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  سرآغاز 

دان پزشکی قرن شـشم، در مقدمـه        ناسماعیل جرجانی، از دانشم   
طب صناعتی اسـت    : آورد  در تعریف طب می    ذخیره خوارزمشاهی 

هاي تن مردم و بیماري او نگاه کند تا          که طبیب از وي اندر حال     
 تندرستی بر وي نگاه     ،چون مردم تندرست باشد، به صناعت طب      

یرهاي صـواب، وي را بـه حـال       دارد و چون بیمار گردد، بـه تـدب        
 ).1(تندرستی بازآرد، چندانکه ممکن گردد

 طب تعریف در نیز مقاله چهار صاحب سمرقندي، عروضی نظامی
 بـدن  در صـحت  صـناعت،  بدان که است صناعتی طب: آورد می

  .بازآرند شود، زایل چون و دارند نگاه انسان
 بـوده  اخالق اند، بوده ملتزم بدان دانا طبیبان که الزاماتی جمله از

 اشـارات  جدید، منابع در هم و کهن پزشکی متون در هم و است

 شمندانیـ اند از یکـ ی. اسـت  مستور پزشکان براي هایی توصیه و
 و اخالق تاریخچه بر مروري عنوان با يا مقاله در معاصر یاخالق

 آن بــراي را اي گانـه  15 هـاي  شــاخه آن، گونـاگون  هـاي  زمینـه 
 در پـژوهش  و آمـوزش  حیطۀ گستردگی از نشان که شمارد برمی
 اخالق زیستی، اخالق: از اند عبارت شاخه 15 این. دارد زمینه این

 در اخـالق  ژنتیک، در اخالق پزشکی، ژنتیک در اخالق پزشکی،
/ بهداشـتی  مـدیریت  در اخالق گیاهی،/ سنتی/جایگزین پزشکی
 آمـوزش  در اخـالق  پرسـتاري،  اخـالق  بهداشـتی،  هـاي  مراقبت
 بهداشت در اخالق واگیر،/ عفونی هاي بیماري و اخالق یی،استثنا
 غـذا،  فنّـاوري / صنایع/ مصرف و اخالق ورزش، در اخالق روان،
/ مـرگ  زمینـه  در اخـالق  رفاه، و اخالق دارویی، صنایع و اخالق
 در اخالق متعدد هاي زمینه به خود مقاله در وي ).2(زندگی پایان
  . است پرداخته مختلف علوم

 )مروري ۀمقال(
  

  زمین اخالق پزشکی در برخی متون کهن ایران
  * دکتر اصغر اسمعیلی

  گاري ایران ن علوم انسانی بنیاد دانشنامهگروه 

  )13/4/96 :، تاریخ پدیرش9/2/96 :تاریخ دریافت (

  چکیده

 مضامین، این جملۀ از. باشند گشاراه و بدیع امروزي، بشر براي حتی توانندمی که اندداده جاي خود در را بلندي مضامین فارسی کهن متون :نهیزم
 و ودمنه کلیله ،عالئی خفی ،چهارمقاله ،پندنامۀاهوازي ،الطبکفایه ،نامهقابوس. شودمی دیده متون این مطاوي در که است پزشکی اخالق هايتوصیه
  .شدند بررسی منظور نیا يبرا و تحقیق این در که هستند آثاري جمله از پزشکی تاریخ متون برخی

  

 غیرپزشکی و پزشکی دانشمندان و فرهیختگان و استادان موردتوجه ،ایران تاریخی مختلف ادوار در که است موضوعاتی از پزشکی اخالق :گیرينتیجه
 ، جرجانی سیداسماعیل چون نیوپزشکا تأکیدشده مسئله براین معاصر، دوره تا اسالمی قرون نخستین از دهدکهمی حاضرنشان بررسی. است بوده
 منشی نصراهللا و اسکندر بن کیکاووس عنصرالمعالی سمرقندي، عروضی نظامی چون نویسندگانی و هروي الدینموفق و اهوازي تفلیسی، حبیشابن

 با روییگشاده چشمی،پاك داري،تامان: از اند عبارت آنان نوشتارهاي در اخالقی هايارزش ترینمهم. دارند طبیبان به ارزشمندي اخالقی هايتوصیه
 جنین، سقط داروي تجویزنکردن مالی، نظر از بضاعتکم بیماران به کمک خیرخواهی، بیماران، رارسا حفظ گویی،راست ایثار، مهربانی، بیماران،

 مورد پزشکی و زیستی مختلف هايدرشاخه شپژوه و آموزش و دارد ادامه امروز تا هاارزش این بر تأکید روند. بخشندگی و خطرناك داروي تجویزنکردن
  .است پژوهشگران تأکید و توجه

  
   ایران کهن، متون پزشکی، اخالق :دواژگانیکل

 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
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  ررسیبحث و ب

 هـاي  جنبـه  بـه  اسـتادان،  و نویسندگان نیز، ایران کهن متون در
 بـه  ،نوشـتار  ایـن  در کـه  انـد  پرداخته 1پزشکی اخالق از مختلفی
 :شود می اشاره آنها از برخی

 سـال  حدود در او .اسکندر بن کیکاوس عنصرالمعالی .1
 در را نامـه  قـابوس  و بود زیار آل شاهزادگان از. شد متولد .ق 412
 از بخـشی  بـر  کیکـاووس . نوشـت  وشمگیر فرزندش به حتنصی
 غزنـوي  مـودود  نـدیم  مدتی و داشت حکومت مازندران هاي کوه
 ،2راسـتی  اخالقـی  ویژگـی  سـه  ،نامه قابوس،  خود اثر در وي. بود

 و کــردن گــرم دل و ســخنی خــوش رویــی، گــشاده ،3داري امانــت
 ایدب پزشک که شمارد برمی خصوصیاتی از را بیمار به امیدبخشی

  :باشد آنها حائز
و باید که وصایاي بقراط خوانده باشد تا اندر معالجت بیماران،           ... 

 و  پاكجاي تواند آورد و پیوسته خویشتن         به راستی و    امانت شرط
 . و مطیب داردجامه پاك

 باشد و   سخن خوش و   روي تازهچون بر سر بیمار شود، با بیمار        ... 
ب، بیمار را حرارت غریـزي      گرمی دهد که تقویت طبی     بیمار را دل  

  ).3(بیفزاید
 صـاحب  او. تفلیسی حبیش ابوالفضل .تفلیسی حبیش ابن. 2

 را پزشـکی  اخـالق  مـصادیق  خـود،  اثـر  در و اسـت  الطـب  کفایه
 و» 6راز حفــظ و پوشــی ســرّ «،»5گــویی راســت و 4خیرخــواهی«
ــاکی چــشم« ــه در پ ــا مواجه ــان ب ــی» زن ــد م ــب و دان  از را طبی

  :دارد می برحذر» تکبر «و» کاهلی« چون ییها ضداخالقی
 ایـن  در کتـب  و بـود  دانا و زیرك علم این در که باید پزشک اما

 و باشـد  کـرده  شاگردي و. باشد خوانده استادان بر بسیار صناعت
 و کاهـل  و بـود  گـوي  راسـت  و ناصح و باشد افتاده تجربتش نیز

 رد معالجتش تا ندارد طمع بود، درویش که کسی به و نبود متکبر
 شـد،  کرده یاد که بود این خالف بر اگر و آید صالح به بیمار حقّ
  ).4(نبرند بیمار بر را او که بهتر آن
 در ایـشان  حجاب بی طبیب که است آن عیال و اهل اندر ثقه اما

 و آینـد  پزشـک  پـیش  در گـستاخ  نیـز  ایشان و برود ایشان پیش
 کـه  لولمع بود اندامی ،تن از که باشد و دهند او به خویش دست

 پنهـان  وي از دارند که عیبی هر و نمایند وي به ناکام و ناچار به
 را پزشـک  مر است واجب پس. بگویند وي با احوال سرّ و نکنند

 داشـتن  پوشـیده  ایشان اسرار و را بزرگان و پادشاه داشتن حرمت
)4.(  

جـانی  اهـوازي  مجوسـی  عباس بن علی .اهوازي .3 طبیـب . ار 
 دیلمــی عــضدالدوله دوره در او. ارمچهــ قــرن در ایرانــی بــزرگ

 ایـن  نـام  بـه  ار  ملکـی  طـب  یا الطبیه الصناعه کتاب و زیست می
 بـه  و دارد اي ویـژه  جایگـاه  طـب  در او اثر. نوشت دیلمی پادشاه
 آئین یا پندنامه خود، دیگر اثر در اهوازي. است شده ترجمه التین
 يفرمـانبردار  آوردن جـاي  بـه  و پروردگار ستایش ضمن ،پزشکی
 و کند می اشاره استاد و رماد و پدر به احترام به جلّ، و عزّ خداوند
 خود پندنامۀ در اهوازي. دارد می برحذر طب آموزش از را ناالیقان
  :شمارد برمی پزشکان براي را زیر اخالقی اصول

 و اجـر  بلکـه  باشـد،  پرستی پول نباید درمان از پزشک منظور •
 .باشد داشته نظر مد در را ثواب

 .ندهد مریض به خطرناك داروي گاه یچه •

 .نکند تجویز و معرفی جنین سقط داروي •

 و باشد نیکوروش و زبان خوش و خداپرست و باکیش و پاك •
 .کند دوري گناه و ناپاکی از

 .باشد داشته کنیزان و زنان به پاك نگاه •

 ).5(کند محفوظ را بیمار راز •

 دسـت  چیـره  نویـسندگان  از. سمرقندي عروضی نظامی .4
 مالقـات  خیـام  بـا  و بود معزّي امیر شاگرد که ششم قرن ایرانی
 صـاحب  و داشت مطالعاتی هیئت و نجوم و طب در. است داشته
 و دارد اختصاص طب به آن، مقاالت از یکی که است مقاله چهار
 در طبیب بودن الخلق رقیق و مهربانی چون هایی ویژگی از آن در

 :کند می یاد اخالقی عاملی جایگاه

.. .باشـد  الحدس جید النفس، حکیم الخلق، رقیق که باید طبیب ماا
 منطق تا و نبود الخلق رقیق نشناسد، انسان شرف که طبیب هر و

 الحدس جید  الهی، تأیید به نبود مؤید تا و نبود النفس حکیم نداند،
 ).6(نبود

. ششم قرن در ایرانی اطباي مشاهیر از .جرجانی اسماعیل. 5
 پـسرش  و انوشـتکین  ابـن  محمد الدین قطب دمتخ در جرجانی

 ،خوارزمـشاهی  ذخیره. گذراند سنجر دربار در را مدتی و بود اتسز
ــالطبیه ــث و اغراض ــه المباح ــار ،العالئی ــذکره ،یادگ ــرفیه الت  االش

 خفـی  در جرجانی. اوست آثار از عالیی خفی و الطبیه الصناعه فی
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ــانی «،»امانــت «عالیــی  از ارحجــو و اعــضا حفــظ « و» 7مهرب
 و شـمارد  برمـی  پزشـکان  بـراي  8اخالقی اصول از را» ها آلودگی
  :شمارد برمی طبابت از پیش لوازم از را ها آن به بودن آراسته
 امانـت  هـاي  شرط آنکه از پس آید، بیمار نزدیک به که را طبیب
 و گـوش  و چـشم  و باشـد  آورده جـاي  بـه  مردمی شفقت و دینی
 کـه  نخست باشد، داشته نگاه اه ناپسندیدنی همه از زبان و دست
 ). 7(...بداند آن حقیقت و بیماري نوع باید

 در ایرانی مترجم و نویسنده منشی، نصراهللا. منشی نصراهللا .6
 از برخـی  بـا  و داشـت  اشـتغال  دیـوانی  کارهاي به او.ششم قرن

 بهرامـشاه  نـام  به را دمنه و کلیله وي. بود معاصر غزنوي شاهان
 صـاحب . داشـت  احاطـه  فارسی و عربی بر و کرد ترجمه غزنوي
 ممقد از وي قول به که طبیب ۀبرزوی باب در دمنه و کلیلهترجمه
  : آورد می وي زبان از است، بوده پارس اطباي

 را خـویش  نفـس  برآمـدم،  بیماران معالجت معرض در وقتی
 حـال،  لذّات مال، وفور: گردانیدم مخیر دنیوي تکاپوي چهار میان
  .باقی ثواب و) باشد دار ادامه که دیگران کرد یاد(سایر ذکر
 نـزد  طـب،  علـم  کـه  نیست پوشیده: نویسد می دیگر بخش در او
 طـب  کتـب  در و اسـت  سـتوده  ها دین همه در و خردمندان ۀهم

 ذخیره را معالجه که است کسی پزشکان ترین فاضل که اند آورده
 .بداند خود براي آخرت

 آن در لکن ندانند، طبیب رقد مردمان که نکنی التفات بدان و... 
 مـشقت  چنگـال  از را شـخص  یـک  و باشـد  توفیـق  اگر که نگر

 کـه  آنجـا  شود؛ مستحکم اطالق، بر آمرزش آید، طلبیده خالص
 مانـده  محروم فرزند و جفت معاشرت و نان و آب تمتّع از جهانی
 در اگر گشته، مبتال مهلک دردهاي و مزمن هاي علت به و باشند

ت  و آیـد  پیوسـته  سعی حسبت،بر ایشان، معالجت خفّـت  و صـح 
  شناخت؟ توان کی آن مثوبات و خیرات اندازه  افتد، تحرّي ایشان
 بـدانجا  دیـن،  علـم  و طـب  علم میان خود تردد در طبیب برزویه

 کـشتن  و جـانوران  رنجانیـدن  از پـس .. .:گویـد  مـی  کـه  رسد می
 و نمـودم  احتـراز  دزدي و 11خیانـت  و 10 خـشم  و 9کبر و مردمان

  .کردم کلّی اعراض زنان، هواي از و بازداشت ناشایست از را رجف
 ،افحش: کند می دور خود از را زبانی ضداخالقی اصول و گناهان و

ــدان از جــدایی ،14تهمــت ،13غیبــت ،12بهتــان ــه پیوســتن و ب  ب
  ).8(نیکان

 تـاریخی،  متـون  الي البه در. بیمار مداواي براي 15ایثار .7
 پزشـکان  از کردشـتی،  خرّم میرزا: ستا مشاهده قابل حادثه این

ــاهر ــه م ــان داغ قراج ــود آذربایج ــستگان از و ب ــاظم واب ــان ک  خ
 ۀسلـسل  انقـراض  میـان  فتـرت  دوره در خـان  کاظم. داغی قراجه
  .داشت زیادي قدرت نادرشاه ظهور و صفوي
 بـراي  را خـرّم  میرزا و شد بیمار خان کاظم دشمنان از یکی وقتی

 ایـن  بـه  خـان . خواسـت  اجازه خان اظمک از میرزا طلبید، معالجه
 را کار این پزشک اما بکشد، را مریض که داد اجازه وي به شرط
 و دور خود خانواده از را او خان کاظم. کرد مداوا را وي بلکه نکرد،

 :سرود را غزل این تبعید هنگام در او. کرد تبعید اهر به

      نصیب و قسمت این غربتم ز ببر رب یا
   حبیب رخ ببینم فتهبر وطن بر تا

      جدا خویشتن وطن از غربت به نالم
  عندلیب دور چمنش از نالد که زانسان
     بود که شاعري و قلندري آن خوش خرّم

  ).9(طبیب شدي را خود خانه خراب کردي
 ۀحرفـ  کـه  فرزنـدش  بـه  توصـیه  بـا  نیز ششم قرن شاعر نظامی
 طبیـب  « کـه  کنـد  می سفارش وي به گیرد، پیش در را پزشکی
  :باشد بخش حیات و» شه عیسوي « بلکه نباشد،» شکُ آدمی
  )10(کش آدمی طبیب نه اما     شه عیسوي طبیب باش می
 بـه  ،اسـالم  از پـس  ایران در طب تاریخ مانند منابع برخی در .8

 شـده  اشـاره  سـینا  ابـن  چـون  طبیبانی اخالقی هاي ویژگی برخی
 فراگرفتن براي جوانی در هرگاه آنکه شیخ بارز صفات از:.... است
 و پرداختـه  می عبادت به کرده، می برخورد هایی دشواري به دانش

 مـرگ،  هنگـام  در. اسـت  داده مـی  صـدقه  و رفتـه  مـی  مسجد به
  ).5(بخشید نیازمندان به را خود اموال کردو آزاد را خود غالمان

 و الـنفس  کریم و خوي خوش مردي رازي: اند آورده رازي درباره یا
 و کـرد  مـی  توجه خود را بیماران بیشتر. بود دقیق و هقریح خوش

  .داشت برنمی دست آنها از داد، نمی تشخیص را بیماري تا
 خیررسان و سلوك خوش و رئوف بسیار مساکین و فقرا به نسبت

 بـراي  کامل ذخیره توانسته می و داشته بسزا شهرتی آنکه با .بود
 فکـر  در الحـ  ایـن  بـا  کنـد،  تهیـه  کـسانش  و خود زندگی تأمین

  .داشت نظر در مطلوبی بیماران کار به رسیدگی و بیمارستان
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 از بـسیاري  بـه  نداشـت،  زیـادي  چیـز  دنیـا  مـال  از آنکه با رازي
 نیـز  اوقات از بعضی و داد می دارو نداشتند، استطاعت که بیماران
  . کرد می تکفل را آنان غذاي

 درمان یانفرمانروا از که را کسی تنها و بود عادي مردم طبیب او
 بـه  کـه  بـوده  معتقـد  رازي. اسـت  بوده اسحاق بن منصور کرده،
 مذمت و تقبیح را آنان و کرد مراجعه نباید نما عالم و جاهل طبیب
  ).5(است کرده

 چنـین  تلقّـی  شد، می بیمار فردي وقتی باستان النهرین بین در. 9
 اسـت  رنجانده خود از را خدایان و شده مرتکب خطایی او که بود
 یـا  خطـا  کـرد  مـی  سـعی  هـایی  سؤال پرسیدن با پزشک اهنک و

 بـاره  ایـن  در سرود این. بیاورد بیمار یاد به را شده فراموش اشتباه
  :دهد می نشان را اخالق و بیماري پیوند و است
 و دوست برادري، و برادر دختري، و مادر پسري، و پدر بین تو آیا

  اي؟ انداخته نفاق دوستی
 اي؟ برده کار هب نادرست ترازویی آیا

  اي؟ گفته آري نه جاي به آیا
 او جـاي  بـه  را نامـشروع  پـسر  و رانده خانه از را مشروع پسر آیا

  اي؟ نشانده
  اي؟ کرده جا جابه را مرزي یا حصاري،چپري آیا
  اي؟ کرده تجاوز همسایه خانه به آیا
  اي؟ رانده اش خانواده از را پرهیزکاري مرد آیا
  اي؟ بودهر را ات همسایه جامه آیا
 احـساس  خود قلب در که حالی در اي، کرده زبانی چرب ظاهر به آیا

  اي؟ داشته دیگري
 وادار دزدي بـه  را دیگـري  یـا  زده دسـتبردي  کـرده،  جنـایتی  آیا

  اي؟ کرده
  اي؟ شده متوسل جادوگري به یا اي کرده سحر کسی براي آیا

 راه از کـه  دانـستند  مـی  هم واگیردار را اخالقی ناپاکی حتّی آنان
  :شد می منتقل موارد، سایر و آب هوا،
  کرده آغشته آلوده آب به را خود پاي
  کرده نگاه رفته، کار به تعمید غسل در که آبی به
  داشته تماس ناپاکی یا سحرشده زن با
  کرده لمس یا نگاه را شخصی ةآلود هاي دست با
  )11(است؟ زده دست کسی ناپاك بدن به

 ایرانـی  داروشناسـان  و پزشکان زا ،بغدادي الدین موفق. 10
 آورده هـایش  نوشـته  در را اخالقـی  هـاي  توصیه این. ششم، قرن
 بـه  او توجـه  دهنـده  نـشان  و دارد عـام  جنبه آنها بیشتر که است

  :است عمومی اخالق
 نیـست،  مربـوط  تو به آنچه مورد در گفتن سخن و گویی بیهوده از

 و اسـت  فـتن گ سخن به نیاز که جایی در سکوت از. باش برحذر
 سـخن  ایـن . بـاش  برحـذر  است، رسیده تو به گفتن سخن نوبت
 توجـه  یـا  و محبتی جلب یا حقی آوردن دست به براي باید گفتن
 قطـع  و پرگـویی  گفتار، هنگام خندیدن از. باشد فضیلتی به دادن
 بـا  همراه و شمرده و منظم را سخنت. باش برحذر دیگران سخن
 گفتـار،  آن پـشت  بگوینـد  تو ارهدرب که طوري به .بده قرار آرامش
 از اندیـشه  و مایـه  بـا  گفتـار  آن و دارد قرار بهتر و بیشتر سخنانی

  ). 11(است شده ایراد شده مشخص پیش
 و آمـوزش  و دارد ادامـه  امـروز  تـا  هـا  ارزش ایـن  بـر  تأکید روند

 و توجـه  مـورد  پزشـکی  و زیستی مختلف هاي شاخه در پژوهش
 محتـواي  تحلیـل  مقاله مطابق جمله از. است پژوهشگران تأکید

 از) 6.2(مقالـه  13 فنـاوري،  و علـوم  در اخـالق  فصلنامه مقاالت
 پزشـکی  اخـالق  ةحـوز  در فـصلنامه  ایـن  در منتشرشده مقاالت

 اخالقی، کدهاي و اي حرفه اخالق از پس موضوع، این و اند بوده
  ).12 (است داشته بیشتري پراکندگی که است موضوعی سومین

 بـا  ،جدیـد  هاي پژوهش در اخالقی هاي مؤلفه خیبر سو دیگر از
 جملـه  از. دارند اشتراك و هستند همسو کهن متون در اخالقیات

 قـرار  محور با پزشکی، ژنتیک در اخالق اصول حاکمیت مقاله در
 برابـري  و مندي نازیان سودمندي، خودمختاري، اصل چهار دادن

 و ادافـر  شخـصی  اطالعـات  داشـتن  نگه محفوظ مانند اصولی بر
 کـه  شـده  تأکید ژنتیکی اطالعات محرمانگی رعایت و ها خانواده

  .)13(بود شده تأکید مسئله این بر هم کهن متون در
 حرمـت  در پزشـکی  آیین ده سالمت، اخالقی، منشور مقاله در یا

 هرگونه: آمده ششم آییندر   جامعه سالمت بیمار، منزلت پزشک،
 و رفـاه  اصـالح،  هـت ج در در بایـد  پزشـکی  دستور تجویز اقدام،
 و حـال  در را پیامـد  و صدمه کمترین و باشد بیمار سالمت بهبود
 بردن باال براي باید پزشک .باشد داشته همراه به وي براي آینده

 همـواره  پزشـکی،  خطاهـاي  از پیـشگیري  و خود خدمات کیفیت
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 نظـامی  کهـن،  متـون  از کـه  ).13(بیارایـد  روز دانـش  به را خود
  .بود کرده تأکید پزشک بودن کیمح بر سمرقندي عروضی

 عـدالت  بایـد  همـواره  پزشک: است آمده ْ چنین نیز هفتم آیین در
 جـنس،  سـن،  ماننـد  عواملی و نموده رعایت را اجتماعی و فردي

 چگـونگی  سیاسی، و مذهبی عقاید ملیت، قومیت، ظاهر، صورت،
 گونـه  هـیچ  بیمـار،  اقتصادي وضعیت باألخره و اجتماعی موقعیت

 طبابـت  مـاجراي  با نیز آیین این که ).13(باشد نداشته یمنف آثار
 داشت چشم نداشتن همچنین و است متناسب کردشتی خرّم میرزا
  .است آمده کهن متن چند در که مادي

 صـمیمانه  گوي و گفت مانند انسانی هاي ارزش بر هشتم آیین در
 رقـرا  محور مهربانی و اندیشی مثبت و امید انتقال لبخند، بیمار، با

 نیـز  نامـه  قـابوس  و مقالـه  چهـار  ماننـد  کهن متون در که گرفته
  . دارد پیشینه

 کهـن  متـون  در پزشـکی  اخـالق  اصول ترین مهم زیر جدول در
  :است شده عرضه

  
متنون ترین اصول اخالق پزشکی در  مهم. 1جدول 

 کهن

 یخیتار منبع اخالقی اصول

 نامه قابوس داري امانت

 نامه قابوس راستی

 نامه بوسقا پاکی

 نامه قابوس رویی گشاده

 نامه قابوس سخنی خوش

 الطب کفایه اسرار حفظ

 الطب کفایه پاکی چشم

 اهوازي پندنامه سقط داروي ندادن

 اهوازي پندنامه پاکی

 اهوازي پندنامه پاك نگاه

 چهارمقاله مهربانی

 عالیی خفی مهربانی

 عالیی خفی پاکی چشم

 دمنه و کلیله اخد رضایت جلب براي طبابت

 دمنه و کلیله نفس هواي از اعراض

 اسالم از پس ایران طب بخشندگی

  
  :از اند عبارت شده توصیه آنها از پرهیز که ضداخالقی اصول

اصول ضداخالقی که پرهیز از آنها توصیه . 2جدول 
 .شده است

  
 یخیتار منبع اخالق آفات

  الطب کفایه  کاهلی
 الطب کفایه تکبر

 اهوازي پندنامه یپرست پول

 دمنه و کلیله کبر

 دمنه و کلیله خشم

 دمنه و کلیله خیانت

 دمنه و کلیله دزدي

  
  گیري نتیجه

 تـاریخی  مختلـف  ادوار در که است موضوعاتی از پزشکی اخالق
 و پزشـکی  دانـشمندان  و فرهیختگان و استادان موردتوجه ایران

 از هکـ  دهـد  مـی  نـشان  حاضـر  بررسـی . اسـت  بوده غیرپزشکی
 و شده تأکید مسئله براین معاصر، دوره تا اسالمی قرون نخستین
 اهوازي تفلیسی، حبیش ابن جرجانی، سیداسماعیل چون پزشکانی

 عروضــی نظــامی چــون نویــسندگانی و هــروي الــدین موفــق و
 منـشی  نصراهللا و اسکندر بن کیکاووس عنصرالمعالی سمرقندي،

 تـرین  مهـم . ارنـد د طبیبـان  بـه  ارزشـمندي  اخالقـی  هاي توصیه
 داري، امانـت : از انـد  عبارت آنان درنوشتارهاي اخالقی هاي ارزش
 گـویی،  راست ایثار، مهربانی، بیماران، با رویی گشاده چشمی، پاك
 از بـضاعت  کـم  بیماران به خیرخواهی،کمک بیماران، اسرار حفظ
 داروي تجویزنکردن جنین، سقط داروي نکردن تجویز مالی، نظر

 . ندگیبخش و خطرناك

 پـژوهش  و آموزش و دارد ادامه امروز تا ها ارزش تأکیدبراین روند
 تأکیـد  و توجـه  مـورد  پزشـکی  و زیـستی  مختلـف  هاي شاخه در

 یاصـول  بر زین نیمعاصر يها مقاله در چنانکه. است پژوهشگران
 داشــتن نگــه محفـوظ  برابــري ،يمنــد انیـ ناز ،يســودمند ماننـد 

 محرمــانگی رعایــت و هــا خــانواده و افــراد شخــصی اطالعــات
 جنس، سن، مانند یعوامل دادن دخالت از فارغ طبابت و اطالعات
 سیاســی، و مــذهبی عقایــد ملیــت، قومیــت، ظــاهري، صــورت
 بیمـار  اقتـصادي  وضـعیت  باألخره و اجتماعی موقعیت چگونگی
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 مـشترك  و مطـابق  کهن کتب در مندرج اصول با که شده تأکید
  . است

  
   اخالقیهاي همالحظ

 یاخالقـ  اصـل  اسـتفاده،  مـورد  منـابع  یمعرفـ  با پژوهش نیا در
 محتـرم  ،آثـار  نیمـؤلف  يمعنـو  حـق  و تیرعا یعلم يدار امانت
  . است شده شمرده

  
  سپاسگزاري 

ــدین ــرایش،    ب ــصرتی در وی ــانم ن ــرکار خ ــات س ــیله از زحم وس
  .شود خوانی مقاله سپاسگزاري می چینی و نمونه حروف

  
  نامه واژه

1. medical ethics  پزشکیاخالق   
2. truth راستی  
3.safe-keeping داري امانت  
4.benevolence خیرخواهی  
5.truthfully گویی راست  
6. Confidentiality  حفظ اسرار(رازداري(  
7. compassion  شفقت(مهربانی(  
8. principles of ethic  اصول اخالقی  
9.arrogance  تکبر  
10.anger خشم  
11.treachery خیانت  
12.false accusation بهتان  
13.back-biting غیبت  
14.accusation  تهمت  
15.self-sacrifice ایثار  
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