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 دهيچك

گثذاری و ارزیثابی اخال ثی علثوم      که باعث  ارز  ؛استناپذیری دارا  است که در تمام علوم جایگاه خاص و اجتناب  یمهای مه اخالق یکی از شاخصه

، ریشه در آیات  ثرآن   یماخالق پزشکی اسال. شود یمهای متناسب یا انکار تعارضات آن علوم  ها و رفتار کاربردی و در نتيجه باع  پذیر  خط مشی

از طرفی اخالق پزشکی غربی یا مدرن ریشه در . ستان داردمنابع معتبر اصيل پزشکی و علوم انسانی با، و ائمه اطهار( ص)روایات منتسب به پيامبر اکرم

این رشته با . استفيزیوتراپی ، های اصلی رشته پزشکی یکی از شاخه. دارد است؛از جمله سوگندنامه بقراط که بنياد اصلی اخالق پزشکی  ها سوگندنامه

 درمانی و ماساژ و االیام از رو  آب چراکه پزشکان از  دیم، ش پزشکی دارداما  دمتی به اندازه دان ؛استهای نوین علم پزشکی  توجه به اینکه از شاخه

 .اند کرده  یماستفاده  ها بيماری در درمان ...

و مقایسه آن با اصول اخالق پزشکی  "خالصه الحکمه "بنيادهای اخالق پزشکی در از اهداف اساسی این مقاله بررسی: هدفنه و يزم

حکيم سيدمحمدحسين عقيلی خراسانی نوشته  «الحکمه خالصه» ارزشمند باتوجه به کتکه با (APTA)انجمن آمریکایی فيزیوتراپی 

و در ادامه مقایسه آن با کدهای اخالق فيزیوتراپی در کشورهای پيشرفته و مدرن شيرازی و بيان نکات اخالق پزشکی در این کتاب 

 .استامروزی مانند آمریکا 

و اخالق در فيزیوتراپی مدرن   یممطالعه مباح  عمده در اخالق پزشکی اسالاز رو  استنادی تحليلی در راستای این نوشتار سعی بر استفاده  :روش

، به رشته تحریر درآمثده و همننثين مقثاالت    ایرانی حکيم عقيلی و پزشک مسلمان دکه توسط اندیشمن «الحکمه خالصه»کتاب و نوین با مروری بر 

 . پردازد  ی، مدهشهای اخير مربوط به اخالق فيزیوتراپی مدرن تنظيم  که در سالمتعددی  های باها و کت اساسنامه

های جوامع  ارز  يانمتوجه به جایگاه و کرامت ذاتی انسان بوده و تفاوت اساسی و ماهوی  با  یمنظام حاکم بر اخالق پزشکی اسال :ها یافته

تواند رویکردی متفاوت به   یماین مبانی متفاوت  بنابراین ؛وجود دارد، استبا جوامع مدرن غربی که تنها مالک عمل سودمندی آن   یماسال

 . درکمسائل اخال ی ایجاد 

توان متون اخالق   یملذا  ؛دهشو کتب اندیشمندان مسلمان توجه وثيقی به مسئله اخالق   یمبا توجه به اینکه در متون اسال: گيری نتيجه

توان توجه   یمهای این دو نگر   و به شباهت دکرز متون کنونی که در جهان وجود دارد ارائه تر ا پزشکی معتبری کارآمد تر و پيشرفته

سازند که   یمما را به این مسئله متوجه  (APTA) داشت چون هر دو بيمار محور هستند و کدهای اخالق مصوبه انجمن فيزیوتراپی آمریکا

 از جمله حکيم سيدمحمدحسين عقيلی خراسانی شيراز یهای اندیشمندان بزرگ موارد ذکر شده در این مصوبه در کتب و دیدگاه  یمتما

تفاوت  ازکه این افتراق  استو غربی متفاوت   یماما از نکات افتراق این دو این است که غایت این وجوه در نگاه اسال. وجود داشته است

 . گيرد  یمبينی و مبانی دو نگر  نشأت  در جهان
 

 اصول اخال ی، تخصص فيزیک درمانی، پزشکیاخالق : ها واژه کليد

 
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 شيرازمرکز تحقيقات  رآن، حدی  و طب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  و عضو  یدانشيار گروه معارف اسالم: نویسنده مسئول* . 1

  استادیار گروه فيزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شيراز. 2

 استاد گروه پاتولوژی و مدیر گروه اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شيراز. 3
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 ...و « الحكمه خالصه»بنيادهاي اخالق پزشكي در 

444 

 مقدمه
شثود در لتثت بثه      یگرفته مث  "خُلق"که از جمع  1واژه اخالق

 کثه شثامل   اسثت  "سجایا، صفات درونی، سرشت و طبثع "معنای 

در اصل این لتت  .(1) شود یسجایا و سرشت پسندیده و ناپسند م

به معنای یک صفت نفسانی است یا حثالتی کثه در نفثس رسثو      

داشته و موجب این شود که افعالی متناسثب بثا آن صثفت بثدون     

گاهی کلمه . احتياج به فکر کردن و سنجيدن در انسان صادر شود

رود یعنی کار اخال ی ولو   یاخالق به عنوان صفت فعل نيز به کار م

هنوز به صورت یک هيبت راسخ هم در نفس پدیثد نيامثده باشثد    

انثد از   اندیشمندان بسياری تعثاریفی را از اخثالق ارائثه داده    .(2)

خُلق همثان ملکثه بثرای نفثس     »: نویسد یم عالمه مجلسی :جمله

ابثوعلی   .(3) شود فعل به آسثانی صثادر شثود    یاست که موجب م

اخثالق حثالتی   »: در تعریف اخالق معتقثد اسثت کثه   مسکویه نيز 

را بثه سثمت     ینفسانی است که بدون نياز به تفکثر و تأمثل، آدمث   

فيض کاشانی هثم اخثالق را ایثن    . (4) «دهد یانجام کار حرکت م

خُلق عبارت اسثت از هيئتثی کثه در نفثس     »: کند یگونه تعریف م

ل انسثان  شود افعثا  یای که موجب م گونه شود به  یانسان راسخ م

 .(5) «آسانی و بدون فکر و تأمل صادر شود به

کثه دارای   استهای اخالق کاربردی  اخالق پزشکی یکی از شاخه

تثاریخ  . باشثد   یای مث   دمتی بس طوالنی بوده و دارای جایگثاه ویثژه  

نشثأت  کثه   انثد  دانسثته سال پيش  2522به را مربوط اخالق پزشکی 

 یبزرگ اندتااسگذاران آن  بنيان. است  یفرهنگ یونانی و رومگرفته از 

بقثراط  کثه  . (6) دنباش یو بقراط مارسطو ، از جمله، سقراط، افالطون

پدر علم طب سوگندنامه خود را در  الثب مبثانی اخال ثی و پزشثکی     

 .(7) تنظيم نموده است

از بقراط کثه   پيشاما  دمت اخالق پزشکی در ایران به زمان 

های دینی  رابت داشته  با آموزه گردد و  یم باستان است، باز دوران

پزشکان از طبقثه  . و ریشه در آیين زرتشت و تعليمات اوستا دارد

 پرداختنثد  یروحانيون بوده و همزمان به تحصيل طب و الهيات م

  یدر آن زمان طبيبان عالوه بثر اینکثه از سثطا بثاالی علمث     . (8)

ره برخوردار بودند، از مقثام و منزلثت روحثانی و اخال ثی نيثز بهث      

های اخال ی بسيار کوشا و  ها در حفظ مبانی و ارز  آن. بردند یم

رفتند و مانند پيشوایان   یای به شمار م برای مردم الگوی شایسته

دینی همواره مردم را به نيکی، راستی، پاکی و نجابثت راهنمثایی   

اگرچه اخالق پزشکی در ایران به دوران  بل از اسثالم  . کردند یم

ای بر ارتقای علم پزشکی  ا ظهور اسالم تأثير عمدهام ؛گردد یباز م

. به کمال برسدپزشکان  ميانمکارم اخالق در  شدهنهاده و باع  

تحت علوم   ینيز ایرانيان در تمام  یزمان شکوفایی تمدن اسالمدر 

که از جمله  ندزیادی دست یافت های پيشرفتتعاليم دین اسالم به 

م بثرای حرفثه پزشثکی ارز     دین اسثال . باشد  یدر علم پزشکی م

که دانش پزشکی را معادل دانثش دینثی   تا جایی  بودزیادی  ائل 

توان بسياری از اطباء و   یدر تاریخ پزشکی ایران م.  رار داده است

حکيمان برجسته در علم و اخالق را نام برد که در ایثن پثژوهش   

درصدد بيان اصول اخالق پزشکی از دیدگاه حکيم عقيلی که تأثير 

پذیرفته از مکتب اسالم و هم دانشمند به نام و بثزر  علثم طثب    

 . باشيم یاست، م

شثدن طثب     یدر  رن نوزدهم و بيستم همزمان با علماز طرفی 

و به سمت انحطاط وجود آمد  هدر اخالق پزشکی ب  یتحوالت عظيم

رسد که بشر از  یویکم به نظر م اما در  رن بيست ؛رفت اخال ی پيش 

های اخال ثی گذشثته    ارز وسنت به شده و ناگزیر  مدرنيته خسته

 دليل امروزه بسثياری از مراکثز بثزر     ينروی آورده است و به هم

امثروزه مشثاغل درگيثر در امثر     . (9) احيا شده اسثت  اخالق مجدداً

طثور   بثه های درمانی که  مرا بت از سالمت جامعه با توجه به محيط

ده بثه کثدها و آیثين    دائم در حال تتيير و تحول هستند نيثاز عدیث  

با توجه به اینکه اخالق . کنند یاحساس م های اخال ی را کامل نامه

لذا گستره آن شامل علوم زیثر   است؛ای  پزشکی یک علم بين رشته

یکثی از  بنثابراین  . شثود  یگروه پزشکی از جمله فيزیثوتراپی نيثز مث   

ت أهای مشاغل درگير در امر سالمت جامعه که شاید به جر زیرگروه

رشثته   ،وان گفت بيشترین تماس مستقيم بثا بيمثار را در بثردارد   بت

ای فيزیوتراپی در  های اخير استقالل حرفه در سال. فيزیوتراپی است

کننده و نقش فيزیوتراپيست  گيری امر درمان بيماران مراجعه يمتصم

. یافتثه اسثت   در مرا بت از سالمت بيماران در سراسر جهان افزایش

ای نياز به مالحظات اخال ی بيشتر را دربر  حرفهافزایش در استقالل 

عنثوان کثدهای اخال ثی و    ه توان ب یاخالق در فيزیوتراپی را م. دارد

کننده و نيز ارتباط  معنوی که ارتباط بين درمانگر و بيمار یا مراجعه

های شاغل در امر سالمت جامعثه برپایثه    بين درمانگر و سایر حرفه

اصثول  . 2تعریثف کثرد   ،کننثد  یتبيين مث احترام و اعتماد متقابل را 

ای رعایت اخالق پزشکی حاوی مشترکات بسيار زیادی در بين  حرفه

ایثن   یکثی از باشثد و    یمشاغل مختلف مرتبط با سالمت جامعه مث 

فيزیثوتراپی   ،مشاغل که ارتباط زیاد و طوالنی مثدت بثا بيمثار دارد   

طبيقثی بثين   ای ت لذا در این مقاله بر آن شدیم تا مطالعثه  ؛باشد می

 "الحکمثه  خالصثه "در کتاب نفيس اصول اخالق پزشکی اشاره شده 

و اصول اخثالق فيزیثوتراپی نثوین از     دهشتوسط حکيم عقيلی بيان 

  .دیدگاه انجمن فيزیوتراپی آمریکا انجام دهيم
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
1. Ethics, Morality 

2. Physiopedia 
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 الحكمه حكيم سيدمحمدحسين عقيلی خراسانی شيرازی ودوگانه اخالق پزشكی در کتاب خالصه اصول بيست -1جدول 

 الحكمه ودوگانه اخالق پزشكی در کتاب خالصه اصول بيست اصل

 . نمایدآن که در هنگام معالجه، شافی را خداوند ببيند و معلم و استاد خود را بستاید و شکر و احسان او  اول

 . آن که باید با حسن خلق و بشاشت و لطف و کالم، متفقد و متوجه احوال پرسی بيمار باشد دوم

 . آن که کاتم اسرار بيمار باشد سوم

 . ها را بدان مالمت ننماید د، آنشآن که چون کسی به مرضی از امراض مسریه مبتال  چهارم

 ار و تحقيق امراض و ادویه و اکثر مشتول به مطالعه و مذاکره با استادان حاذقآن که حریص باشد بر معالجه و تدبير بيم پنجم

 . آن که اگر کسی سخن ضعيف و سخيف و یا باطل گوید، به مالیمت به حسن کالم با او سخن گوید ششم

 آن که ارجاع بيمار به طبيب حاذق و ماهر هفتم و هشتم

 . ی که بيمار متزلزل و مایل به طبيب دیگر باشدآن که ارجاع دادن به طبيب دیگر در زمان نهم

 . آن که ارجاع بيمار به طبيبی دیگر زمانی که انواع تدابير منجر به صحت او نگردد دهم

 یازدهم تا شانزدهم
ن در اجتمثاع چنثد   آن که رعایت اصول و ترتيب درمان، رعایت اصول صحيا درمان دارویی، د ت در تجویز داروی مناسب با مرض، رعایت اصثول درمثا  

 . مرض، توجه به درمان علت تا تسکين عالیم بيماری، توجه به نحوه اثر داروها

 . آن که دوای مضر و  تال و سقط جنين و یا مفسد بعضی اعضا به بيمار ندهد هفدهم

 . شان باشد، ميان اغنيا و فقرا فرق نگذارددر آموختن علم طب و مداوای بيمار بخيل نباشد، شفيق بر شاگردان و مریضان، متجسس احوال ای هيجدهم

 . آن که منت ننهد بر شاگردان و بيماران نوزدهم

 . آن که رعایت اصول اخال ی نموده و د ت در پذیر  و یا رد هدیه بيماران نماید بيستم

 . آن که متوجه معالجه هر مریض اطباء دیگر نگردد بيست و یکم

 بيست و دوم
، از محرمات بپرهيزد، به بيماران (پرگو، پرخوار و مشتول تلذذ و تعيش و تنعم و هزل و شرب خمر و ارتکاب مناهی نباشد)ت نکوهيده آن که پرهيز از صفا

 . بالجمله متصف به اخالق حسنه و مرضيه باشد. های مضر ننماید های را توصيه

 

 «الحكمه خالصه» اصول اخالق پزشكی براساس کتاب
از منابع اصثيل و بنيثادین در طثب سثنتی      «الحکمه خالصه»کتاب 

نویسثنده ایثن   . شوديق باز م. ه1195که  دمت آن به سال  استایرانی 

کتاب با ارز  حکيم سيدمحمدحسين عقيلثی خراسثانی شثيرازی کثه     

ای متثدین و   خثان بهثادر بثوده کثه در خثانواده      معروف به محمدحسين

حضور بسثياری   اگرچه تاریخ ایران شاهد. طبيب چشم به جهان گشوده

امثا دليثل    است؛از اطباء و اندیشمندان برجسته و دارای فضایل اخال ی 

این حاضر پژوهش  برای «الحکمه خالصه»انتخاب حکيم عقيلی و کتاب 

و ابتکارات طبی   یثر از تعاليم اسالمأاست که ایشان و کتاب جامعش مت

جهان گشود وی در اواخر  رن دوازدهم در شهر شيراز دیده به . باشد یم

بسثيار   های مينآموزی و طبابت در سرز علم برایو عمر با برکت خود را 

تثوان ایشثان و خانثدانش را از     یلثذا مث  . کرداز جمله هندوستان سپری 

در ایثن کتثاب حکثيم    . (12) گذاران طثب در هندوسثتان برشثمرد    پایه

ه دکراثبات و استناد مطالب خود از آیات و روایات استفاده  برایعقيلی 

. اسثت های دین اسالم  ایشان از آموزه يقثيرپذیری عمأدهنده ت که نشان

 و هیث األدو مخثزن »هثایی ارزنثده همنثون     دارای کتاب  یاین پزشک نام

الحکمثه و   ر، خالصثه يث کب نی راباد ای بيالتراک ، ذخائریالنه یاول تذکره

اگرچثه  . شثود  یالجوامع گفتثه مث   ها مجمع باشد که به آن یم «معالجات

امثا برخثی از    ؛زیادی در تاریخ به ایشان منسوب شثده اسثت   های باکت

کتثثاب . هثثا بثثا ی نمانثثده اسثثت   از آن  یهثثا امثثروزه بثثه جثثز نثثام   آن

باشد کثه   یشامل یک مقدمه، دو مقاله و یک خاتمه م «الحکمه خالصه»

حکثيم اندیشثمند در   . به بررسی طب نظری و طب عملی پرداخته است

در رابطثه بثا آداب و اخثالق طبيثب      فصل این کتاب بثه بحث    مينسو

بدان که طبيب را بالجملثه بایثد   ":نویسد یپرداخته است و در این باره م

که عالم و عارف به چند علم و صثنعت و متصثف بثه اوصثاف حسثنه و      

متأدب به آداب و اخالق فضيله مرضيه و معتقد به مبدأ و معاد و ثواب و 

عقوبات و دوری از رحمت »عقاب و راجی به مثوبات و  ربات و خایف از 

 -ریعت و اوصثثيای او باشثثد و تثثابع پيثثرو صثثاحب شثث« عزوجثثل - حثق 

و عامل بثه معثروف و تثارک از منکثر و حثریص بثر        - اهلل عليهم صلوات

طاعات و عبادات و کاره مجتنب از منهيات و  انع و متوکثل و صثابر بثر    

مصایب و مکاره و راضی به آن چه بدو وارد گردد و عطا شود و با و ار و 

ها  امثال اینه ه، بو بالجمل. و لجوج و حریص و طامع نباشد. تمکين باشد

یعنی  از اخالق و صفات حسنه مرضيه و اخالق رذیله و صفات خسيسه؛

ها باشد تثا   ها و متخلی و عاری از آالیش این محلی و آراسته به زیور آن

محترم باشثد و مثردم ا ثوال و    آنکه در نظر خالق و خلق معزز و مو ر و 

 ذیرند و  بول دارنثد  افعال و اعمال او را همگی به حسن  بول و اعتقاد پ
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 (APTA)گانه انجمن آمریكایی فيزیوتراپی  اصول هشت -2جدول 

 (APTA)گانه انجمن آمریكایی فيزیوتراپی  اصول هشت اصل

 (. محورهای ارزشی دلسوزی و امانت. ) فيزیوتراپيست باید به شأن ذاتی و حقوق همه افراد احترام بگذارد اول

 .العات محرمانه بيماران کامالً مرا بت کند و تنها در صورت درخواست مراجع  انونی حق افشای اطالعات را داردفيزیوتراپيست باید از اط دوم

 سوم
 (. طلبی و امانت های محوری فضيلت ارز . )ای باشد های حرفه فيزیوتراپيست باید پاسخگوی  ضاوت -الف

 .آگاهی کامل داشته باشد( ها مل مقاالت و کتب رایج و جدید و بهترین شيوهشا)ای، شواهد موجود  درمانگر باید از استانداردهای حرفه -ب

 چهارم
ها اجتناب  جویی از آن مساعی داشته باشند و از عيب  تشریک ها باید با کارکنان و سایر مرا بان، در جهت منافع و یا رضایت بيمارانشان ارتباط و فيزیوتراپ

 . نمایند

 . ها را مشخص کند ها انجمن فيزیوتراپی آمریکا بتواند هرگونه رفتار ناهنجار و غيراخال ی فيزیوتراپيست هایی که براساس آن گذاری استاندارد پایه پنجم

 ششم
. قثا دهثد  ای افزایش و ارت ها و رفتارهای حرفه ها، توانایی العمر و پاالیش دانش، مهارت های خود را از طریق کسب مادام فيزیوتراپيست باید مهارت و توانایی

 (. طلبی محور ارزشی فضيلت)

 ای های حرفه ای و مسئوليت نظر از نقش حرفه های اخال ی صرف ها در مواجه با چالش ارائه راهکار به فيزیوتراپيست هفتم

 .استبرای هر ا دام درمانی درمانگر موظف به رعایت اخالق، د ت و امانت و احساس تعهد نسبت به بيمار  هشتم

 

اعتقاد به صثدق طبيثب    ل نمایند؛ زیرا که حسن ظن و  بول وو بدو عم

در امر معالجه، دخل تمام است در تأثر و تأثير در مریض، و انکار و اکراه به 

ودو  در این کتثاب بثه بيسثت   . (11) او را به خالف آن است و اثر سوء دارد

 .(1جدول ) ده استکراصول اخالق پزشکی اشاره 

 

 راپیهای اخالق در فيزیوت کد
هثا   هثای آن  های پزشکی این است که فعاليت های رشته از ویژگی

. استدارای کدهای اخال ی خاص و تحت کنترل این کدهای اخال ی 

ای است که  که دارای کدهای ویژهاست هایی  فيزیوتراپی یکی از رشته

(APTA)توسط انجمن آمریکایی فيزیثوتراپی  
بثه آن   1935در سثال   1

ای کثه دارای تخصثص    سسهؤین کدها توسط ما. اختصاص یافته است

، طراحی شده و به عنثوان یثک سثند جمعثی مثورد      استفيزیوتراپی 

 .(12) گيرد  یاستفاده  رار م

فيزیوتراپی عبثارت اسثت از    ،طبق تعریف انجمن فيزیوتراپی آمریکا

ای که به کاهش آالم بيمثاران و حفثظ و بهبثود تحثرک بيمثاران       حرفه

کنثد و نيثاز بثه مصثرف       یای پرهزینثه کمثک مث   ه بدون نياز به جراحی

دارای عوارض جثانبی هسثتند را از بثين     مدت داروها که معموالً طوالنی

ای نيثاز بثه    های اخير افزایش در اسثتقالل حرفثه   ر سالد .(13) برد  یم

هایی کثه   لذا یکی از رشته ؛داشته استمالحظات اخال ی بيشتر را دربر 

استقالل که  استاست رشته فيزیوتراپی به سمت استقالل پيشتاز بوده 

 کننده مراجعه بيمارانری در امر درمان ثگي يمدر تصم ها آنای  حرفه

 الحكمه و انجمن آمریكایی فيزیوتراپی تطابق اصول اخالق پزشكی کتاب خالصه -3جدول 

ودوگانه اخالق پزشکكی   اصول بيست

 الحكمه در کتاب خالصه

انجمن آمریكکایی  گانه  اصول هشت

 (APTA)فيزیوتراپی 

 اصل اول اصل دوم، ششم و بيستم

 اصل سوم و ششم اصل هجدهم و پنجم

 اصل دوم اصل سوم

 اصل چهارم اصل بيست و دوم

 اصل هفتم اصل یازده تا هفدهم، نوزدهم و بيستم

 اصل هشتم اصل هفتم تا دهم و هفدهم

 

اسثر  در سرالمت بيمثاران  ثو نقش فيزیوتراپيست در مرا بت از س

ه تثوان بث   یاخثالق در فيزیثوتراپی را مث   . جهان افزایش یافته است

و بيمار یثا  عنوان کدهای اخال ی و معنوی که ارتباط بين درمانگر 

شاغل در امر  های حرفه کننده و نيز ارتباط بين درمانگر و سایر مراجعه

 ،کننثد  یسالمت جامعه برپایه احترام و اعتماد متقابل را تبيين مث 

ای رعایت اخالق پزشکی حاوی مشترکات  اصول حرفه. تعریف کرد

 استبسيار زیادی در بين مشاغل مختلف مرتبط با سالمت جامعه 

مثدت بثا    این مشاغل که ارتباط زیاد و طثوالنی  ی یکی ازو از سوی

در آخثرین ویثرایش انجثام گرفتثه     . اسثت فيزیوتراپی  ،بيمار دارد

عنوان  2ر جدول توسط این انجمن اهداف ایجاد کدهای اخالق د

 .شده است

 
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
1. American Physical Therapy Association 
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 گيری بحث و نتيجه
الحکمثه   ودوگانه اخالق پزشکی در کتثاب خالصثه   تطابق اصول بيست

گانثه   اصثول هشثت  حکيم سيدمحمدحسين عقيلی خراسانی شثيرازی بثا   

 . است ابل مشاهده  3در جدول  (APTA)ریکایی فيزیوتراپی انجمن آم

اندیشمندان مسلمان  های باو کت  یبا توجه به اینکه در متون اسالم

تثوان    یلذا مث  ؛دهشتوجه وثيقی به مسئله اخالق از جمله حکيم عقيلی 

تر از متون کنونی که در  متون اخالق پزشکی معتبر کارآمدتر و پيشرفته

حدا ل برای استفاده در مراکز درمانی در کل و بثرای  د جهان وجود دار

در اینجثا بثه   . دکرارائه مراکز فيزیوتراپی به شکل اخص در کشور ایران 

الحکمثه   ودوگانه اخالق پزشثکی در کتثاب خالصثه    مقایسه اصول بيست

گانثه   اصثول هشثت  حکيم سيدمحمدحسين عقيلی خراسانی شيرازی با 

بثثه تثثوان  یمثثو پرداختثثه شثثد  (APTA)انجمثثن آمریکثثایی فيزیثثوتراپی 

ایثن   ها های آن از شباهت. کردتوجه  این دو نگر  و افترا ات ها شباهت

هر دو بيمار محور هسثتند و کثدهای اخثالق مصثوبه انجمثن       است که

سثازند کثه    یما را به این مسثئله متوجثه مث    (APTA) فيزیوتراپی آمریکا

هثای   و دیثدگاه  یهثا  باموارد ذکر شثده در ایثن مصثوبه در کتث      یتمام

وجثود    یدر دوران شثکوفایی تمثدن اسثالم   اندیشمندان بثزر  ایرانثی   

ن است که غایت این وجثوه در  آاما از نکات افتراق این دو  ؛داشته است

دليل تفثاوت در  ه باشد که این افتراق ب یو غربی متفاوت م  ینگاه اسالم

راکالبثدی  چرا که وجثوه ف . گيرد یبينی و مبانی دو نگر  نشأت م جهان

، درهم تنيده به باور توحيدی و معنویت است و در این  یاز منظر اسالم

  ینگر  توجه به بعد معنویت در کنار کالبد جسمانی نقش بسيار مهمث 

بينی غربی اصل بر محوریت انسثان   اما در نگر  و جهان کند؛ یرا ایفا م

 . باشد یو کالبد جسمانی او و همننين جهان مادی م

اختار معرفت بشری وابسته به فرهنگ و نظام ارزشثی اسثت   اخالق و س

توان خط بطالنی کشيد  یده است و با تبيين این مسئله مکرکه در آن رشد 

بر این انگاره که اخالق و معرفت دارای هویت جهانی است و به هثي  مليثت   

گيری اخالق، چه از حي  مبانی  با تحليل فرایند شکل. خاصی وابسته نيست

تثوان بثه     یای اجتماعی آن و چه به لحاظ هویت فکری فرد عالم، مه و ریشه

د که اخالق در مسير ایجاد، از یک منطق، بسثتر و غایثت   کراین نکته اشاره 

های بشثری، بثر    ها و نظام هویت تمدن لذا اساساً ؛خاصی تبعيت نموده است

هثای فکثری    در نظثام . ده استششالوده نظام ارزشی و فکری خاصی بنيان 

و . باشد یله فراروی اخالق، نحوه زندگی مطابق با اراده الهی مئحيدی، مستو

اخالق در جامعه معاصر غربی ریشه در دوره جدید فلسفه غثرب دارد یعنثی   

 یبثوده و تمثام توجثه آن رو    ییاگرايدر غرب، براساس دن یاخال  یها رو 

در حرفثه  تثوان   یبنثابراین مث  . زند یدور مماتریاليستی و اومانيستی تمتعات 

هثا جایگثاه خثالی مسثائل معنثوی و       فيزیوتراپی در غرب همانند دیگر حرفه

 . دکرعاطفی را به وضوح مشاهده 
 

Comparison of Medical Ethics Stated in the "Synopsis of Wisdom" with the Medical 

Ethics Expressed in the American Physiotherapy Association 
 

Maryam Shamsaei*1, Amin Kurdi Yousefinejad2, Seyed Ziaeddin Tabei3 

 

Abstract 

Background: Medical Ethics (ME) is an important issue in all clinical sciences, the policies of which must be 

adhered to in all studies. From the point of view of Islam, morality is pursued in ME. ME  is intertwined with 

morality. The Islamic Medical Awakening, based on the Quranic verses, narrates the Prophet’s (pbuh) and the 

Imams, divine views of ME .On the other hand, Western or modern medical ethics are rooted in oaths like the Oath 

of Hippocrates which is the foundation of western medical ethics. The aim of this article was to review the 

foundations of medical ethics in the "Synopsis of Wisdom" and compare it with medical ethics of the American 

Physiotherapy Association (APTA). 

Methods: In this article, the analytical citation method was used to study Islamic medical ethics from the "Synopsis 

of Wisdom" written by Iranian Muslim thinker and physician Hakim Aghili and compare it with APTA. 

Results: The ruling system of Islamic medical ethics is based on the inherent status and dignity of human beings and 

there is a fundamental difference between the values of Islamic societies and modern Western societies where the 

only criterion for its usefulness. Therefore, different principles can be used for different ethical issues. 

Conclusion: Islamic texts and books of Muslim thinkers, have paid close attention has been paid close attention to 

recent authoritative medical ethics texts. And the similarities of these two attitudes can be noted as both are patient-

centered and the codes of ethics approved by the American Physiotherapy Association (APTA) make us realize that 

all the items mentioned comply to the resolution found in the books and based on the views of great thinkers. 

 

Keywords: Codes of Ethics, Medical Ethics, Physical Therapy Specialty 
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