکی در خود زرتش 

 امژرا   و طبابژ   موبژدان  بيشتر طرفی از. (23)اس  پرداخته می بيماران

 یکیکه  يایشدرمان و ن ایزد وجود  ينهمچن. (22)شناختند می را  جسمی

 تسژریع  را درمژان  روند دینی های اندیشه بر تنها اس  «داهورامز»ها  از آن

 «اشژه » هشيو به باستان ایران  در پزشکان از جمعی. (24)اس  ساخته می

 يمژاران بژه درمژان ب   سژ   ا اخالقژی  هایيانبن ترین یکه از اساس( یراست)

. (24)داشژتند  تأکيژد  يژدی روان و جسم از پل یو در نگهدار پرداختند یم

در  یو اصژول معنژو   یاخالق یها آموزه يکعدم تفک یندفراشده  یادموارد 

 . دهد ینشان م یرانا را در یپزشک هحرف

 موقعيژ   مبنژای  بر پزشکان دستمزد و دریاف  بر دینی متون این در

 دریاف  هنگام طبيب که معنا این به. (19)اس  شده اشاره بيمار اجتماعی

 ضژعيف  و بضاع  کم افراد و گرفته نظر در را بيمار مالی وضعي  باید مزد

 ایژن  در تنهژا  نباشد، سود کسب نگاه پزشکی به وی نگاه و دریابد را جامعه

 دریاف  جامعه در را طبيب عنوان برای الزم شایستگی افراد که بود صورت

 از ایرانی جامعه در همواره اخالقی های انگاره به بخشيدن اصال . کردند می

. اس  مشاهده قابل دینی های اندیشه در آن کرد که داشته مجریانی دیرباز

 بيمار و پزشک بين طباب  مبحث در سازنده تعاملی ایجاد  باعث مسئله این

علژم   يشژرف  پ یرا بژرا  یمسژاعد  هزمين اخالقی های اندیشه بنابراین. دش

 تعليم و دوره گذراندن از پس پزشکان. کرد فراهم ایرانيان  ياندر م یپزشک

 یابی یشهو به ر شدندیم جامعه وارد جدید هویتی اب اخالقی اصول تفهيم و

از  شژک  یباسژتان بژ   یرانا طباب  در ي اهم. پرداختند یم ها يماریمنشأ ب

و کسژب   يویمتوجه امور دن تنهاگرفته و  یهما یو اخالق یاله هایي ظرف

 . اس  نبودهسود 

 یدارا شژدند،  مژی  محسژوب  جامعژه  اخژالق  نمایندگان که پزشکان

 شژاهی  دربژار  معتمدین از که طوری هب نددر اجتماع بود ای هیهو یگاهجا

 یا اخژالق حرفژه   ینافزون بر آن توجه به مژواز . (25)ندشد می محسوب

و ادغام  يوندپ أبه همراه داش  و منش یاشاعه آن را در سراسر امپراطور

 یاصول و اخالق پزشژک  یندفرا يق در حق. شد یپزشک یها آن با آموزه

 ،آگاهانژه  یهژا  و با کوشژش  کرد رسوخ  یدوران اسالم از دوران کهن به

 یموجبات فژراهم آمژدن انقالبژ    يک،پزشکان مسلمان به تقوا و صفات ن

 پژنجم  و چهژارم  قرون ویهه به یاسالم دوراندر  یدر علم پزشک یاخالق

 فرهنژگ  مفژاهيم  و اخالقژی  های اندیشه مبنای بر اینکه  یگرد هنکت. شد

پنژدار،  ) یاخالقژ  جنبژۀ  سه بود یافته تجلی نباستا دوران از که انسانی
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 پنجم و چهارم قرن برجسته پزشکان بينی جهان در( نيک رفتار و گفتار

 پزشژکان  هژای تژأليف  بازخوانی از که روشنی نتيجه. قابل مشاهده اس 

 به پزشکان دیگر و اهوازی سينا، ابن رازی، همچون  اسالمی عصر ایرانی 

 روی ایژن   از سژ   ا اخالقژی  های انگاره ینا  دریاف  و درک آید می دس 

 و تقوی  مؤید  اسالمی رنسانس عصر طبيبان های اندیشه نظرگاه بررسی

 رسژد  مژی  نظژر  بژه . اسژ   کهن دوران از ایرانی  باورهای و فرهنگ نفوذ

 هبژ  یکسژان  یدوران باستان بژا منشژأ فکژر    یپزشک هحرف در اخالقيات

  یزرتشژ  در دوران اسژالم   شيک یها پزشکان مسلمان با پنداره هوسيل

 نيژرو سژالم   یند یها با آموزه تدریج به و داد ادامه خویش حيات به نيز

خژود   تأليفژات  جمله از متعدد منابع در را اخالقيات این  کرد کهگرف ؛ 

 . یاف  توان یپزشکان م

های دین اسالم که در احادیث نبوی بازتاب یافته اس   موزهآاز جمله 

ولي  افراد نسب  به نيازمندان اس  این نياز به درمان احساس مسئ و توجه

در آخرین خطبه  اهلل عليه و آله که رسول خدا صلیای  به گونه را حاکيس 

و هر کژس  » : کنند خود، احترام به مسلمانان فقير را به همگان گوشزد می

و او را کوچژک شژمارد،    ا  اهان  کنژد  مسلمان فقيری را برای تهيدستی

خدا را ناچيز شمرده و همواره مورد نفرت و بيزاری و خشژم   گمان ح  بی

خداوند باشد تا زمانی که آن فقيژر را از خژود راضژی گردانژد و هژر کژس       

مسلمان فقيژری را احتژرام کنژد، خداونژد را در روز قيامژ  دیژدار کنژد        

 «(و خداوند متعژال از او راضژی اسژ    )که به روی او خندان اس   درحالی

ان توجه داشتن به افراد کم درامد را در هر حژوزه ای را  این متن نش .(26)

 السژالم نيژز توجژه بژه     دیگردر حدیثی از امام صژادق عليژه   از سویی. دارد

ن دانسته شژده کژه هژزار    آتر از  ورده کردن حاج  برادر دینی محبوبآبر

 .(27) بنده آزاد شود

 

 مسلمان پزشكان بنيادهای اخالقی
 ایژن   تداوم به پزشکی اخالق تصورات و يممفاه بر تأکيد با اسالم دین

 از نگهژداری  و حفاظژ   خوبی به و کرد شایانی کمک اخالقی کهن سن 

 باورهای و اخالق و تفکر. داد قرار خود کار دستور در را اخالقی های آموزه

 محصژول  کژه  اسژالمی  آثژار  ترین کهن در پزشکی اخالق اصول در مندرج

 يژانگر کامل مشهود اس  که بطور  بهه بود یند علمای و معصومين اندیشه

 از کژه  یا جامعه: فرمودند( ع)امام صادق . اسالم اس  ینید ينشتفکر و ب

 سژوی  از. (28)شژود  می سرگردانی دچار باشد بهره بی اعتماد مورد پزشک

تژراز و در کنژار    را هژم  یو علم پزشک یعلوم اله اسالم  گرامی پيامبر دیگر

 و فقژه  در کژه  ممتژاز  اصژل  این  بر سفار  و دتأکي .(29) داند یم یکدیگر

 قرن در نيز پزشکان خود توس وفور به آن پرداخته شده  به  اسالمی شرع

 و  علمژی  آثار و ها نوشته در اخالقی عمي  مبانی بر تکيه با پنجم و چهارم

قابل  یزمان هباز در پزشکی اخالق بنياد این  شرح. دش متجلی آنان اخالقی

 . مالحظه اس 

 در متون پزشكان مسلمان  ای حرفه ازتاب بنياداخالقب
 در پزشژکی  اخژالق  هژای  چهره ترین درخشان و ترین برجسته از رازی

 جژای  بر ای حرفه اخالق حوزه بر ماندگاری اتتأثير که اس  اسالم جهان

کژه   «الطبيژب  الیحضژره  مژن »خود کتاب  ارز  با تأليف در وی. گذاش 

نبود  ی در شرا اس  یپزشک یها اب درمانو آسان در ب یغن ياربس یمنبع

 عژدم  واقژع  در. اسژ   پرداخته هايماریپزشک به اصول معالجه و درمان ب

 جملژه  از پزشژکی  پرهزینژه  هژای  اندیشه به جامعه ضعيف اقشار دسترسی

 ضژعيف  سژطوح  به را خود تجربيات تا داش  آن بر را رازی که بود دالیلی

 .(31) برساند نيز جامعه

اعتقاد  یپزشک هآن در حرف یگاهو جا یاخالق یباورها أثيرتبه  یراز

را از ملزومات حرفژه طبابژ     یو فروتن یرفتار خو  یداش  و یفراوان

 یو روانژ  یعوامل روح تأثيربود که  یپزشک يننخست یو. (31) داند یم

داش  که پزشژک   تأکيدنکته  ینا بر وداد  يصتشخ يماریرا در درمان ب

مطمئن  يمارهر چند از سالم  ب ؛باشد يماربه ب یمتبخش سال الهام یدبا

از  کرد یرا گوشزد م یهمواره به شاگردانش نکات اخالق طب یو. نباشد

 اینکه دیگر و باشند رفتار خو  تهيدس  بيماران به نسب  اینکه جمله 

 یژرا کردن مراحل درمان باشد ز یپزشک در حال ط یکهمواره با  يمارب

 ي در باب اهم یو زند یرا به هم م يمارب یحکه تعدد پزشک آرامش رو

 أليفتژ  «النفوس طب»تح  عنوان  یسالم  روح بر سالم  جسم کتاب

 کژه  سژ  ا ایژن   شایسژته  را پزشکان: گوید یم باره ینا در یراز. (32)کرد

 اگژر  کند اميدوار را او و یاف  خواهد صح  که اندازد گمان به را مریض

 .(33)اس   نفس اخالق تابع جسم زاجم زیرا نباشد واث  بدان خود چه

 بيمژار  و پزشژک  بژين   يمیارتباط و عاطفه صم یدمعتقد بود که با يزو ن

 مراحژل  بيمژار  و پزشژک  بژين  متقابژل  اعتماد حس که چرا شود ایجاد 

 . (34) کند می تر آسان و تر سریع را درمان

 و اصژول   یآن را در نظژر داشژ  تطژور دائمژ     یژد با کژه   یمهمژ  هنکت

 بژه  و بژود  توجژه  مورد ایران  در کهن دوران از که س  ا اخالقی های آموزه

جامعه  يازهاین ترین یو اساس ینتر از مهم یکیبه عنوان  يزن یپزشک هحرف

 یاصول اخالق ی مکلف به رعا يزپزشکان ن یگرد ترتيب ينبه هم. یاف راه 

 . داشتند آشنایی کامالً آن کارهای وو با ساز  ندبود

بژه آن اهتمژام داشژ      یکه راز یا اخالق حرفه يممفاه از یگرد یکی

پزشژکان   يژات مهارت و بژه روز بژودن دانژش پزشژک و اسژتفاده از تجرب     

از مباحژث   پایژانی  یبژ  هرشژت  کژه روشن اسژ   . (35)کارآزموده و برتر بود

آشژکار اسژ  کژه توسژ       یو یهژا  و آمژوزه  یراز هژای در کتاب یاخالق

 . یاف ادامه  يزشاگردانش ن

 يمژاران همواره از ب یا کاربرد اخالق حرفه ترین یدر عموم رازی

 مژژالی مسژژاعدت نيازمنژژد بيمژژاران بژژه و کژژردمژژی يژژادتع یشخژژو

 اخالق مفاهيم رازی که ندارد وجود  ابهامی بنابراین (36) .رساند می

 کار به را آن عمل در و دانس میعلم  این  های بایسته از را پزشکی
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اخالق  يرتفاس «الفقرا طب»از جمله  یو هایکتاب بازخوانی. برد می

و  یاخالق ینفوذ مبان يانم این در  دارد یم يانب یرا به روشن یمعنو

انگاش ،  یدهناد توان ینم یو یها را در نوشته یرانیا  کهن یها سن 

نکتژه کژه شژفا و درمژان از طژرف       ایژن   بژه  اعتقاد و تأکيداز جمله 

پزشک با خداونژد   یو قو یوو بر ارتباط معن شود یم يسرخداوند م

 باسژتان  ایران دور در  یها مطلب از گذشته ینا.  (31)کند یم تأکيد

 بيمژاری  مختلژف  مراحژل  در را بيمار درمان ایزد  و بوده توجه مورد

افزون . شد می دانسته بيمار شفای عامل وی رضای  و کرد می یاری

و  يکپندار و کردار ن یشهدر اند یبر راست یبر آن نظرگاه کهن مبتن

 ایرانژی   شهير پزشکان عملکرد و ها نوشته در خوبی و خير به ایمان 

 یو غنا ي اسالم تلف یها شده مشهود اس  که با آموزه یاددر قرون 

 . اس  یافته يشتریب

 (دهژم م  قژرن )ق .قژرن چهژارم ه   در رازی معاصژران  از اهوازی

را به  یخالق پزشکخود عناصر ا یپزشک هاندرزنام در وی (37)اس 

 يمژاری معتقژد بژود کژه در درمژان ب     يزن یو. شرح داده اس  یخوب

 آن بژر  عژالوه  باشژد  داشته مالی داش منفع  و چشم یدپزشک نبا

بژا   یشآراسته به تقوا باشژد و ارتبژاط خژو    بوده، بيمار اسرار حافظ

با  يزن یاهواز يبترت ینا به. (38) خداوند را همواره محکم نگه دارد

 يددر قرن چهژارم کوشژ   یا اخالق حرفه یاز بسترها یرفتنپذ رتأثي

را در قالب پندنامه به پزشکان و شاگردان  یاخالق یها تقدس انگاره

 شژراف   و هژا ارز  یژ  بژا رعا  يمژاری درمان ب یراز ياموزدب یشخو

 . کند یم تر یعدرمان را سر روند و بوده حصول قابل انسانی

 چهژارم  قژرن  پزشژک  ترین برجسته انعنو به سيناابن که س  ا بدیهی

 بژود  معتقد وی. داند می ضروریات از را طب در اخالق شدن سهيم هجری

 نيک و رویی گشاده و نهاده بيمار بر مستقيم تأثير پزشک روحی حاالت که

 یها آموزه گمان یب. (39)باشد ثرؤم بسيار بيماری درمان در تواند می خلقی

آنگونه  س ا  یبه اصول اخالق يناباور ابن س از یتوجه اسالم نشانه قابل یند

 تأکيدو  یاخالق يممفاه ي اهم آید یبرم وی  علمی هایکتابکه از مطالب 

 . شود یم یدهد یو های نوشته  تمامی در طبيب اخالقی روحيات بر خا 

 مسژئولي   بيمژار  برابر در پزشک  اسالمی فقه با مطاب  سينا ابن نظر از

 بایژد  پزشژک  همچنژين . نمایژد  مژدارا  بيمژار  با باید و دارد اخالقی و شرعی

باشژد تژا بتوانژد بژه      پزشژکی  مختلف هایپهوهش و مطالعه حال در همواره

 از عمدتاً که اخالقی اعتقادات شناخ . (39) یابددرمان دس   يحرو  صح

 اخالقژی  روحيژات  از اطالعژات  تژرین  اساسی آید می دس  به پزشکان منابع

 تژرین  کهژن پزشژکان از   یفقه اخالق یاجتماع هریش  گف توان می اس  آنان

 اسژالمی  هژای  آمژوزه  بژا  منصفانه بيانی به و بوده توجه مورد ایران در هازمان

ممژزوج گشژته و بژه     یدر حرفژه پزشژک   یژات زهد و عدم توجه به ماد مانند 

 رو این  از. دش منجر  اسالمی بنامِپزشکان  ينقرن چهارم در ب یانقالب اخالق

 يفو توجه به اقشار ضع بودند پایبند اخالقی و ایرانی  سنن تداوم به پزشکان

 . رفته اس یبه شمار م آنان يشگیهم هدغدغ جامعه درآمد و کم 

 بژه  را اخالقژی  نکژات  همواره نيز خویش هایکتاب تأليف در سينا ابن

 دستاوردهای و  یدر صفحات مختلف کتاب قانون، منابع علم داشته، خاطر

 یژاد ها با احترام  و از آن کرده، ذکر را یونانی طبيبان ویهه به کانپزش سایر

 موافژ   آنژان   یعلمژ  یژات بژا نظر  یهر چند در مژوارد متعژدد  . ه اس کرد

 وی  علمژی  مطالب در انسانی مفاهيم رعای  و امانتداری شيوه این نيس ،

 یژا را در بهبژود   يمژار ب یحاالت روح یو. (39)مشهود اس   کاملطور  به

 .(41)کرد می تأکيدهمواره بر آن  و دانس  میموثر  يماریب دیتشد

  اسژژالمی تمژژدن برجسژژته پزشژژکان دیگژژر از شژژيرازی الژژدین قطژژب

 :دهد می شرح اینگونه  را طبيب و بيمار رواب  و پزشک خصوصيات

 و متواضژع  و بيمژار  دلسوز و دوستدار که طبيب برای اس  شایسته»

 باشد؛ بيمار خویشان دسترس در و پرهيزکار

  ا  جامژه  و گفتژار  در راستگو و پيمان حافظ نيز و باشد اسرارنگهدار 

 باشد؛ نظيف

  بژاطنش  و آمژاده  ذهژنش  و لهجه صریح و رای نيکو و باشد تيزهو 

 باشد؛ آراسته

  از و بپذیرد را خطایش منشيند، غرور مسند بر و نبيند فراتر را خود 

 .«(41)نگيرد کناره ح  پذیرفتن

بژژه  «السژژعدیه التحفژژه» یشر کتژژاب معژژروف خژژود «الژژدین قطژژب»

 بژه  سژال  28 اثژر  ایژن   نگار . پرداخ  سينا ابن قانون ازکتاب برداریالگو

 دقژ   دیگژر  سوی از. اس  کتاب این  اهمي  بيانگرکه  (42)انجاميد طول

 تيزهوشی بيانگر داند می رهاورد و تحفه را آن که کتاب نام انتخاب در وی

 آن در شده مطرح مبانی و کتاب مطالعه به نوعی هب را خواننده و اس  وی

 .کند  می تشوی 

 را خویش اموال  تمامی هجری هفتم قرن دانشمند و پزشک این

 سژر  بژه  فقژر  در مژر   هنگام به که طوری به بخشيد نيازمندان به

 هینژ کژه هز  کژرد  ي وصژ  «عزالدین خواجه»او به شاگرد   برد یم

و  يرازیش ینقطب الد ی  اخالقکرام (43)را بپردازد  ينمراسم تدف

 پایان های سال در تهيدستی آن بارز همونکه ن یاتعدم توجه به ماد

 در وی. اسژ   توجژه  قابژل  اسژ   دفن و کفن هزینه نداشتن و عمر

 االطبژا  و الطژب  الژی  الحاجژه  بيژان  فژی » نژام  بژه  خود دیگر تأليف

 یو صفاتاس  ه کرد ای یههنگاه و ینکات اخالق پزشک به «وصایاهم

 های يهبه آن آراسته باشد مطرح کرده و توص یدپزشک با یکرا که 

 آورده آنژان  نامژه وصي  قالب در را قبل قرونپزشکان  یرسا یاخالق

را واداش  تا  ینقطب الد ،طباب  هاخالق در حرف ي اهم. (41)اس 

 . مورد بپردازد ینا در یا به نگار  کتاب جداگانه

 نکژوهش  را طباب  در مالی داش چشم و پادا  تنها نه الدین قطب

 را بيمژار  داروی خژویش  دارایژی  از پزشژک  که بود معتقد بلکه ؛کرد می

 .(44) نماید تهيه
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 تهيه به پزشک الزام و وی توس  ای حرفه اخالق عالی مبحث این  طرح

 بينژی  جهژان  بيژان  و دیژدگاه  عمژ   بيژانگر  نيازمند بيماران نياز مورد داروی

همژواره مژورد توجژه و     يمارتعهد و دق  در وضع ب هروحي ،اس  وی اخالقی

 . فروگذار نکرده اس  یکوشش يچاز ه ينهزم ینا سفار  او بود و در

 در اهتمژام  و دقژ   و بيمژار  بژا  نيژک  رفتژار  سلوک شيرازی طرفی از

 را عادالنه صورت به نيازمند بيماران و مالی تمکن دارای بيماران با برخورد

 .(41) دانس  می پزشکی قاخال اصول های بایسته از

 همواره پزشکی های هزینه أمينت یمال دغدغۀ که س ا این  امر واقعي 

 بسژياری  در بسژا  چه و داش  وجود جامعه پایين و متوس  اقشار بين در

بژه  .  اسژ   شژده  یمانع از مراجعه به پزشک و درمان مژ  یضعف مال موارد،

در امر درمان بژه   یدامعتقد بود که پزشک هرگز نب ینالد قطب يلدل ينهم

و عادالنه را در برخژورد بژا    یکسانتوجه کند و درمان  يمارب یمال ي وضع

 . دهد قرار  یو ثروتمند مورد توجه جد يرفق يمارانب

در  یاخالق پزشژک  یدهایو نبا ها یدو شرح با یاصول اخالق این ی رعا

 از نهی و روفمع به امر مسئله به اعتقاد و خداوند ذات به وی ایمان واقع از 

 .(44)گيرد می سرچشمه منکر

 قژرن  شژهير  پزشژکان  در اخالقژی  اصول رعای  که اس  توجه شایان

 نژام  آنژان  از کژه  پزشکانی سایر و سينا ابن و رازی همچون پنجم و چهارم

 هکنند تکميل نوعی به شيرازی الدین قطب اما ؛اس  داشته وجود شد برده

عژدم   یبژرا  تری یو قو تر یعمل یها راهبوده و  يشينيانپ های یشهآرا و اند

 قرن اخالقی فضایبستر و  ینکها ه اس  ضمنکردمطرح  يمارح  ب ييعتض

 یژده ناد یژد را نبا یاخالقژ  یها آموزه احيای به جامعه نياز و ایران  در هفتم

 ی با دق  در وضع جامعه و شژرا  يرازیش ینالد قطب یگرد يانبه ب ؛گرف 

 . هم  گماش  یاخالق یها آموزه نيابه ب یجامعه پزشک یاخالق

 ینا  به ،شکن باشد يماننظر و پ تنگ یدداش  که پزشک نبا تأکيد وی

 يماردر ارتباط با ب يوستهپ شد یضیمر یدار مداوا معنا که اگر پزشک عهده

عمل  یکسانو شاه  ينوابا ب يانم ینا درنگ نکند و در یبوده و در درمان و

در  يمژار ب یدو احترام به عقا يمارط پزشک و بارتبا هنحو واقع در. (41)کند

 .(45)اس  گذارتأثيرروند درمان  یعتسر

 امژر  و بيمار با ارتباط در پزشک مداوم حضور بود معتقد الدین قطب نيز

 محژور  ایژن   از امژروزه  کژه  بود خواهد پزشکی دانش افزاییتوان سبب درمان

 .(46)شود می یاد ای حرفه تعالی عنوان با اخالقی

 مسلمان اخالق با پزشکان سایر از بيش شيرازی شد مالحظه نانکهچ

 رونژد  در حوصژله  و صبر و پرداخته آن جزئيات و بيمار و پزشک رواب  به

 يژ  را از عوامل موفق یبا و یهمراه و بيمار روحی وضع در دق  و درمان

 . داند یم يبطب یک

 قژ  مح مژورد  ایژن   و اسژ   پزشک نزد در نفس شراف  به معتقد وی

 از .(41) دینژداری  و اخالقژی  اصژول  رعای  اندوزی، بادانش مگر شود نمی

 ویژهه  اهتمژام  پزشژکان  بژه  اخالقژی  های توصيه به تنها نه وی دیگر سوی

مدنظر  يزو دق  در انتخاب پزشک را ن يمارانبه ب هایی يهبلکه توص داش ،

 دیده قوت این  به يشين،پزشکان پ یاخالق آرای دراهتمام  این .دادمیقرار 

 بيازماید را اطبا که اس  الزم عاقل انسان بر پس».اس  معتقد او شود نمی

را بژه دستشژان بژه     یشخژو  و کنژد  متمایز نادان از از را کاردان طبيب تا

در  يژز را ن يژب دق  در مژنش و رفتژار طب   یاز طرف .«(41.)هالک  نسپارد

 .(41)داند یثر مؤم يماریدرمان ب

 اخالقژژیمکژژرر  هژژای يههژژا و توصژژ مژژوزهآ یروشژژن بژژازخوان هنتيجژژ

 اس  وی ای حرفه اخالق و دینی تعهد روحيه بيانگر شيرازی الدین قطب

 را پزشژکان  اخالقژی  مسژل   بژاور  و داشته اجتماعی جهتی گمان بی که

 یرسا ينرا در ب یاخالق یشهقوت اند که داند می پزشکی آرا مدار و محور

 . رساند یپزشکان م

 تکژریم  و پزشکی در ای حرفه اخالق مبانی به يدنبخش اعتبار واقع در

 یپزشژک  هحرفژ  ملزومژات  از را آن و بژوده  وی مؤکد های خواسته از بيمار

 یباورها یو ماندگار ی به تقو یجستن از مظاهر ماد یبا دور یو. داند یم

 . کرد یانیدر جهان اسالم کمک شا یا حرفه يدتیو عق یاخالق

 ینبژد  بژود؛  مایژل  آن شراف  نظر از بط علم به الدین قطب بنابراین

شرف آن  یبرا يندارد که طالب یشرف یکه معتقد بود هر علم و هنر یمعن

از اطبا خژود را   ياریتوجه اس  که بس یانشا. آیند یکسب آن بر م یدر پ

بلکه خود  گذاردند یبر خود نم يبو نام طب دانستند یمقام طباب  نم ی ال

و معا  نگژاه   یکسب روز یدهه طباب  به دو هرگز ب ناميدند یرا مطبب م

و معالجژه   يلخاطر بژه تحصژ   ينروح و تسک ی رضا یبلکه برا کردند ینم

 بسژيار   یمفهژوم  یرو مفهژوم اخژالق در پزشژک    ینا از. (22) پرداختند یم

 آنکه تر فزون دارد درمان مراحل  تمامی در فراگير حضوری و اس  گسترده

 هژای  نوشژته   تمامی در او، به کارها فرجام یواگذار و برتر نيروی به اعتقاد

 وجژود  مرهژون  اخالقژی  تژأثير  ينچن. خورد می چشم به مسلمان پزشکان

 اسژالمی  بينی جهان و تفکر با که بوده ایران در دیرباز از روشن های اندیشه

 از از مژا  هژای  آگژاهی  یژاری  بژا  بنژابراین . اس  یافته ای ویهه ارج و حرم  

 در آنژان  اخالقژی  ظریف جزئيات رعای  مسلمان، پزشکان علمی مکتوبات

 خاسژتگاه  کژه  اخالقژی  بيژنش  سژان  این . شود می آشکار گوناگون تجليات

در  يژدتی و عق یاخالق یاز باورها ياتیهس  کل نيز  اسالمی فقهی مباحث

 . سازد یرا آشکار م ینظام پزشک

پزشکان حاذق و نامدار قرن چهارم بژود   یگراز د ینیاخو ابوبکر

پزشکان موارد  یگرد یددر کنار عقا «المتعلمين هدایه»در کتاب  یو

 «ام نيژازموده » هتجربه نشده خود را متژذکر شژده و در قالژب جملژ    

 برعهژده  هکژرد ن تجربژه  خژود  که را دارویی مسئولي آورده اس  تا 

 یاجتهاد در پزشک همرحل به وی که س ا  حالی در این  باشد نگرفته

 .(47)بود  يدهرس

 ادغژام  نژوعی  بژه  تژوان  مژی  اخالقژی  هژای  آمژوزه  ایژن   وعمجم از

 دوران در اسژالمی  های انگاره قوت و قدیم دوران در متنوع های نوشته

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 9

https://ijhp.ir/article-1-252-fa.html


 مروري بر بنيادهاي اخالق پزشكي و اهميت آن در ايران باستان و اسالم

773 

 اندیشه غای  طبيبان، پرهيزکاری و رستگاری که یاف  دس  جدیدتر

 . آنان بوده اس  هحرف آمال و

 

 پزشكی ای حرفه اخالق در آن جایگاه و سيار پزشكی
 هحيطژ  در اسژالم  جهژان  امپراطژوری   علمژی  دسژتاورد  ترینبرجسته

 بژه  را مسژلمانان  کژه  شود برمی اسالم تعاليم به شاید امر این . بود پزشکی

 در هابيمارستان نخستين کرد می تشوی  بيماران و فقرا از مراقب  و مداوا

 خداونژد  رضژای  بژرای  قوی مالی بنيه با خيرین توس  اغلب اسالم جهان

 بوده رایگان درمانی مراکز و ها بيمارستان در درمان البته و .شد می تأسيس

 تحصژيل  و تحقيژ   بژرای  ای جداگانژه  های اتاق هابيمارستان دراین .اس 

 یهژا  در قرن دهم گژروه . (48) شد می داده اختصا  پزشکی دانشجویان

 منژاط   بژه  هژا يمژاری درمژان ب  یتژا بژرا   یافتند یپزشکان سازمان م يارس

 عمژل  بژه  مکژرری  بازدیژدهای  هازندان از پزشکان تیح و بروند دوردس 

 هازمنژ  در را سژرپایی  هژای درمان و سيار پزشکی پای رد (48) آوردند می

که به نقاط مختلف  یو از دوران باستان در قالب موبدان پزشک ایران  یمقد

 تژوان  می پرداختند یم نيازمند، بيماران درمان به و رفتندمیالعبور  و صعب

 .(19) دکرمشاهده 

 چهارم قرن به  دائمی تطور در ای حرفه اخالق های شاخصه بنابراین

 هژای  پنداشژته  هژا،  اندیشژه  این  به معتقدان فرایند در که رسيد پنجم و

 در  مسژلمی  و انژدک  شژواهد . کژرد  بژازبينی  تژوان  می وضوح به را دینی

 اخژالق  اصژول  بژه  موبژدان  و پزشژکان   دائمژی  اهتمژام  کژه  اس  دس 

 تژوان  مژی  را رشژته  ایژن  در مادی سود و منفع  بودن مطرود و پزشکی،

 گرفژ   تازه جانی  اسالمی دوره به رسيدن با اخالقی مندرجات این  .دید

همچنژان زنژده مانژد و بژاور کهژن       یژن د اوليای هایسفار  قالب در و

 ای ویژهه  جایگژاه  نيژز   یدر فقژه اسژالم   یروان درحرفه پزشک یرستگار

 از بسژياری  پزشژکی  مژادی  هژای  هزینژه  دليل به که س ا  بدیهی. یاف 

 اسژتفاده  درمژان  امکانژات  از توانسژتند  نمی سالخورده افراد و نيازمندان

 ضژعيف  منژاط   بژه  پزشژکان  اعژزام  ایجژاد   طژرح  دليل همين به کنند

 ادامژه  همچنژان  بژوده  مرسژوم  ایژران   در دیرباز از که روستایی و شهری

توانسژتند   یطرح اخالق این  هسای در نيازمند افراد از بسياری و کرد پيدا

 ییاز جملژه افژراد سژالمند کژه توانژا      کند،استفاده  یاز امکانات بهداشت

خژدمات اسژتفاده    ینا  از توانستند یرا نداشتند م یرفتن به مراکز درمان

در اعصار مختلژف بژه    یارزشمند درمان شيوه این  که اس  یهیبد. کنند

هژا   تال  این هاما روشن اس  که هم هگرفت یمتفاوت انجام م ییها گونه

بر سه پنژدار   تأکيدبا  یرساندن به کرام  انسان یاریو آن  يزهانگ یکبا 

اصژول اخژالق    يژات باب اس  کژه ذکژر جزئ   ینا از .ذکر شده بوده اس 

دارد و کسژب   یتا قژرن چهژارم و پژنجم ارز  ممتژاز     یرانا در یپزشک

 اخژالق  هژای  آمژوزه  هکژ  طژوری  بژه  اسژ  هرگز مدنظر نبوده  یسود ماد

 ایفژا   اجتمژاع  در فراگيژر  حضژوری  و داشژته  گسژترده   مفهومی پزشکی

بژه امژر درمژان مسژلما منبعژث از       ینگر  الهژ  ینبنابرا. اس  هکرد می

 یتوجژه بژه نقژش محژور     بژا  و بوده  اسالمی و ایرانی  یاخالق یها انگاره

 . یابد یمجامعه معنا  پذیر يباخالق در حرفه طباب ، توجه به اقشار آس

 

 نتيجه
 يژک ن یا باورهژا و پنداشژته   اخالقژی،  هژای انگاره از روشنی شواهد

آن بژه   هیشژ و ر يژان در نزد پزشکان مسلمان وجود دارد کژه بن  یا حرفه

در  های اسالمیموزهآنهادینه شدن . شود یبرم ایرانی اسالم و سنن  یند

 ين پزشژکان ایرانيان در بژ  اخالقی یباورهان با آاصول اخالقی و تلفي  

سژژتر  سژژالم  و گله ئدليژژل پيشژژرف  قابژژل مالحظژژه مسژژ مسژژلمان

سخاوت اعتقادی پزشکان مسلمان با . بهداش  درقرن چهارم بوده اس 

تاثير شگرفی ایجاد  ،بهداشتی هدر بارور شدن حوز اتکا به اصول اخالقی

 اسژالمی  قرون شهير پزشکان بين در پزشکی اخالق نظام مالحظه. کرد

 کژه  ادعاسژ   ایژن   یژد مؤ الدین، قطب و اهوازی سينا، ابن ،رازی همچون

وارد  یپزشژک  هکار و حرف ۀبه حوز یو شراف  انسان ینیاخالق د هروحي

 انجاميژده  ایرانژی  در نزد پزشکان  یا به رشد و توسعه اخالق حرفه ،شده

 الهژژی ميثژژاق و پيمژژان نژژوعی را حرفژژه ایژژن  پزشژژکان کژژه طژژوری هبژژ

 ای حرفژه  و  علمژی  تخصژص  بر عالوه پزشکان  حقيق در. اند دانسته می

 ینالژد  قطژب  يژان م ایژن  در  بودنژد؛  نيژز  جامعژه  در معنوی مقام دارای

در  یاخالقژ  یبژر مبژان   تأکيژد از پزشکان مشهور قرن هفتم بژا   يرازیش

 دررا  یا اخالق حرفه یها و انگاره يممفاه یبه نوع يماررابطه پزشک و ب

 منسژژجم و عملژژی ای شژژيوه بژژه و کژژرد احيژژا خژژویش زمژژان جامعژژه

از طرح  يزبا نکوهش و پره یو. کرد ارائه را سودمندی های دستورالعمل

در  یا اخژالق حرفژه   یباورهژا  یژ  به تقو يماراندر درمان ب یمال لئمسا

 یبه نوع توان یرا م يرازیش ینقطب الد. کرد یانیپزشکان کمک شا ينب

مان دانس  کژه نژه   پزشکان مسل یاخالق های یشهاند وکننده آرا  يلتکم

 يمژار روابژ  پزشژک و ب   هزمينژ  در را یا ارزنژده  یاخالق های يهتنها توص

بژه   نيژز بلکه دق  در انتخژاب و مژنش و رفتژار پزشژک را      کرد؛مطرح 

 .کرد يهتوص يمارانب

بين پزشکان مسژلمان   بنيادهای اخالقی در و ها در مجموع شاخصه

 بيمژاران در درمژان؛   پذیری وتعهد نسب  به دوران اسالمی در مسئولي 

حاضر  خواهی های مادی از بيماران وکمک به مستمندان؛ پرهيز از زیاده

بيماران در امر  حفظ اسرار ناظر داشتن خداوند بر اعمال ورفتار خود و و

با نگاهی  .ای اسالمی داشته اس  موزهآطباب  بوده که پيوندی عمي  با 

بژا اصژول    4ن قژرن  شناسانه بين اصول اخالقی پزشژکان مسژلما   آسيب

 4توان به بازتوليد رویژه پزشژکان قژرن     حاضر می فکری پزشکان درحال

هژای درمژانی    شژرای  فعلژی رویژه    ن،آسژی جسژتن بژه    أبا ت پرداخ  و

از تجارب تاریخی  گيری این مهم فق  با بهره و کردپزشکان را بازسازی 

 .مسير اس 
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The Foundation of Medical Ethics and Its Importance in Ancient Iran 

and Contemporary Islam 
 

Zahra Hamedi1*, Maryam Shamsaei2 

 

Abstract 
One of the important topics in medicine is the issue of medical ethics  (ME).  Muslim physicians have been noted to 

comply wth ME since the Islamic civilization perod especially in Iran. 

Background: Herein we review the basics of medical ethics and its importance in  ancient Iran and in Islam 

Methods: In this review study, which is based on historical research and with reference to texts, an attempt has been 

made to answer the basic questions relative to ME.  

Results: This article, explains the standards and ethical principles for physicians and its importance in Iran and in 

Islam; ethical principles ME for physicians outside the Islamic world  have been based on the teachings of Islam and 

the moral principles most Iranian physicians abide by are based on Islamic teachings. Treatments rendered by 

Muslim physicians in the fourth to seventh century were done considering the combination of religious and social 

beliefs of Iranians before and after Islam. 

Conclusion: Characteristics and ethical principles abided by Iranian physicians in antiquity as well as in the Islamic 

era respected ME in treatment of patients. 
 
Keyword: Ancienl Civilization, History of Medicine, Iran, Islamic Civilization, Medical Ethics 
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