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 1401تابستان  ،دوم ة، شمارسيزدهمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ مجلّة 

  تأملي در باب اخالق پزشكي در تمدن اسالم و ايران
 درآمد) (بخش اول، پيش

 الف*محمدعلي محققي
 جمهوري اسالمي ايران پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي عضواستاد دانشگاه علوم پزشكي تهران، انستيتو كانسر، الف

 

ترين ميراث بشري و همزاد و همراه تاريخ و  طب كهن
علوم بشري است. اين شرافت بستگي  ترين در زمرة شريف

). بازخواني 1تام و تمام به موضوع آن يعني انسان دارد (
تاريخ اخالق پزشكي، تحليل و بررسي سيره و آثار حكيمان 
و دانشمندان و سير تطورات تاريخي مؤسسات تمدني و 

ساز آثار علمي و طبي نياكان  هاي تمدن رمزگشايي از نقش
اران گرانبار دوران تمدن اسالم و د مدار و ميراث اخالق

ايران، ضرورتي مبرم و انكارناپذير است. حكيمان ديروز و 
، شغل شريف طبابت را ، خداوند را شفادهندهطبيبان امروز

 .دانند مياجر اخروي، و نه پاداش دنيوي،  داراي
عنوان  هاي طب و سالمت، به ساللة خدمتگزاران پيشه

بخش و محرمان اسرار  حيات نگاهبانان سالمت، شفادهندگان
هاي دردمندان بوده،  دهندة آالم و رنج مردم، همواره تسكين

از شخصيت و جايگاه اجتماعي و پايگاه اخالقي و معنوي 
هاي مختلف  ها و تمدن اند. فرهنگ اي برخوردار بوده ويژه

بشر همچون بابلي، مصري باستان، يوناني، و ايراني، همه در 
اند  حفظ حقوق بيماران، اهتمام ورزيدهقانونمندكردن طب و 

). مرور جامع و در عين حال مانع و مجمل، ترسيم 2(
آموز، از تاريخ اخالق پزشكي در فرهنگ  خردمندانه و عبرت

و تمدن اسالم و ايران، الزمة تدوين و تدبير نظام اخالقي و 
 معنوي سالمت، در تمدن نوين اسالمي است.

ايران در نظر دارد به ياري  نشرية وزين طب سنتي اسالم و
 نسبتنظران و انديشمندان،  خداوند و با جلب مشاركت صاحب

بينانه خدمات معنوي و ترسيم حقايق  به توصيف واقع
دوستانه و خداپسندانه ساللة طبيبان و حكيمان، و معرفي  انسان

هاي  سيماي حقيقي بنيادهاي تمدني و آثار و ابنيه و ميراث
گيري از ابزار علم و تاريخ و فلسفه،  ا برفاخر و ارزشمند، ب

اهتمام نمايد. مطالب موردنظر به شرح ذيل براي اين خدمت 
 بيني شده است: علمي و فرهنگي پيش

سير تاريخ طب و تطورات اخالق پزشكي، با رويكرد  
 نگاري تحليلي، در فرهنگ و تمدن اسالم و ايران؛ تاريخ

گذاران  كه بنيان شناسايي و معرفي حكيمان و دانشمنداني 
روند  شمار مي تاريخ طب و اخالق و حكمت و معنويت به

 و تحليل سيرة علمي و اخالقي آنان؛
هاي يادگار و ماندگار  شناسايي و معرفي و تتبع در ميراث 

 مؤسسات طب و سالمت در تمدن اسالم و ايران؛
شناسايي و تتبع در آثار فاخر و ارزشمند اخالقي و معنوي  

 ادوار زماني باستان تا امروز؛و حكمي در 
مطالعات تطبيقي در مكاتب اخالقي مختلف و شناسايي  

 وجوه مختلف و مشترك آنان؛
 اي؛ دار اخالقي، معنوي و حرفه تحليل موضوعات اولويت 
نسبت اخالق پزشكي، فقه پزشكي، حقوق پزشكي، و  

 سالمت معنوي؛
 .اخالق و معنويت در ادبيات پارسي، و تجليات آن در طب 

  تضاد منافع:
.در اين مقاله تضاد منافعي براي گزارش وجود ندارد
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