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ــوردار اســت.  ــی برخ ــی طوالن ــان از قدمت ــن ایرانی طــب و اخــاق پزشــکی در بی
ســابقه ی پزشــکی در ایــران طبــق برخــی منابــع مربــوط بــه دوران قبــل از بقــراط 
مــی باشــد. کــه از اخــاق پزشــکی پارســیان در آن دوران بــه اصطــاح مــدرن یــاد 
گردیــده اســت. ایــران هــم بــه لحــاظ دانــش و هــم بــه لحــاظ دانــش و هــم بــه 
ــر اســتعدادی کــه  ــوده اســت. عــاوه ب ــزد ب ــودن طببــان حــاذق زبان لحــاظ دارا ب
در خــود ایرانیــان وجــود داشــته اســت، دســتیابی بــه ترقیــات پزشــکی آشــوریان، 
بابلیــان و یونانیــان طــی قــرون متمــادی نیــز نقــش عمده ای در پیشــرفت پزشــکی 
در ایــران باســتان داشــته اســت. از قدیمــی تریــن روزگاران امــر طبابــت در ایــران با 
اخــاق تــوام بــوده اســت. طــب باســتانی ایــران بــا آئیــن زرتشــت و تعلیمات اوســتا 
ــون  ــه روحانی ــی پزشــکان از طبق ــر داشــته اســت. بطــور کل ــی ناپذی ــد جدای پیون
انتخــاب مــی شــدند، کــه عالــی تریــن طبقــه از طبقــات چهــار گانــه) روحانیــون، 
ــد. ایــن طبقــه رشــته الهیــات و طــب را  ســربازان، کشــاورزان و صنعتگــران( بودن
همزمــان تحصیــل مــی نمودنــد و بعــد از اتمــام مقدمــات آن یکــی از ایــن دو رشــته 
ــدان زرتشــتی برحســن انجــام اخــاق  ــد. موب را انتخــاب کــرده و ادامــه مــی دادن
ــد و  پزشــکی کــه بخشــی از امــور دینــی محســوب مــی شــد نظــارت مــی کردن
رئیــس پزشــکان نیــز فــن طبابــت را تحــت مراقبــت و کنتــرل داشــت و در کمــک 
بــه بینوایــان امــر مــی کــرد. در بخــش وندادیــد اوســتا گفتارهایــی در بابــت ویژگــی 
هــای پزشــکان آمــده اســت. شــرایط طبیــب ایــن بــوده کــه کتــب زیــادی مطالعــه 
کــرده و در فــن خــود تجربــه ی کافــی داشــته باشــد. ثانیــا بــا صبــر و حوصلــه بــه 
ســخنان بیمــار گــوش فــرا دهــد و بیمــار را بــا وجدانــی بیــدار معالجــه کنــد و ثالثــا 
از خــدا بترســد. در آئیــن زرتشــت مهــارت در درمــان بیمــاران تنهــا معیــار یــک 
پزشــک شایســته نبــود. بلکــه شــخصیت اخاقــی و دارا بــودن وجــدان در رتبــه ای 
اولــی تــر قــرار داشــته اســت. زرتشــتیان نــس بــت بــه اعمــال خــاف چــون ســقط 
جنیــن بــارداری غیــر مشــروع و خطاهــای پزشــکی تعصــب و حساســیت خاصــی 
داشــتند. هرچنــد در عهــد ساســانی اصــول طــب ایــران کامــا زرتشــتی و مبتنــی 
ــی در آن مشــهود مــی باشــد.  ــت یونان ــا نفــوذ طباب ــود ام ــات اوســتایی ب ــر روای ب
صفــات یــک طبیــب شایســته در عصــر ساســانی ایــن بــود، کــه دانــا بــوده و نســبت 
بــه اعضــای بــدن و داروهــا شــناخت کامــل داشــته باشــد، دنیــا پرســت نباشــد و 

بیمــاران را دقیــق معاینــه و معالجــه کنــد.
کلیلــه و دمنــه کــه در زمــان ساســانیان بوســیله برزویــه طبیــب بــه فارســی ترجمه 
شــده اســت، در بــاب نخســت خــود برخــی از صفــات طبیب خــوب را برمی شــمرد. 
ــه معالجــت  ــه ب ــا آن اســت ک ــر اطب ــد، فاضــل ت ــی کن ــان م ــن بی ــه چنی ازجمل
ــر  ــه ب ــر ک ــق ت ــه صــواب آن الی ــد. ب ــت نمای ــره ی آخــرت مواظب ــت ذخی از جه
معالجــت مواظبــت نمایــی و بــدان التفــات نکنــی کــه مردمــان قــدر طبیــب ندانند. 

      ابوبکــر محمدبــن زکریــای رازی کــه از مفاخــر بــزرگ ایــران و اســام اســت، 
شــدیدا بــه مبانــی اخاقــی پزشــکی پایبنــد بــوده اســت و جزواتــی در زمینــه ی 
مراعــات اصــول اخــاق پزشــکی از او بــه جــای مانــده اســت. کتــاب طــب روحانــی 
رازی نیــز در موضــوع اخــاق مــی باشــد. رازی بنــا بــه تاییــد مورخانــی چــون ابــن 
الندیــم، جرجــی زیــدان و گوســتاولویون بــا همــکاران خــود بســیار مهربــان بــوده 
اســت و بــه بیمــاران خــود بویــژه فقــرا تفقــد مــی نمــوده از حالشــان جویــا بــوده و 
بــه عیادتشــان مــی رفتــه اســت و مقــرری هایــی بــرای آنهــا در نظــر مــی گرفــت. 
در کتــاب بســیار معتبــر الحــاوی فــی الطــب و رســاله هــای ســر الطــب، محنــه 
الطــب و خــواص التامیــذ اشــارات رازی بــه اخــاق پزشــکی و احتــرام بــه آئیــن و 
ســنت پزشــکی بــه خوبــی نمایــان اســت. از ســخنان رازی اســت کــه طبیــب بایــد 
بیمــارش را بــه بهبــود و ســامت امیدوارگردانــد ولــو اینکــه خــود امیــدی بــه بهبود 

بیمــار نداشــته باشــد.
      علــی بــن مجوســی اهــوازی در اثــر معــروف خــود کامــل الصناعــه الطبیبــه 
یــا کتــاب الملکــی بابــی را بــه اخــاق پزشــکان اختصــاص داده اســت و اعتقــادات 
خــود و توصیــه هــای ســایر اســاتید را بعنــوان آئیــن پزشــکی در پندنامــه اهــوازی 
ــه از  ــت ک ــگارش در آورده اس ــه ن ــه ای را ب ــت. وی پندنام ــوده اس ــردآوری نم گ
ســوگندنامه ی بقــراط جامــع تــر اســت و بــه نظــر میرســد کــه اهــوازی بــا توجــه 

بــه تعالیــم اســامی اصولــی را بــه آن افــزوده اســت. 

ــامی و  ــورهای اس ــوم در کش ــرفت عل ــر پیش ــادی ب ــرات زی ــام تاثی ــور اس ظه
خصوصــا ایــران گذاشــت کــه خــود مهــد علــم وتمــدن بــود. دانشــمندان مســلمانی 
ــش  ــخ دان ــی در تاری ــرات مهم ــاء اث ــه منش ــای رازی ک ــینا و زکری ــن س ــون اب چ
محســوب مــی شــوند، از مفاخــر ایــران پــس از اســام محســوب مــی شــوند. تقریبــا 
تمــام پزشــکان بــزرگ مســلمان از علــم الهیــات اطــاع کامــل داشــته انــد و آنهایی 
ــه ی  ــوده و هــم در زمین ــه ی پزشــکی ب ــد هــم در زمین ــی داشــته ان ــه تالیفات ک
ــی  ــرب توجه ــل ع ــیاری از قبای ــام بس ــن اس ــور دی ــاز ظه ــاق. در آغ ــه و اخ فق
ــران  ــون ای ــورهایی چ ــراب در کش ــدودی از اع ــتند و مع ــون نداش ــوم و فن ــه عل ب
طــب آموختــه بودنــد، کــه معروفتریــن آنهــا دانــش آموختــگان مدرســه ی جنــدی 
ــده. در زمــان خافــت عباســی دانشــجویان  ــن کل ــد. ماننــد حــارث ب شــاپور بودن
طــب تحصیــل خــود را بــا کتابهــای فصــول بقــراط، مســائل حنیــن بــن اســحاق 
و المرشــد رازی آغــاز و باالخــره بــه تحصیــل کتــاب هــای ذخیــره ثابــت بــن قــره 
حرانــی و کتــاب المنصــور رازی مــی پرداختنــد. آنــگاه بــه تحصیــل شــانزده رســاله 
ی جالینــوس و الحــاوی رازی و قانــون ابــن ســینا مشــغول مــی شــدند، کــه فهم آن 
هــدف نهایــی برنامــه ی پزشــکی بــوده اســت. خلفــای عباســی مقــرر نمــوده بودنــد 
کــه دانشــجویان پزشــکی بعــد از تعلیمــات عملــی و نظــری رســاله ای بنویســند و 
اگــر مــورد قبــول اســتاد واقــع شــد بــه کار طبابــت بپردازنــد و پــس از فراغــت از 

تحصیــل ســوگند بقراطــی ادا کننــد.
      در کلیــه ی متــون معتبــر پزشــکی کــه از دوران شــکوفایی علــوم در تمــدن 
اســامی یعنــی از اواخــر قــرن دوم هجــری بــه بعــد تالیــف و تدویــن شــده اســت، 

فصولــی دربــاره ی اخــاق پزشــکی و ویژگــی هــای یــک طبیــب وجــود دارد.
ــوده اســت       علــی بــن طبــری کــه از اطبــای نامــدار مســلمان و اســتاد رازی ب
کتابــی تحــت عنــوان فــردوس الحکمــه در هفــت جلــد دارد کــه جلــد اول آن را 
بــه طــرح برخــی افــکار فلســفی و مقــوالت اخاقــی در طــب اختصــاص داده اســت.

) برگرفته شده از کتاب اخاق پزشکی نوین (


