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 چكيده
كند، هميشـه  ترين نقش را در پيشگيري، درمان و بهبود بيماران ايفا مينقش پزشك در علوم پزشكي به عنوان جايگاهي كه كليدي :سابقه و هدف

ويژه پزشكان نيز دغدغه جديدي نبوده و پيرامون  از اين رو، اخالق پزشكي و نحوه تربيت و آموزش قشر علوم پزشكي و به. مورد توجه بوده است
 . انداين موضوع از ديرباز، مطالب بسياري نگاشته شده و تحقيقات متعدد، از زواياي مختلف آن را مورد بررسي قرار داده

ها،  بندي يافته آوري شواهد و تحليل و طبقه اي و جمع يابي به هدف پژوهش با استفاده از روش كتابخانه در اين مطالعه براي دست :ها روش مواد و
ها با مطالـب نـوين مـرتبط بـا     هاي اخالقي از مقدمه كتاب رموز اعظم، نوشته محمد اعظم خان گردآوري شد و سپس از مقايسه اين يافته سرفصل

 .هاي خاص كتاب رموز اعظم در حوزه اخالق بحث و تحليل شد ق و تربيت پزشكي، جلوهاخال
و حكايـات منقـول از پزشـكاني چـون     ) ص(از سخنان پيامبر اكرم  اشارات اخالقي محمد اعظم خان در كتاب رموز اعظم كه در كنار آن :ها يافته
بيان شرايط مطلـوب پزشـك از نظـر روحـي، اخالقـي،      هايي همچون حاوي آموزهط نيز بهره گرفته شده است، ون، جالينوس و سقراطافال ،طبقرا

ـ  ، هاي اخالقي، نحوه ارتباط با همكاران، پاكيزگي و بهداشتخصلت و ارتباط با خداوند، مذهبي، ظاهري و باطني، سن ه تشويق به كسب تجربـه ب
نحوه امتحان اطبا ، هندسه، موسيقي، علم امراض ت،أداروشناسي، نجوم و هيشناسي،  هايي چون منطق، بيماري ضرورت تسلط بر دانش واسطه سفر،

هـاي   شناخت بيماري رسيدگي به امور بيمارستان، تالش در از قبيل عادات مهم بعد از كسب علم توسط پزشكو اشاره به  ر علمي و اخالقيظاز ن
و چنـدين و چنـد نكتـه     در درمان مسافران، نحوه ارتبـاط بـا بيمـاران    اولويت ، نحوه صحيح تجويز داروها،شجديد، رسيدگي به شكايات بيماران

 . اخالقي ديگر است
رساني آن در  باتوجه به مفاهيم اررزشمند كتاب رموز اعظم در باب اخالق و منش پزشكي و صدالبته نياز امروز جامعه، اطالع :گيري و نتيجه بحث

تواند راهگشاي بسياري از  مي –به بر جامعه علوم پزشكي مبرهن است  ر زمينه علمي و عمليرعايت موارد آن دلزوم  كه -كنار سوگندنامه بقراط 
 .زواياي فراموش شده در اين زمينه باشد

 .اخالق پزشكي، حكيم محمد اعظم خان، رموز اعظم، سوگندنامه بقراط :ها كليد واژه
 

 

 :مقدمه
تـر علـم اخـالق     ي وسـيع  اي از حوزه اخالق پزشكي شاخه

اخالق پزشكي كـه بـه معنـي اخـالق در صـحنة اعمـال       . است
پزشكي است، همة مسائل مربوط بـه حرفـة پزشـكي يعنـي از     
آغاز شروع به تحصيل و حتي مقدمات ورود به آن تـا هرگونـه   

). 1(دهـد   فعاليت در طول عمر پزشك را مورد بررسي قرار مي

ة اخـالق پزشـكي و حـوزة آن، تعيـين حـدود امكانـات و       زمين
اختيارات پزشك و آداب و مبادي كه الزم اسـت پزشـك اجـرا    

گـزاران   كند، از ديرباز مورد توجه انديشمندان و فالسفه و قانون
ايـن كتـاب    224تـا   215هـاي قـانوني    كه ماده چنان. بوده است

پزشـك و   قانون كهن، به مقررات و قوانين مربوط بـه دسـتمزد  
ساير مباحث مربوط به خسارت بيمار در اثـر درمـان نادرسـت    
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هاي اين حـوزه   ترين نمونه رسد كهن به نظر مي. اختصاص دارد
ورزي و بيـنش   در دو قالب متفاوت قوانين مدني، حوزة انديشه

بيني اسـت، شـكل يافتـه     گر دو شيوه جهان فلسفي، كه خود بيان
هـاي   تـرين نمونـه   از كهن) م .ق175(نامة حمورابي  قانون. باشد

گفته شده است سومريان بـه عنـوان   . مكتوب نوع نخست است
ترين اقوام دنياي قديم شيفتة نظم و قانون بودنـد   يكي از متمدن

باليدنـد كـه    و پادشاهان و فرمانروايان ايشان همواره به خود مي
بنـابراين  ) 2. (انـد  حكومت قـانون را در كشـور خـود گسـترده    

كـه در حـوزة اخـالق پزشـكي در كنـار حـوزة       شگفت نيست 
تر اخالق، در چارچوب نظم و قـانون درآيـد و قـوانين     عمومي

از سـوي ديگـر در تمـدن    . مدني و اجتماعي بر آن حاكم باشد
يونان باستان كه فلسفه و تفكر فلسفي گسـترش و نفـوذ داشـته    
است، حوزة اخالق به طـور كلـي و اخـالق پزشـكي بـه طـور       

و در  نگري فلسفي دور نمانده است كلي جهان خاص از ديدگاه
به ديگر سخن سوگندنامة . گر شده است سوگندنامة بقراط جلوه

بقراط بيش از آنكه به صورت قـانون الزم االجـرا تنظـيم شـده     
از اين . باشد، بر اساس مباني فلسفي و فكري شكل گرفته است

رگ رو با تاريخ و فلسفه و با تفكرات فلسـفي انديشـمندان بـز   
افالطون و سـقراط، پيونـد نزديـك      يونان باستان، چون ارسطو،

 .دارد
 

 :ها مواد و روش
ضــمن واكــاوي و بررســي مــوارد و دســتورهاي اخالقــي  
پزشــكي منــدرج در كتــاب رمــوز اعظــم، بــه عنــوان يكــي از  

ترين آثار قديمي پزشكي ايرانـي، وجـه متفـاوت نگـرش      جامع
ايراني به بحث گذاشته پزشكي ايراني و به ويژه اخالق پزشكي 

شـود كـه سـنت پزشـكي ايرانـي از دو       شود و نشان داده مي مي
گفته، يعني رويكردي مدني و اجتماعي سومري و  رويكرد پيش

منـد شـده و توانسـته     ورز يوناني، بهره رويكرد فلسفي و انديشه
است سنتي متفاوت و مستقل پديد آورد كـه از مزايـاي هـر دو    

 كه است آن تر مهم دستاورد اما. مند باشد رويكرد به خوبي بهره
ــنت ــالق س ــكي اخ ــي، پزش ــدگاه از ايران ــت دي ــاور طبيع  و ب
 نگـاهي  بـا  كـه  كـرده  تـالش  و اسـت  گرفته فاصله مدار طبيعت
 از را انسـان  عينـي،  نگـاه  از گرفتن فاصله با و تر عام و تر جامع

 در او روان و جسـم  كـه  موجـودي  مثابـة  بـه  و شخص موضع
 آفـرين  حركـت  پيوسـته  طبيعت، با تعامل در و يكديگر با تعامل
 . بنگرد است،
 
 :ها يافته

 باور رويكرد طبيعت
طور كه پيش از ايـن آمـد دو رويكـرد عمـده يعنـي       همان 

ورز  النهرين و ديـدگاه انديشـه   مدار و اجتماعي بين ديدگاه قانون
فلسفي يونان در دنياي قديم مطرح بـوده اسـت، بـا ايـن حـال      

هاي بارز ميان اين دو  گفتني است كه با وجود تمايزها و تفاوت
بـاور   رد طبيعـت توانـد بـه رويكـ    ديدگاه، فصل مشتركي كه مـي 

)naturalistic ( كنـد؛ بـه    تعبير شود، آنها را به هم نزديك مـي
بـاور   ديگر سخن خاستگاه اين هر دو بينش در رويكرد طبيعـت 

باور، رويكردي عينـي   كه رويكرد طبيعت  آن توضيح . ريشه دارد
هـاي   هاي دنياي انساني با واقعيت است كه باور دارد تمام پديده

بـه همـين   ) 3. (ماني قابـل توضـيح اسـت   مسلم طبيعي يا جسـ 
توان با توجه بـه   اي انساني است كه مي ترتيب بيماري نيز پديده

امور مسلم جسماني، به واقعيت آن دست يافت و در درمان آن 
بر اساس اين ديدگاه، پزشكي از سوگيريِ شخصـي بـه   . كوشيد

دور است و از ديد سوم شخص به بيمار، همچون موضـوع يـا   
طبيعي است كه چنين نگرشـي در  . نگرد بيماري مي محل وقوع
هاي مربوط به پزشكي همچون اخالق پزشـكي نيـز    ساير حوزه

توان گفت اخالق پزشكي دنيـاي   از اين رو مي. تأثيرگذار است
النهـرين   تر نواحي بين قديم، چه سنت يوناني و چه سنت شرقي

ري، هر دو از جهت نگاه عيني و بيروني بـه مثلـث بيمـار، بيمـا    
به ديگر سخن ايـن سـه ضـلع بـراي     . اند پزشك قابل تأمل بوده

شـود در كنـار    مدتي كوتاه و به دليلـي كـه بيمـاري ناميـده مـي     
گيرند و پس از همكاري پزشك و بيمـار عليـه    يكديگر قرار مي

شـوند و سـپس چـون     ضلع سوم يعني بيماري، بر آن چيره مـي 
خيـزد، ايـن   اساس و علت اصلي اين همكاري يعني بيمـاري بر 

دهـد و پراكنـده    مثلث نيز دليل وجودي خـود را از دسـت مـي   
كــه در كتــاب رمــوز اعظــم در ضــمن   طــور  همــان. شــود مــي

ورزي  هايي منسوب به بقراط به روشني اين وجه انديشه عبارت
  )4(. مطرح كرده است  پزشكي دنياي قديم،
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 ديدگاه محوري اخالق پزشكي در ايران 

در ايران بسيار كهن است و سابقة  تاريخچة اخالق پزشكي
مباحث حوزة اخالق پزشكي در متون ايراني بـه دوران قبـل از   

هاي مربوط به مباحث اخالقـي   رسد و نخستين نمونه بقراط مي
شود  و قوانين حاكم بر پزشكي، در متون كهن زرتشتي يافت مي

هاي باستاني بسيار مسـتحكم و   و از آنجا كه اين قوانين در متن
توان گفت سـابقة   اي مدون شده است، مي اصول انديشمندانهبا 

دارتر بوده است و حكايـت از   اين مباحث در تفكر ايراني ريشه
زيرا مطابق معمول آنچه بـه حـوزة     تر دارد؛ سنتي ديرين و كهن

شـود و در كتـب دينـي و مـدني جـاي       قوانين مـدون وارد مـي  
هـاي   س سـنت تر و بـر اسـا   گيرد، نخست بر پاية رسوم كهن مي

شفاهي قوام و استحكام يافته و تنها پس از اين مرحله است كه 
پـس از دقـت و   . شـود  اين قوانين بـه منـابع مكتـوب وارد مـي    

هـاي اخـالق    كنكاش در اين متون اينطور دريافت شد كـه پايـه  
پزشــكي در ايــران جــامع و دربرگيرنــدة دو ديــدگاه فلســفي و 

دو نگـرش اتحـادي    اجتماعي است و توانسته است ميـان ايـن  
ايجاد كند كه در برگيرندة تمام وجوه مناسبات پزشـك و بيمـار   
شود و ضمن پايبندي به اصول نظري و اعتقادي، مباني قـانوني  

به بيان ديگـر اخـالق   . و مدني را نيز از چشم دور نداشته است
پزشكي ايراني از هر دو ديدگاه ذكر شده، يعنـي سـنت يونـاني    

) قـانون حمـورابي  (النهـرين   سـنت بـين   و) سوگندنامة بقـراط (
مند شده و در عين حال نوعي مستقل و خاص پديد آورده  بهره
هـاي موجـود،    به همين جهت است كـه بـر اسـاس مـتن    . است

اخالق پزشكي در ايران هم از مبادي حقوقي و هم از بنيادهاي 
 .مند است فكري، ديني و فلسفي بهره

بـراي طبيـب در ايـران     به عنوان نمونه در ميان شرايط الزم
باستان، مطالعة كتب زياد و تجربة كافي، گوش دادن بـا صـبر و   
حوصله به سخنان بيمار، معالجة بيمار با وجداني بيدار، و ترس 

كـه از ايـن    طـور   همـان ) 4. (از خدا در كنـار هـم آمـده اسـت    
آيد شرط نخست يعنـي مطالعـة كتـب و كسـب      ها برمي تعريف

مبناي قوانين مدني است و چنين تفسـير  تجربة كافي آشكارا بر 
شود كه اگر شخصي از علم پزشـكي آگـاهي كـافي نداشـته      مي

باشد، حق طبابت ندارد، زيرا در اين صورت بـه بيمـار آسـيب    

شود و اگر چنين شود و زيان و ضـرري متوجـه بيمـار     وارد مي
يعني پزشك بـدون علـم و اطـالع    (شود، براي شخص خطاكار 

هـاي دوم و   اما شـرط . نظر گرفته شده استمجازات در ) كافي
بيني، يا  سوم يعني توجه كافي به بيمار، به منش اخالقي و جهان

كنـد و بـه    به عبارت ديگر به شخصيت فردي پزشك توجه مـي 
شرط آخر يعني ترس از . شود مباني نظري و فلسفي نزديك مي

ن بنابراين با تعمق در اي. خدا آشكارا رنگي ديني و مذهبي دارد
هاي مندرج در متون كهـن پزشـكي ايرانـي     نمونه و ساير نمونه

توان نتيجه گرفت اخالق پزشكي ايراني دربرگيرنـدة هـر دو    مي
توان ادعا  جنبة اين جهاني و آن جهاني است و از اين جهت مي

تر و فراگيرتر از حدود و قـوانين   كرد اين مجموعه قوانين، كامل
 .است نامة بقراط، بوده حمورابي و قسم

اين سنت يعني تهيه و تـدوين مبـاني اخـالق پزشـكي بـر      
مندي از قوانين اجتمـاعي، در   هاي فلسفي و با بهره اساس نظريه

دورة بعد از اسالم نيز ادامه يافت و بـه دليـل گسـترش علـم و     
فلسفه و ساير مباني فكري و فلسفي اسالمي، علـم اخـالق بـه    

يــن دورة طــور كلــي و اخــالق پزشــكي بــه طــور خــاص از ا 
ويژه ادامة مكاتب پزشـكي مهـم پيشـين     به. شكوفايي دور نماند

ورزان  چون مكتب جندي شاپور و نيز ظهـور مفـاخر و انديشـه   
بزرگي همچون رازي و ابن سينا در پروراندن اين شاخة مهم از 

كـه در تعـاليم    چنـان . علوم انسـاني تـأثير بنيـادي داشـته اسـت     
آموزش مداوم پزشك و  محمدبن زكرياي رازي ضمن تأكيد بر

هـا و   هـاي بـاليني و كسـب تجربـه از گـزارش      ويژه آمـوزش  به
هاي باليني كه در تمام كتاب الحـاوي بيـان شـده، بـر      حال شرح

اخالق فردي پزشك كه سـاختاري فلسـفي دارد و انعكـاس آن    
شود، بسـيار تأكيـد    در رفتار مناسب اجتماعي پزشك آشكار مي

هـا   توان بـه رسـالة بايسـته    ص ميبه عنوان نمونة خا. شده است
هـاي اخـالق در آن بـه     نشايسـت  اشاره كرد كه قوانين شايست 

كـه در   تر به بحث گذاشته شده است؛ چنـان  صورتي اختصاصي
بـين پزشـك و     در رابطـه ... حكـيم رازي «: اين مورد گفته شده

دانسـته   اي مـي  بيمار رعايت اصول اخالقي را از ملزومات حرفه
اي بـيش از سـاير    رعايت اصـول اخـالق حرفـه    در ]و[... است

) 5(» .هــايي ســودمند دارد هــا و دســتور عمــل پزشــكان آمــوزه
همچنين است ابن سينا، مشهورترين پزشك دنيـاي اسـالم كـه    
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اگرچه در كتـاب قـانون در طـب بخـش معينـي را بـه اخـالق        
اختصاص نداده است، به مباحـث اخالقـي و حقـوقي در كنـار     

. ، بـه انـدازة مقتضـي پرداختـه اسـت     مباحث علمـي و تجربـي  
كه گفته شده عملكرد ابن سينا در كتاب قانون در طب بـر   چنان

هاي پزشكي، نگرش فلسفي و اعتقـاد او بـه    پژوهش«سه محور 
 ) 6. (قرار گرفته است» اسالم و اصول اخالقي

هــاي اساســي ايــن ســاختار فكــري يــا ايــن ســنت   جلــوه
نـه، تـا دورة صـفوي بـه     فلسفي تا اواخـر دوران ميا  -اجتماعي

. عنوان آخرين دورة شكوفايي حيات علمي، ادامه داشـته اسـت  
اگرچه بحث پيرامون پزشكي دوران صـفويه و بيـرون كشـيدن    

ويـژه آثـار و    حقيقت از ميان آثار متناقض ادبي و تـاريخي و بـه  
نويسـان غربـي، از حوصـله و مجـال ايـن       هاي سفرنامه سفرنامه

حال مسلم اسـت كـه سـنت علمـي      نوشتار خارج است، با اين
پزشكي اين دوران، از هر دو جنبة پايبندي به اصول و مـوازين  
علمي كه در آثار متقدم همچون قانون در طب ابوعلي سينا ذكر 
شــده اســت، و نيــز تحــرك و تــالش علمــي بــراي مقابلــه بــا 

هاي مختصر به زبـان فارسـي    هاي جديد و تدوين رساله بيماري
مند بوده اسـت و   نامه و شبيه به آنها بهره بستنينامه، آ همچون باه

در كنار اين بخش علمي و تجربي، پايبندي به اصول اخالقي و 
ديني همچنان به عنوان سنتي ديرپاي و دنبالة بينش كهن، تداوم 

از (كه به عنوان نمونه در مورد علـي افضـل قزوينـي     چنان. دارد
منـافع  «ليف كتـاب  ويژه به دليـل تـأ   كه به) پزشكان قرن يازدهم

نگاران پزشكي شهرت  در ميان تاريخ» قرابادين قاطع«يا » افضليه
اش  گونه هاي اخالقي و فرزانه توصيه... «: دارد، نوشته شده است

اي  شود، نمونـه  هاي آثار او ديده مي و آرامشي كه در وراي واژه
) 7(» .از عزت نفس او و گرايش او به عرفان و فرزانگي اسـت 

 هـاي اخالقـي بـا بيـنش و      همـاهنگيِ بايـد و نبايـد    اين سـنت
بيني دروني و بيروني و نيز پيوند آن بـا قـوانين اجتمـاعي     جهان

كه ذكر شد از ديرباز در حوزة اخـالق پزشـكي ايرانـي     كه چنان
هاي نفوذ پزشكي سنتي و  شده است، تا واپسين دروه رعايت مي

ابـل مشـاهده   متون معتبر قرن دوازدهم هجري يا دروان قاجار ق
است و پردازش توأمان تفكر نظري و فلسـفي در كنـار قـوانين    
مدني و اجتماعي در حوزة اخالق پزشـكي، در دنيـاي شـرق و    

ويژه در پزشكي ايراني تا پيش از گسترش سلطة علمي جهان  به

بـه  . مدرن و دنياي غرب در قرن نوزدهم، وجـود داشـته اسـت   
ش اخالقي در يكي از همين جهت اين نوشتار اختصاصاً به نگر

متون معتبر پزشكي دوران متأخر به نـام رمـوز اعظـم پرداختـه     
گفتني است آنچـه در ايـن نوشـتار بـه بحـث و بررسـي       . است

گذاشته شده است، رويكردها و مباحـث اخالقـي اسـت كـه از     
هـا و رفتارهـاي شخصـي و     نظر نويسنده الزم اسـت در خـوي  

يت شود يا به بيان اجتماعي پزشك، به جهت پزشك بودن، رعا
بنابراين صفات عمـومي  . بهتر در پزشك بايد نهادينه شده باشد

اخالقي همچون متعهد بودن به دين، راستگو بودن و نظاير آنها 
كه از شرايط انسان اخالقـي اسـت، مـورد بحـث ايـن نوشـتار       

 .نيست
 

 دربارة كتاب رموز اعظم و نويسندة آن 
ملقـب بـه نـاظم     حكيم محمد اعظم خان رامپوري چشتي،

اعظـم خـان بـن محمـد      حكيم شـاه  ،الحكما ملك جهان، فرزند
رامپـوري   تبـار  خان بن محمـد اسـماعيل خـان سيسـتاني      رضي

ــور( ــاد  مصــطفي/ رامپ پزشــك و  ،)ق1320ـ محــرم    1229آب
شـود اصـل    گفته مـي . اره هند استق نويس شبه نويسنده فارسي

رسـد در   اين خاندان از خراسان برخاسته اسـت و بـه نظـر مـي    
اواسط دوران صـفويه، بـه هنگـامي كـه بسـياري از شـاعران و       

تر و بـه هنـد مهـاجرت كردنـد،      متفكران ايراني به مناطق شرقي
جد اعالي وي حكيم محمد كاظم خـان از خراسـان بـه كابـلِ     

انـدان در خـدمت پادشـاهان    اين خ. كرده بود افغانستان هجرت
پرداختنـد و از آن   هند گاه به سياست و گاه به علـم و هنـر مـي   

جمله همين حكيم محمد اعظم خان است كه بـه طبابـت روي   
ها و آثار متعدد، آورد و از اين رهگذر با فراهم آوردن مجموعه

رسيد در حـال گسسـت و    سنت پزشكي ايراني را كه به نظر مي
ويـژه از ايـن    به. ي كهن است، محفوظ داشتها انقطاع از ريشه

جهت كه او كليه آثار خود را به زبان فارسي نگاشت، توانسـت  
هم به مباني پزشكي ايراني و هم به زبان فارسي خدمتي ارزنده 

از جمله آثاري كه او بـه زبـان   . ارائه دهد و بنيادي نيك پي نهد
 : توان ذكر كرد ها را مي فارسي نگاشت، اين كتاب

اكسير اعظم را محمد اعظم خان : كسير اعظم در چهار جلدا
و شـاگرد   براي فرزنـدش محمـد افضـل خـان     مريق 1290در 
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بـه ايـن   . اسـت در چهار جلد تأليف كرده خود سيد عبدالسالم 
متضمن اجناس جميع امـراض و  ، مقدمه شاملجلد اول ترتيب 

ي تشخيص اقسام سوء مزاجات و قواعد عالج آنها به طريق كلـ 
 در جلد دوم. پردازدامراض هر عضو مي به بيان ست و سپسا

. آنو جـز   -يعني لـب و كـنج دهـن    -امراض شفت و شدقين 
مراره و طحـال، امـراض    جلد سوم در بيان امراض كبد، امراض

امعاء، امراض مقعـد، امـراض مثانـه، امـراض اعضـاي تناسـلي       
جلـد چهـارم در    .مامراض صفاق و سره، و امراض رح مردان،

راض ظهر و اطراف جلد، امراض شعر، امراض ظفر، امـراض  ام
معالجات سموم معدنيه، معالجات سموم نباتيـه،   متفرقه، سموم،

عـالج كلـي سـموم     معالجات سموم مشروبه حيوانيـه و غيـره،  
خاتمـه كتـاب در جـدول    و  ه، طـرد هـوام و قتـل آنهـا،    ذوعمل

 .مفـرده؛ دو  فهرسـت اوزان ادويـه   .يـك : مشتمل بـر دو قاعـده  
 .دشو فهرست ادويه مركبه كه در عالج مرض مستعمل مي

به دستور نواب نظيرالدولـه   مريق1264رموز اعظم كه در  
محمدخان نوشته شده و در يك مقدمه، بيست و چهار  جهانگير

ان خود درباره ترتيب خ مقاله و يك خاتمه است و محمد اعظم
 امـراض ترتيبش بدين طريق مقرر شد كه «: گويد مطالب آن مي

و در آغاز هر شود هر عضو از سر تا قدم در هر يك مقاله بيان 
شامل جميع امراض آن عضـو باشـد تـرقيم     د كليه كهئمقاله فوا

 . »دونهاده ش حده و بعد از آن هر مرضي به فصلي علي دپذير

بـه   مـري ق1269 اعظم كه محمـد اعظـم خـان در    قرابادين
مجــرب خــود و  هــايِ نســخه ،نوشــتن آن آغــاز كــرده و در آن

تهجـي بـه روش قرابـادين آورده     ترتيـب حـروف   استادان را به
 .است

تعليم و يك خاتمه تـدوين   نير اعظم كه در يك مقدمه، دو
 د متعلقه نبض مشتمل بـر ئمقدمه در بيان بعض فوا. است شده

ده، تعليم اول در بيان اجناس عشره ادله نبض و اسباب يچند فا
ام نبض مركب مشتمل بر دو مقاله و اقس آنها، تعليم دوم در بيان

 .نبض خاتمه در انواع مفردات و مركبات

در چهـار جلـد، در    مـري ق1297كه بـه سـال   محيط اعظم  
 )ادويه يونانيه و هنديه و انگليسيه(ادويه مفرده  افعال و خواص
 .نوشته شده است

در بعض مسائل بحـران   مريق1281اين اثر در . ركن اعظم
اسباب حركت بحران قبل از : هاي عنوانرنوشته شده است، با س

ايـام مـرض،    وقت او، تعريف بحران به قول جالينوس، تقسـيم 
، عالمـات  ... معرفت ايام مسهل، آغاز حساب بحران و ادوار آن

عالمات دالّه بر بحران جيـد، اصـناف مـوت كـه در      وقوع لرزه،
مـوت مـريض،    ود و عالمات كيفيـت ات عارض شاوقات حمي

 .داليل موت به غير بحران

شك از ميان اين آثار ارجمند، كتب اكسير و رموز اعظـم   بي
تـر كتـاب    از بررسي دقيق. تر هستند از همه مشهورتر و معروف

شود كه نويسنده بـه بسـياري از    رموز اعظم اين نكته آشكار مي
يف كتاب خـود از  منابع پزشكي ايراني دسترسي داشته و در تأل

چنـان كـه در مقدمـه كتـاب، در ضـمن      . آنها بهره بـرده اسـت  
هاي شخصي  برشمردن منابع مورد استفادة خود افزون بر تجربه

هاي پدر، از فهرستي طـوالني از آثـار متقـدمان نـام      و يادداشت
دهـد ايـن كتـاب دنبالـة راسـتين       برد كه به خوبي نشان مـي مي

ري از مكتـب پزشـكي هنـد    پزشكي ايراني است كـه بـا عناصـ   
از كتب معتبره مثل مؤلفات سبعه شاه ارزاني و «: درآميخته است

كفايه مجاهديه و مـوجز و شـرح آن و شـرح اسـباب و شـفاء      
االسقام و ذخيره و منهاج و كامل الصـناعه و جـامع الصـناعه و    
ماته مسيحي و قالنسي و حاوي صغير و كبير و تذكره انطـاكي  

لجات بقراطي و قانون و بعضي شروح آن و بويدي نزهت و معا
مثل شرح قرشي و عالمه قطب الدين شـيرازي و حكـيم علـي    
گيالني و قرابادين جمـع الجوامـع و مفتـاح المجربـات و خيـر      
التجارب و قرابـادين معصـومي و شـفائي و مقـائي و ذكـائي و      

العـالج و عـالج   معمولي و نقشبندي و دستور العالج و خالصه
له نافع و تأليف شريفي و فوائـد شـريفيه و زاد   االمراض و عجا

غريـب و عـالج الغربـا و تكملـه هنـدي و بضـاعت االطبــاء و       
مفردات هندي و دستور االطباء و زمرد اخضر و اقتباس العـالج  
» .و شفاء العاجل و ديگر كتب كه بيان آنها موجب تطويل است

)4 ( 
 

 :مباني اخالقي پزشكي در كتاب رموز اعظم
از دقت و تفحص در مباحث اخالقي كـه در كتـاب رمـوز    

شـود كـه در ديـدگاه     اعظم مطرح شده، اين نكتـه حاصـل مـي   
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نويسندة كتاب، بحث اخالقي پزشكي در دو حـوزة شخصـي و   
اجتماعي گسترده شـده اسـت و اگرچـه در مـواردي مرزهـاي      
مشترك اين دو حوزه و تأثير آنها از يكديگر انكارناپذير اسـت،  

توان آنها را از يكديگر متمـايز كـرد و    كردي تحليلي ميدر روي
به ديگر سـخن در كتـاب   . به صورت جداگانه به بحث گذاشت

كننـدة وجـه    رموز اعظم اخالق فردي و شخصي پزشك كه بيان
فلسفي و اعتقادي اوسـت، و اخـالق و رفتـار پزشـك در بعـد      

دي و منـ  دهندة قـانون  اجتماعي و در روابط او با بيمار، كه نشان
وجه اجتماعي قوانين اخالقـي اسـت، بـه طـور مشـترك و بـه       

اين امـر بـه خـوبي نشـان     . شود صورتي آميخته شده مطرح مي
دهد كه رويكرد نويسندة كتاب رموز اعظم به حوزة اخـالق،   مي

در خدمت تداوم همان رويكرد تعاملي ميان دو حوزة نظـري و  
رانـي  عملي است كه شاخص و وجه مميـزة اخـالق پزشـكي اي   

تر اين امر، نخست الزم است كه ابعـاد   براي توضيح بيش. است
 :اجتماعي و فردي پزشك از يكديگر متمايز شود، به اين ترتيب

 بعد اجتماعي اخالق پزشك
صفات عامِ شخص اخالقي در حوزة اجتماع و در مواجهـه  
با ديگران، قطعاً از مباحث مهم حوزة اخالق است، اما در مورد 

از آنجا كه اين صفات در روند بهبود بيمار و در  اخالق پزشكي
فراينــد درمــان تــأثير اساســي دارد، مــورد توجــه خــاص       

كنندگان متون اخالقي پزشكي قرار گرفته است و گسترة  تدوين
شايد بـه همـين   . آن در اين آثار از حد معمول فراتر رفته است

جهت است كه مباحـث عـام اخـالق اجتمـاعي نيـز در حـوزة       
زشــكي فراگيرتــر از حــد معمــول بــه بحــث گذاشــته اخـالق پ 

اما نويسندة كتاب رموز اعظم گسترة اخالق اجتماعي . شوند مي
پزشك را از حد معمول فراتر برده و بيش از ساير كتب، بـه آن  

به عنوان نمونه صفت مهرباني يـا مهـرورزي بـه    . پرداخته است
 بنـدي شـده   جمع» محب به خواهش خير«ديگران كه زيرعنوان 

است، در حوزة اخالقي توصيه شده در كتاب رموز اعظم بسيار 
تمـام  » مهربـاني بـا خاليـق   «شـود و زيرعنـوان    تـر مـي   گسترده

امـا  . گيـرد  موجودات را از گياهان تا حيوانات تا انسان دربرمـي 
نكتة اساسي آن است كـه از ديـدگاه پزشـكي سـنتي، گسـتردن      

ي، تنهـا بـر   مفهوم خاليق، و در نتيجه گسترش حـوزة مهـرورز  
اساس تفكر مجرد يا خياالت ذهني يا فضايي رمانتيـك، وضـع   

. نشده است و بنا به سنت دنياي علوم قديم مبنـايي علمـي دارد  
بـر  ) هجري 947:تاريخ كتابت(» الواح الصحه«كه صاحب  چنان

گانـة موجـودات    اساس استداللي تجربي و علمي، طبقـات سـه  
ه صـورتي پيوسـته و مـرتبط    زنده يعني انسان، حيوان، گياه، را ب

هـاي انفعـالي و    بنـدي  فرض كرده و با دوري گزيـدن از دسـته  
تر به جهان عرضه كرده اسـت و   انزواطلب ارسطو، نگاهي جامع

هاي از پايين به باال قـرار   بندي معتقد است در هر طبقه نيز دسته
تـرين نـوع طبقـة بـاال      دارد كه باالترين نوع طبقة پايين با پايين

را در سلسـلة گياهـان   » نخـل «بـه عنـوان نمونـه    . استنزديك 
دانـد و از جهـت نـوع بـاروري آن را بـا حيوانـات        باالترين مي
و در درخت خرمـا خـواص و لـوازم حيـوان     «: يايد نزديك مي

كـه اصـحاب فالحـت و دهقنـه از آن اخبـار       بسيار است، چنان
 ) 8(» .اندكرده

موز اعظـم  هاي اخالق اجتماعي پزشك كه در كتاب ر جلوه
روابـط پزشـك و   : نمود يافته است، به طور كلي بـه دو بخـش  

هاي  اي اجتماعي دارد، و ويژگي بيمار كه مستقيماً رنگ و صبغه
فردي پزشك كه در نهايت و بـه طـور غيرمسـتقيم در خـدمت     

 :شود؛ به اين ترتيب گيرد، تقسيم مي بيمار و درمان قرار مي
 روابط پزشك و بيمار

اين آمد دانشمندان علم اخالق پزشـكي در   كه پيش از چنان
دنياي قديم به تأثير رفتار اجتمـاعي پزشـك در مـداوا و بهبـود     

هـاي دقيـق علمـي در     اند و از اين منظر توصيه بيمار واقف بوده
به ديگر سخن بر طبيبـان بـه خـوبي    . اين متون درج شده است

هـا همكـاري بيمـار     روشن بوده است كه براي درمـان بيمـاري  
طي ضروري است و جلب همكـاري بيمـار تنهـا بـا جلـب      شر

اين نكته در ضمن مثالي دقيق . شود اعتماد به پزشك حاصل مي
در كتاب رموز اعظم تبيين شده است، آنجا كه در مـورد بقـراط   

او بر مريضي وارد شده گفت كه ما سه كس با هـم  «: نويسد مي
ق كنند جنگجو هستيم، پس از اين هر سه، دو كس كه باهم اتفا

ثالث مقهور شود، مريض در جـوابش گفـت كـه آن كـدام سـه      
اند؟ بقراط جواب داد كه من و تو و مرض تو؛ پس اگر تو كس

با من اتفاق كني مرض تو مغلوب شود و اگر تو موافقت مرض 
كني من مغلوب شوم و اگر من با مرض تـو موافقـت كـنم تـو     
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ـ : پس مريض گفت. مغلوب شوي ايـن  ر من موافقت تو كنم و ب
 ) 4(» .امر قرار يافت و مريض به اندك سعي شفا يافت

از جمله مواردي كه بـه تـداوم و اسـتحكام رابطـة بيمـار و      
انجامد و در كتاب رموز اعظم به آن پرداختـه شـده،    پزشك مي

 : توان به موارد زير اشاره كرد مي
 صراحت در توضيح بيماري همراه با رازداري

بيمار و پزشك، رابطة دوطرفـه   در كتاب رموز اعظم روابط
و بيش و كم يكسان است، برخالف دنياي پزشـكي جديـد كـه    
به طور عام پزشك، درست به دليـل پزشـك بـودن، از موضـع     

تواند به راحتـي بـه بيمـار و حتـي      قدرت برخوردار است و مي
هاي دوطرفه بودن يـك   يكي از مصداق. اطرافيان او، تحكم كند

بـه ديگـر   . ن و صداقت در گفتار استرابطه، صريح اللهجه بود
و گو از موضعي برابـر    سخن به هنگامي كه دو طرف يك گفت

برخوردارند، الزم نيست پنهان شـود، زيـرا توضـيح نـدادن يـا      
بازگو نكردن، نشان از آن دارد كـه يـا ديگـري از نظـر عقـل و      
قواي ذهني با شخص نخست برابر نيسـت، يـا علـم و اسـباب     

در رابطة پزشك و بيمار، . در بحث را ندارددانش الزمة شركت 
مرتبه بودن و برابر بـودن بيمـار و    از منظر كتاب رموز اعظم هم

شود تا پزشك در توضيح بيماري صداقت و  پزشك، موجب مي
خبر آينده دهد از احـوال مريضـان   «: صراحت لهجه داشته باشد

ـ   با اين حال رعايـت جنبـه  . »كند كه معالجة آنها مي ي هـاي روان
به ديگر سخن از . بيمار بر صراحت بيان ترجيح داده شده است

منظر نويسندة رموز اعظم صداقت پزشك تا حدي مجاز دانسته 
: شده كه توليد هراس نكند و موجب آسيب رواني بيمار نشـود 

كند و پوشيده دارد اسـرار  از احوال مريضان كه معالجه آنها مي«
ر آنچـه طبيـب از حـال    گويند سزاوار نيست كـه هـ  «و » ...آنان

صاحب او ... مريضان معلوم كند از آن مريض را بترساند و اگر 
را اميد صـحت نباشـد، پـس بايـد كـه طبيـب از آن بگريـزد و        
خاموشي الزم گيرد و اگـر داليـل او متوسـط در ميـان رجـا و      

بايد كه طبيب  خوف باشد و مريض عاقل و شجاع بود، پس مي
مريض خوفناك و ترسنده باشـد   حال راست از آن بگويد و اگر

بايد كه راز از او پوشيده دارد و بر اهل بيت و اقرباي او افشاي 
و حـدود    نويسـندة كتـاب، بالفاصـله بـه حـوزه     . »آن راز نمايد

كند و از آنجـا كـه شـخص بيمـار را بـه       توجه مي» افشاي راز«

شناسد، پـس بـه ايـن نكتـه      عنوان فرد و صاحب شخصيت مي
كـه  (اسرار و وجوه شخصي و خصوصي بيمـار  وقوف دارد كه 

در نـزد او مخفـي   ) البد در اثر بيماري بر پزشك مكشوف شده
بايد كـه افشـاي راز مـريض     مي«. بماند و بر ديگران افشا نشود

نكند و بر آن اطالع بـه غيـر ننمايـد بهـر آنكـه اكثـر مريضـان        
شـوند كـه آن را از    باشند كه اوشان را امراضـي عـارض مـي    مي
دارند و ذكر آن پـيش طبيـب    ن و خويشان خود پوشيده ميپدرا
  )4(. »...كنند، مثل امراض رحم و بواسير  مي

 :نگري در درمان يكسان
نكتة بسيار قابل اهميت كه در كلية متون اخالقي پزشـكي و  
نيز در كتاب رموز اعظم در مواجهه بـا بيمـار توصـيه شـده آن     

اي كـه   شد؛ بـه گونـه  نگر و عادل با است كه پزشك بايد يكسان
و كوشش نمايد در چيزي كـه  ... جميع مريضان را ناصح باشد«

و اگـر  » ...ايشان را نافع است اگـر چـه اوشـان مفلـوك باشـند     
اگر مالقـي شـود او   «: كننده و بخشنده باشد مقدور باشد احسان

را مريض مسافر و فقير، طبيب را سزاوار است كـه معالجـة آن   
از » ...نمايد و نفقه دهد آن را از مال خود كند و به تدبير او قيام

طلبي پزشـك، در مواجهـه بـا     ورزي و مساوات مصاديق عدالت
بيماراني كه از ديار ديگر آمده، مسافر و غريب هسـتند، نمـودار   

هـايي اسـت كـه در تقـواي پزشـك و در       شود و نيز توصـيه  مي
. جـنس خـود، ذكـر شـده اسـت      مواجهة او با بيماران غيـر هـم  

 چنـد  عبـارت  ايـن  از(كه در كتاب رموز اعظم آمده است  چنان
 مجـاز  زنـان  كه آن نخست كرد، استخراج توان مي اجتماعي نكتة
 از كـه  آن دوم. كننـد  مراجعـه  پزشـك  بـه  معالجـه  براي اند بوده

 حـال  ايـن  بـا . انـد  بوده مرد پزشكان، عموم كه آيد برمي عبارت
 بـا  مناسـب  گيـري  فاصـله  و اجتمـاعي  جوانب و شئون رعايت
 پزشـكي  در را امر اين توان مي. است شده سفارش بيمار جنس
 مـرد  پزشـكان  هـم  و زن پزشـكان  بـراي  هـم  را آن نيـز  امروز

 مالقـات  آن بـه  و نكنـد  نظر زياده طفل سوي به) داد گسترش

  )4(. اجنبيه زن سوي به نه و ندارد
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هاي مهم در مواجهة پزشك و بيمـار، اهميـت    يكي از جنبه
در ايـن  . دادن به محيط انساني بيمار و زنـدگي روزانـة اوسـت   

نگاه تجربة ذهني و دروني فـرد بيمـار نيـز مـورد توجـه قـرار       
شود تا در تجربة بيماري و در روند درمان،  گيرد و تالش مي مي

يـرا در ايـن   هاي شخصـيتي خـود دور كنـد؛ ز    فرد را از ويژگي
كننـدة بيمـاري    هويتي بـر احسـاس منـزوي    صورت احساس بي

شود و توان مقابله با بيماري را از شخص بيمار سلب  افزوده مي
در كتاب رموز اعظم به اين نكته توجه شده است و بـا  . كند مي

شود تـا در رونـد درمـان بيمـاري، هويـت و       ظرافت تالش مي
نه در تجويز دارو توصـيه  به عنوان نمو. اصالت بيمار حفظ شود

معرفت مذهب مريض نيز كند كه اسـتعمال آن دوا  «: شده است
  )4(» .در مذهب او جايز است يا نه

ــه در خــدمت اجتمــاع   ويژگــي .3-3-1-2 ــردي ك هــاي ف
 :آيد درمي

هايي كه در كتاب رموز اعظم وجود دارد كه در نگاه  توصيه
آنجـا كـه    نمايد، اما در اساس و از نخست شخصي و فردي مي

وجود و تقويت ايـن خوهـا در شـخص پزشـك در نهايـت در      
تـوان   گيرد، مي خدمت بيمار و فرايند تشخيص و درمان قرار مي

. آنها را نيز در عداد رفتارها و اخالق اجتماعي پزشك قـرار داد 
 :توان به اين موارد اشاره كرد به عنوان نمونه مي

 :سخنوري
» لفـظ و العبـارت  الصـحيح «سفارش شده است كه پزشك  

. باشد؛ به ديگر سخن پزشك بايد فصيح و متكلم دقيقـي باشـد  
و گـو بـا    واضح است كه در غير اين صورت بـه هنگـام گفـت    

شود و چـه بسـا در درمـان     بيمار، امكان ارتباط متقابل سلب مي
چـون  «. بيمار بر اثر برداشت نادرست، خطاي فاحش رخ دهـد 

هماند و تكرار آن بيان نمايـد  دوا بيان كند، سامع آن را خوب بف
و طلب اعاده تقرير از آن نمايد بهر آنكه در سماعت آن غلطـي  

توقف نمايـد در  «: و نيز گفته است» نيفتد و مريض هالك شود
 . )4(» .آنچه كه ايشان را بيان كند ]بيماران[فهمانيدن آنها 
شناسـي نيـز ايـن مبحـث قابـل تأمـل اسـت و         از نظر زبان
شناسـي و روابـط بيمـار و     ي كه در زمينـة زبـان  مطالعات بسيار

پزشك صـورت گرفتـه، از زوايـاي مختلـف بـه ايـن موضـوع        
 .پرداخته شده است

 :افزايي دانش
هـايي   مندي از دانش و تسلط علمـي از ديگـر ويژگـي    بهره

است كه براي پزشك در نظـر گرفتـه شـده و اگرچـه در نگـاه      
. بيمـار اسـت   نمايد در واقع در خدمت درمان نخست فردي مي

اين مضمون بارها در كتاب رموز اعظم مورد توجه قرار گرفـت  
ثبـت شـده   » مواظب بر درس و قرائـت كتـب  «است و با عنوان 

اندوزي و تالش در گسترش دانش  آشكار است كه دانش. است
. گيرد پزشك، در نهايت در خدمت بيمار و درمان بيمار قرار مي

كتـه اكتفـا نكـرده اسـت و     اما صاحب رموز اعظم به بيان اين ن
. تر پيش روي طبيـب نهـاده اسـت    هاي كسب دانش را بيش راه

نشيني با دانشـمندان بـه شـدت     كه قرائت كتب قدما و هم چنان
اما نكتة قابل تأمـل  . مورد توجه نويسندة كتاب قرار گرفته است

رسـد   آن است كه با توجه به قراين موجود در متن، به نظر مـي 
ويـژه   اعظـم از قرائـت كتـاب قـدما، بـه     منظور صـاحب رمـوز   

به جميع كتـب  » شديد العنايت«: هاي پزشكان يونان باشد كتاب
هاي پيچيـده   و سفارش شده است كه پزشك در معالجة بيماري

مراجعـه كنـد و بـه مطالعـه     ) بقراط و جـالينوس (الزاماً به كتب 
نيـازي از همـراه داشـتن     روزانه و حفظ كامل مطالب تا حد بـي 

بـا ايـن حـال اگـر در مـواردي بـا پرسشـي        . متعهد باشدكتاب 
دانست توصيه شـده كـه     رو شد كه پاسخ صحيح آن را نمي روبه

هايي پاسـخ دهـد كـه از آنهـا آگـاهي دارد و در       فقط به پرسش
موارد ديگر با تأمل در سؤال انديشه كنـد و پاسـخ را جسـتجو    

يـان  كند و در حد توان مشـكل خـود را بـا طبيبـي دانـاتر در م     
بگذارد، اما افزون بر مطالعة كتب پيشينيان، توصـيه شـده اسـت    

گـذرد،   كه طبيب از دانـش روز و آنچـه در محافـل علمـي مـي     
اطالع كافي داشته باشد و از آنجا كـه سـاخت ارتبـاطي دنيـاي      

طلبيده، طبيب نيز ناگزير  قديم، ديدار حضوري دانشمندان را مي
هـا و   منـدي از تجربـه   رهبراي روزآمد كردن اطالعات خود و به

دانش معاصران، گاه الزم بوده است رنج سفرهاي دشوار را بـر  
كثرت سفرهاي ديدار و امصار كند به جمـع  «. خود هموار سازد

مالقات به صاحبان فضل باشد و محنـت كنـد   ... كردن علوم و 
در استدراك مفرط و چون كلمه حق بشنود قبـول كنـد آن را و   

اصرشـده اسـت در آن نفـس او رجـوع     براي زوال چيزي كه خ
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تر از آن در آن علم باشد تا آنكـه  كند به سوي شخصي كه عالم
 )4(» .از شك به يقين رساند و از حيرت به تبيين.... 

 :آراستگي ظاهري و سالمت
آراستگي ظاهري و مواظبت بر حفظ ظاهر آراسـته در نگـاه   

آيـد، امـا بـر     اي فردي و شخصي به حسـاب مـي   نخست حوزه
انـدازي   يا طرح افكني طرحاي كه هايدگر با عنوان  اساس انگاره

ريـزي   بـه معنـاي طـرح    معرفي كرده و آن را در ساختي وسـيع 
تواند بـه   مي ،)9(در نظر گرفته  آدمي براي نحوه هستي خويش

توضيح آنكه . عنوان بخشي از فرايند درمان درك و فهميده شود
كند يـا خـود را    اگر فردي، همت خود را مصروف تحقق امري

اي كنـد، هويـت و شخصـيت او بـر همـان       وقف طرح و برنامه
گيـرد كـه بـه     شود و بر همان اساس شكل مي اساس تعريف مي

در ايـن  . گـذارد  نوبة خود در پيشبرد طـرح و هـدف تـأثير مـي    
ويـژه سـالمت او    موضوع مورد بحث، ظاهر آراستة پزشك و به
دهد و درست به  بخشي از هويت پزشك بودن او را تشكيل مي

واسطه تأثيرگذار است و بر روند درمـان   همين دليل بر بيمار بي
ايـن  . گذارد به واسطة تأثير بر بيمار، به طور غيرمستقيم تأثير مي

نكتــه از نگــاه نويســندة كتــاب رمــوز اعظــم دور نمانــده و بــا 
سيما، سـالم و متناسـب،    آراستگي در خود، خوش«صراحت به 

تـا آن حـد كـه    . ب سفارش كـرده اسـت  بودن طبي» كالم خوش
طبيـب مـوي سـر خـود را دراز     «تري از قبيل  دستورهاي علمي

نويسـندة  . شـود  در متن رموز اعظم به خـوبي ديـده مـي   » ندارد
رموز اعظم همچنين به اهميت سالمت پزشك از جهت پزشك 
بودن و تأثير مطلوب بر بيمار نيز به خوبي وقوف دارد و بـر آن  

طبيب يكي از اين چهـار اسـت يعنـي طبيـب و     «: كند تأكيد مي
سلطان و عسس و قاضي كه بر ايشان سياست بدن و حفظ بدن 

انـد كـه قبـيح پادشـاه      منحصر است، چنانچه بعض حكما گفتـه 
كسي است كه ظالم باشد و اين امـر موجـب فسـاد ملـك او و     
رعيت اوست و قبيح زاهد آن است كه فاسق باشد و اين مفسد 

خرت خود است و قبيح طبيب شخصي اسـت كـه   براي دنيا و آ
آن بدپرهيز باشـد و ايـن مفسـد بـه صـحت خـود و صـناعت        
خويش است و در حكمت قديمه است كسي كه شكم خـود را  
غالب كند بر خويش، پس آن در حد چهارپايه اسـت و هرگـاه   
طبيب صحت خود را معدوم نمايد، زبان طعـن مـردم در حـق    

چـون از او كسـي   . صـل شـود  خود بگشايد و او را خجالت حا
سبب آن بپرسد و قلوب مردم از آن تنفر كنند، زيرا كه طبيب را 
چون حفظ صحت خود و دفع مرض خود ممكن نباشـد، پـس   
بالضرور او را امكـان صـحت غيـر او نباشـد و از ايـن جهـت       
معيشت او فاسد شود و سزاوار نيست كه او پرهيز مفـرط كنـد   

جلـد او و بـدن او و كـم    . ودتا آنكه قوت او ضعيف و الغر ش
شود، اشتهاي او و زرد شود، رنگ او و اين سبب براي حدوث 

شد و بعد از اين اكثر عمر او بـه  امراض مزمنه يا مهلكه خواهد 
  )4(» .حال بد قائم شود

در همين راستا، صاحب رموز اعظم بر پزشكاني كـه دچـار   
معتقـد   بـين نيسـت و   چندان خوش  اي از معلوليت هستند، گونه

است ضعف در قواي جسماني بيمار، به طور مستقيم بـر ادراك  
گانـة پزشـك كـه وسـيلة اصـلي او در تشـخيص        و حواس پنج

گذارد و رونـد درمـان را دچـار اخـتالل      بيماري است، تأثير مي
كنـد كـه    بر اين اساس با صراحت به بيماران توصيه مي. كند مي

بر آن جثه و الوان كـه آن  اعتماد نكنند بر طبيب نابينا بهر آنكه «
باشند و بر طبيب اصم كه  شوند از مبهرات مخفي مي شناخته مي

آن تصور كند غير آنچه گفته شود و معذور باشـند از جـواب و   
اند از طبيب اصم كه آن بـر مريضـي وارد    سؤال و حكايت كرده

شد و گفت كه حال تو چگونه است مريض جواب داد كـه بـد   
الحمـداهللا و گفـت كـه امـروز كـدام از      است طبيب او را گفت 

. دوستان من نزد تو آمده بوده؟ مريض جواب داد كلـب طبيـب  
گفت كه آن از بهترين دوستان و برادران من است او هرچـه از  

. هـم مـوت  : مريض جواب داد. دوا به تو گفته باشد از من بگو
پس طبيب گفت كه آن جيد و مبارك اسـت و مـن نيـز بـه تـو      

فتم و نيز اعتماد نكنـد بـر طبيـب گنـگ كـه آن      گ همين دوا مي
  )4(» ...كند و  الفاظ معرب را معجم مي

 
 :گيريبحث و نتيجه

از فحواي دستورات كتاب رموز اعظم در بيان رابطة پزشك 
شود كه در نظر نويسنده،  با بيمار اين نكته به خوبي مشاهده مي

بيمار به عنوان فرد و شـخص، داراي هويـت و اعتبـار اسـت و     
اين همان اصلي است كـه متأسـفانه در دنيـاي پزشـكي جديـد      

د بيمـار  مغفول مانده و رها شده است؛ زيـرا در پزشـكي جديـ   
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بيش از آنكـه بـا هويـت شخصـي و فـردي شـناخته شـود بـا         
و حتـي در  ) case(هويت همچون مـورد   هاي كلي و بي عنوان

كننـده   يا حـداكثر بـا عنـوان مراجعـه    ) client(مواردي مشتري 
در رموز اعظم درست برعكس ايـن رويـه بـه    . شود شناخته مي

د و او طبيب سفارش شده است كه با مريض ارتباط برقـرار كنـ  
بودگي و موضوع بيمـاري، بـه سـطحي انسـاني      را از حد شيء 

هرگاه طبيب بر مريض وارد شـود پـس نزديـك او    «: ارتقا دهد
بنشيند، به نوعي كه روي او ببيند و مقابـل او باشـد و كـالم او    
بشنود و سؤال كند از مريض به سؤاالتي كه واجب بـود سـؤال   

ديـن اشـياء در عـالج نيـك      اند كه بالغكردن آنها، و اطباء گفته
سؤال كردن از مريض اسـت و مالحظـه احـوال او و استقصـاء     
نمايد از آن در مواضع متفرقه و مريض را دوايي بيان نكنـد تـا   

در ) 4(» .آنكه از آن خوب بحث ننمايد و سؤال باالستقصا نكند
مواردي از اين حد هم گام فراتر نهاده و پزشك را به همدلي و 

آنچه مريضان از امراض خودها «: خواند ريض فراميمهرباني با م
 )4(» .شكايت كنند و اهتمام آنها به رفق نمايد

هاي رواني بيماري به صورت تـالش در   و نيز رعايت جنبه
كاهش اضـطراب و كاسـتن از بـيم و هـراس بيمـار، از وجـوه       
ظريفي است كه پزشك در رابطـه بـا بيمـار الزم اسـت، بـه آن      

نمايد در فهمانيدن آنها آنچه كـه ايشـان را    و توقف«.توجه كند
پس بيان نمايد مـريض را بـه قـدر حـال و امكـان او      . بيان كند

دوايي كه سهل باشد بر او تحصيل آن و دوايي بيـان نكنـد كـه    
معدوم باشد و اسـم مجهـول و غريـب آن دوا نگويـد و ايضـاً      

ن كنم كسي را كه اراده مزاولت اين فـ بقراط گفته كه من امر مي
و قرب آن نمايد كه معالجـه مريضـان بـه رأفـت و رحمـت و      
شفقت و نصـيحت نمايـد و تسـاهل نكنـد از ايشـان در وقـت       

بشـارت  «و » شدايد امراض و تأخير نكند در وقت حاجات آنها
» .دهد مريض را به عافيت او، و قوي دارد نفس او را به مقدور

)4( 
هـاي   ضمن بررسي رويكردهاي اجتماعي پزشك و توصـيه 

هايي در كتـاب رمـوز اعظـم     اخالقي اجتماعي، در مواردي نكته
وجود دارد كه شايد از منظر امروز و نگاه نوين به علم به طـور  

بـه عنـوان   . كلي و علم پزشكي به طور خاص، پذيرفتني نباشـد 
در كتـاب   نمونه در مورد بحثي كه در پيروي از وصاياي بقراط

شود كه از آنجـا كـه نويسـنده بـه      درج شده، چنين استنباط مي
شدت تحت تأثير بقراط و سـوگندنامة اوسـت، تمـام وصـاياي     

كه در جاي خود قابل بحـث اسـت؛    )4،10(پذيرد  بقراط را مي
تـر   اما در مواردي نويسنده رمـوز اعظـم از بقـراط نيـز افراطـي     

ايد يا حـداقل بخشـي را   افز شود و بر وصاياي او مطالبي مي مي
به عنوان نمونه در جاهايي كه بقراط از . كند به دلخواه تفسير مي

استفاده كرده، نويسنده از ديدگاه برتـر و  » كنم تعهد مي«عبارت 
: از زاوية سوم شخص به آن نگريسته و در تفسير آن گفته است

از آن كسـي كـه   «، نويسنده در تفسير آن گفته .......كنم تعهد مي
پزشـكي  [ندارد و از اشرار و اسافل بـود   ]پزشكي[ستحقاق او ا

تـوان بـه ايـن نكتـه      در نقد اين نگاه مـي . )4(» ]كنم را دريغ مي
اشاره كرد كه كه حتي اگر وصاياي بقراط كامالً پذيرفتـه شـود،   

هـاي   مطابق گفتة او آموختن پزشكي به كسـاني كـه در آزمـون   
كه معنـاي نهـاني ايـن    . اند، صالح نيست پزشكي پذيرفته نشده
گرايـي در پزشـكي اسـت، امـا قـرار دادن       عبارت نـوعي نخبـه  

هاي پزشكي در صـف اشـرار و اسـافل،     پذيرفته نشدگان آزمون
دور از انصاف است و نويسنده هـر آن كسـي را كـه اسـتحقاق     

بـديهي  . آموزش پزشكي ندارد، از اسافل و اشرار خوانده اسـت 
از اين نظر . روزه توصيه شودتواند ام است كه چنين نگاهي نمي

توان به فضاي حاكم بر پزشكي در روزگار تأليف كتاب كـه   مي
صاحب رموز به عنوان نمايندة شاخة پزشكي هندوستان بـه آن  

نكتة قابل تأمل آن است كه از نگـاه  . اعتقاد داشته است، پي برد
محقق امروزي، پذيرش اين امر كه فقط نخبگان و طبقات مرفه 

توانــد موجــب ضــعف و  يــق پزشــكي هســتند، مــياجتمــاع ال
ناكارآمدي در حوزة پزشكي شود، زيرا پزشـك را محصـور در   

. دارد ورزي، نگـاه مـي   علم كهن و به دور از تحرك الزمة دانش
ساير پيشنهادها و تذكرهايي كه نويسـندة رمـوز اعظـم در امـر     

آموزي پزشك نيز بر همين نكته تأكيد دارد، بـه طـور مثـال     علم
هـاي قـدما بـه شـدت توصـيه شـده        جعه كردن آثار و كتابمرا

. )4(» الزم گيرد نفس خود را هر روز در حفـظ چيـزي  «: است
ممكن است گفته شود از آنجا كه نشر علم در دنيـاي كهـن بـه    

توانسته است بـه   گرفته، در نتيجه پزشك نمي كندي صورت مي
منـد   زمان از آثار و كشفيات پزشكان معاصر خود بهـره  طور هم

اگرچه اين نكته خـالي از  . قدماست  شود و تنها مرجع او كتاب
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چـه يونـاني،   (حقيقت نيست، صرف وابسته بودن به كتب كهن 
تواند به عنوان اخالق پذيرفته شده در  نمي) چه عربي و فارسي

به ويژه ايـن نكتـه در مـورد محققـان     . پزشكي نوين تأييد شود
سـت بـه دقـت مـورد     حوزة پزشكي و داروسازي سـنتي الزم ا 

هـايي   تر در دام چنـين توصـيه   به كالمي صريح. توجه قرار گيرد
زيرا انحصار در دايرة گذشتگان، انفعـال و جـدايي   . قرار نگيرند

 .شود از تجربيات گاه ارجمند امروز را سبب مي
توان از ديدگاه امروزي مورد نقـد قـرار    مورد ديگري كه مي

رحم بر ضعيفان و فقيـران  « اي است كه پزشك را به داد، توصيه
 )4(» معالجـة اغنيـا   ]از[سبقت كننـده بـه معالجـه ايشـان قبـل      

اين صفت بسيار قابل تحسين و پسنديده اسـت  . كند تشويق مي
كه پزشك نسبت به مردم فرودست مهربان باشـد و در معالجـة   

اجتماعي و اقتصادي آنها و تنها بـر    توجه به موقعيت بيماران بي
با اين حـال گـاه در اينگونـه    . ساني، عمل نمايداساس اصول ان

شود كـه در نـوع خـود     هايي از افراط مشاهده مي ها رگه توصيه
بـه  . مدارانة پزشك را مخدوش كند نگري انسان تواند يكسان مي

. عنوان نمونه در همين جمله فقرا را بر اغنيا تـرجيح داده اسـت  
فقـرا تـرجيح    آيد درست به همان دليلي كه اغنيـا بـر   به نظر مي

ويـژه   ندارند، قاعدتاً فقرا نيز بر اغنيا نبايد ترجيح داده شوند؛ بـه 
. نگـري اسـت   گرايي و يكسـان  در امر طبابت كه اساس بر انسان

بنـدي شـود    شايد بتوان پيشنهاد كرد كه اگر الزم است اولويـت 
بهتر است بر اساس نوع بيماري و شدت آن و نيز ميزان فوريت 

 .شودآن، تصميم گيري 
بر اساس متن بر طبيب واجب است كه بـه فراگيـري علـم    

بر همين اساس توصـيه شـده   . )4(مشتاق و حتي حريص باشد 
.... الزم گيرد هـر روز نفـس خـود   «: است كه پزشك الزم است
 »محتاج به ديدن كتب نباشد

رسد حفظ كردن و سنجش ميزان محفوظـات بـه    به نظر مي
وم امروزي چندان پـذيرفتني  عنوان ميزان دانش، در مرزهاي عل

هـاي جديـد دانـش امـروزي،      به ديگـر سـخن در نظـام   . نباشد
دانشـي بـه    مراجعه به كتـب دور از ذهـن نيسـت و ميـزان كـم     

 .آيد حساب نمي
و اگر طبيبي فاضل نيابد هر چه از مشكالت بدو رسـد آن  «

را خود حل كند و كوشش كند و تعـب كشـد بـه طلـب آن از     
اند كه اگر شما را به نفسه مبلـغ قـدما   فتهكتب قوم و افالطون گ
پس سزاوار است كه پيروي كنيد بر نقش . در علوم به هم نرسد

قدم آنها و غني شويد به غناي آنها، زيرا كه بـراي شـما خـزائن    
پس در آن كتب تفحص . اندعلوم در كتب خود پوشيده گذاشته

كتـب  و تدبر كنيد و غني كنيد نفوس خود را و اعتنا بـه جمـع   
قدما كنيد و عادت در آن كنيد تا مغز از پوسـت متميـز شـود و    

 )4( ».مثل نابينا نشويد كه جوهر در دست دارد و خوبيش نداند
ويـژه   به ديگر سخن حجم اطالعات و سـرعت گسـترش و بـه   

هاي قديم،  هاي جديد به جاي يافته سرعت جايگزين شدن يافته
لم در يك زمـان،  تواند جامع يك ع كس نمي چنان است كه هيچ

 .شناخته شود
در كتاب رموز اعظـم مـوارد متعـددي وجـود دارد كـه بـه       

ورزي طوالني سفارش شده اسـت، امـا در مـواردي كـه      انديشه
هاي ناشي از ترس يا دلهره و اضطراب بـر جـان طبيـب     انديشه

هـا را از خـود    شود، الزم است به سرعت اين انديشـه  حاكم مي
جهت قابل تأمل اسـت كـه گـويي در     اين نكته از اين. دور كند

دهـد،   مواردي كه طبيب اعتماد به نفـس خـود را از دسـت مـي    
سفارش شده تا به سرعت از اين حالت روانـي خـارج شـود و    

در فكـر  «. اجازه ندهد ترس و بيم و اضطراب بر او غالب شود
  )4(» .به غيرخوف و ضجر طول دهد
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