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سيري در مباني اخالق در پژوهش و اخالق پزشكي
 در سيرة نياكان (مقاله بازآموزى)

دكتر حسين حاتمي 1  ،  دكتر مريم حاتمي2، دكتر منصور رضازاده آذري3

1 -  دانشيار بيماريهاي عفوني و MPH، مدير گروه آموزشي طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
2 - پزشك مركز بهداشتي ـ درماني فيروزكوه، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

3 - دانشيار بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

چكيده
مقدمه

شاغلين  توسط  تخصصي  و  عمومي  اخالق  موازين  رعايت  پزشكي،  اخالق  از  منظور 
پزشكي و بهداشت و منظور از اخالق در پژوهش، رعايت موازين اخالقي در مراحل مختلف 

تحقيقات است.
اهداف و روش مطالعه

زيبا،  مقوله  به  نياكان  پزشكي  پيش كسوتان  عنايت  و  توجه  ميزان  بررسي  منظور  به 
كتب  سراغ  به  سنتي  طب  منابع  در  پژوهش  در  اخالق  و  پزشكي  اخالق  مقدس  و  ُپرمعنا 
ُخفِي عالئي،  اغراض طبي،  ابن سينا، ذخيره خوارزمشاهي،  قانون  رازي،  الحاوي  الكترونيك 
برخي از كتب ديگِر رازي و تاريخ پزشكي ايران و جهان اسالم و حتي شاهنامه فردوسي، 
مثنوي معنوي، ديوان پروين، كليات سعدي، ديوان حافظ و پنج گنج نظامي رفته و طي يك 
و  قابليت جستجوي سريع  و  كليدِي محتمل  واژه هاي  از  بهره گيري  با  كتابخانه اي  مطالعة 

دقيق رايانه به جستجو پرداختم.
نتايج

نياكان كه به آن اشاره گرديد حتي يك كتاب، يك مقاله،  در كل منابع اصيل پزشكي 
يك فصل يا چند صفحه اي تحت عناوين مورد جستجو يافت نگرديد و اينگونه دريافتيم كه 
اگر كتابي تحت عنوان اخالق به يادگار مانده است كتابي است همچون ساير كتب اخالقي 
در  اين  و  پژوهش  در  اخالق  يا  و  پزشكِي صرف  اخالق  نه  و  اخالق عمومي  در خصوص 
حاليست كه سيره آنان نشان دهنده تهذيب اخالق و آموزشهاي پرمحتواي اخالقي و شيوه 
نگارش آنان حاكي از خداجويي و احساس حضور باريتعالي در تمامي عرصه ها و صحنه ها 
كه  شد  بيشتر مشخص  بررسي  با  لذا  مي باشد.  نياكان  پزشكي  پرمحتواي  نوشته هاي  و 
دانشجويان طب سنتي، قبل از آغاز دروس اختصاصي پزشكي، دروسي نظير اخالق، حكمت، 
فلسفه و . . . را به طور مفّصل مي گذرانده اند و اين آموزشها منجر به تغيير رفتار مي گرديده 

و ازجمله به ادبيات آنان رنگ و بوي توحيدي مي بخشيده است.
بحث و نتيجه گيري

هرچند در بين منابع پزشكي نياكان كتاب جداگانه اي تحت عنوان اخالق پزشكي يا اخالق 
در پژوهش به چشم نمي خورد ولي در سرتاسر آثار تخصصي آنان، رد پاي خداجويي و 
بينش توحيدي و اينكه عالَم را محضر خدا و خود را همواره در پيشگاه الهي مي پنداشته اند، 
كامًال جلب توجه ميكند و به همين داليل است كه پزشكي، شرافت و قداست خاصي را به 
خود اختصاص داده و همواره دينداري و خلوص عقيده كه به منزله اصول اساسي اخالق 
ارادة  به  امور  كه همة  قادر و حكيمي  به خالق  اعتقاد  داشته،  به همراه  را  عمومي هستند 
اين راه مطرح بوده و  ناپذير، در بين رهروان  به عنوان يك اصل اجتناب  انجام مي شود  او 
هست و در سايه اين جهان بيني به مراعات اخالق پزشكي و ازجمله، اخالق در پژوهش نيز 

مي پرداخته اند . . . 
كليد واژه : پزشكي نياكان، طب سنتي، اخالق پزشكي، اخالق در پژوهش

بهار و تابستان . 1387 . شماره 69 . 68  صفحه 82 تا 95 .
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دكتر حسين حاتمى و همكاران

مقدمه
منظور از اخالق پزشكي، رعايت موازين اخالق عمومي و 
تخصصي توسط شاغلين پزشكي و بهداشت و منظور از 
اخالق در پژوهش، رعايت موازين اخالقي در مراحل مختلف 
تحقيقات است (1) و حقيقت امر اين است كه وقتي با ديد 
اخالقِي اعتقادِي توحيدي يا اخالق پزشكي فضيلت گرا (2) به 
اين موضوع مي نگريم قادر به تفكيك اخالق پزشكي از اخالق 
در پژوهش و تفكيك اين دو از اخالق عمومي نخواهيم بود 
زيرا از يك طرف دين مبين اسالم، پزشك را مسئول دانسته 
ضامن  بيمار،  برابر  در  تقصير  و  ناآشنايي  صورت  در  و 
پزشكي  عاليقدر  دانشمندان  ديگر  طرف  از  و   (3) ميباشد 
نياكان، با ديد جامعه نگر، «هدف پزشكي را حفظ تندرستي به 
هنگام سالمت و بازگرداندن آن در زمان بيماري»، (4) تعيين 
كرده و دستيابي به اين هدف را در گرو پژوهش دانسته و 
فرموده اند: « از آنجا كه هدف علم طب، پژوهش در تن آدمي 
است كه آيا سالم است و يا از سالمت برخوردار نيست و 
با توجه به اين كه شناخت و علِل هر دو حالِت تندرستي 
و بيماري براي پزشك الزم است، پس بايسته است كه علل 
اين موجبات  بررسي شود.  بيماري  و  تندرستي  و موجبات 
نهان، يعني ديده نشوند و  يا  ممكن است آشكار باشند و 
يا حس و درك نگردند و بايد از روي نمودهايشان به آن ها 
پي برد. پس الزم است عوارضي را كه در حاالت تندرستي و 
يا بيماري بر بدن روي مي آورند بخوبي بشناسيم. در علوم 
به  كه شناخت هر چيزي مشروط  است  بيان شده  حقيقي 
معرفت ما بر منشاء و علل آن است، به شرطي كه منشاء 
از  بايد آن را  و علل به طور آشكار خودنمايي كنند وگرنه 
طريق رويدادها و ويژگي هاي ذاتي آن كشف كرد »(5). و مگر 
بدون انجام تحقيقات الزم مي توان با دقت و صحت الزم به 
منشاء و علل پديده هاي مرتبط با سالمت و بيماري پي برد؟! 
صراحت  با  سينا  ابن  پدرمان  و  استاد  كه  طوري  به   .  .  .
در  پژوهش  طب،  علم  دامنه   » است:  فرموده  تمامتر  هرچه 

باره عناصر، مزاج ها، َخلط ها، اندام ها، قواي طبيعي و حيواني 
و نفساني، كنش ها، حاالت تندرستي و بيماري، حّد واسط 
آب  آشاميدني ها،  مانند خوردني ها،  آن ها  علل  و  آن ها  بين 
و هوا، مناطق مسكوني، خانه هاي مسكوني، تخليه، احتقان، 
مشاغل، عادات، حركات بدني و نفساني، آرامش، سنين عمر، 
جنسيت، اثر عوامل خارجي بر جسم، انتخاب مواد خوراكي 
و  فعاليت ها  برنامه  مناسب،  هواي  استنشاق  آشاميدني،  و 
فيزيكي  درمان هاي  و  داروها  به وسيله  درمان  استراحت ها، 

است» (6). 

هدف و روش
وقتي به عنوان جامعة پزشكي و بهداشت از زاويه واژه 
نياكان  پزشكي  ادبيات  به  اخالق  پرمعناي  و  زيبا  مقّدس، 
مي نگريم طبيعي است كه انتظار داشته باشيم با معيارهاي 
و  مقوله  اين  به  پيش كسوتان،  عنايت  و  توّجه  نوين، شاهد 
يافتن كتب و مقاالت يا نوشته هايي در خصوص پاسخگويي 

به سواالت زير باشيم:
1 ـ برخورد آنها با همكاران، بيماران و اطرافيان چگونه 
پزشكي  اخالق  عنوان  تحت  امروزه  كه  را  موازيني  و  بوده 

ناميده مي شود به چه ميزاني مراعات مي نموده اند؟
2ـ  آيا آنها موازين اخالقي را در اولويت بندي هاي پژوهشي 

و انتخاب اصلح سوژه هاي موجود، مراعات مي كرده اند؟
از هرگونه  به دور  نتايج حاصله را صادقانه و  آيا  ـ   3
سوگرايي هاي فردي، عقيدتي و اجتماعي، گزارش و منعكس  

مي نموده اند؟
براي يافتن پاسخ اين سواالت كه اهداف اصلي پژوهش 
الحاوي  الكترونيك  كتب  سراغ  به  ميدهد  تشكيل  را  حاضر 
طبي،  اغراض  خوارزمشاهي،  ذخيره  سينا،  ابن  قانون  رازي، 
ُخفِي عالئي، برخي از كتب ديگِر رازي و حتي تاريخ پزشكي 
معنوي،  مثنوي  فردوسي،  شاهنامه  اسالم،  جهان  و  ايران 
ديوان پروين، كليات سعدي، ديوان حافظ و پنج گنج نظامي 
كه توفيق رايانه اي كردن آنها حاصل شده است رفته طي يك 
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مطالعة كتابخانه اي با بهره گيري از واژه هاي كليدِي محتمل و 
قابليت جستجوي سريع و دقيق رايانه به جستجو پرداختم.

نتايج
در كل منابع اصيل پزشكي نياكان كه به آن اشاره گرديد 
حتي يك كتاب، يك مقاله، يك فصل يا چند صفحه اي تحت 
اينگونه دريافتيم كه  نگرديد و  يافت  عناوين مورد جستجو 
اگر كتابي تحت عنوان طب روحاني از دانشمند معظم، محمد 
زكرياي رازي به يادگار مانده است كتابي است همچون ساير 
كتب اخالقي در خصوص اخالق عمومي و نه اخالق پزشكِي 

صرف و يا اخالق در پژوهش.
شايان ذكر است كه در همين اثني واقعيت انكارناپذير 
و باشكوه ديگري در تمامي كتب مورد بررسي، جلب توجه 
نمود! و آن چيزي جز نغمه هاي خداجويي، ادب، نزاكت . . . 
و جمالتي صادقانه نبود! متاعي كه بروز آن پيش زمينه اي 
عميق و سابقه اي طوالني را مي طلبيد و حاكي از تاثيرگذاري 
و  بود  جداگانه اي  آموزشي  دوره هاي  و  برنامه ها  منابع، 
اين دوره هاي سازنده  بايد  آنها  باقي نمي گذاشت كه  شكي 
قبل  حتي  و  ابتدايي  طور  به  را  متحّول كننده  آموزشهاي  و 
تزكيه و  از  از آغاز دروس اختصاصي طب گذرانده و پس 
لذا  يافته اند.  راه  بهداشت،  و  طب  مقّدس  وادي  به  تهذيت، 
آيا برنامه اي نظير دروس علوم  اين سوال كه  به  در پاسخ 
پايه پزشكي امروزي وجود داشته و درس اخالق عمومي و 
تخصصي را در اين رابطه مي گذرانده اند و اينكه اين شيوه 
نتايج  به  و  پرداخته  به جستجو  است؟  بوده  كارآمد  چقدر 
درخشاني دست يافتيم كه ذيًال به شرح آن پرداخته ميشود: 

پيش نيازهاي طب باليني در پزشكي نياكان
همانگونه كه امروزه دانشجويان پزشكي، قبل از راه يافتن 
دوره  در  دروسي  گذراندن  به  موظف  باليني،  دوره هاي  به 
از  درس هايي  نيز  نياكان  پزشكي  در  مي باشند  پايه  علوم 
قبيل علوم ديني، اخالق، منطق، حكمت و امثال اينها بشرح 

ذيل در برنامه آموزشي آنان وجود داشته است:
1 ـ علم فقه و حديث و ساير علوم ديني (تا اساس و 
بنياد دين خود را بدان استوار دارند و از شاهراه استقامت 

نلغزند و منهدم نگردند)
(تا در آن ورزيده گردند و صاحب خلق  ـ علم اخالق   2

نيكو و رفتاري پسنديده باشند)
3 ـ علم حكمت (براي تاييد و تحقيق معاني و نكات و 
لطايف كالم و حسن بيانات صاحب شريعت، تا راست گفتار 

و درست كردار باشند نه تابع هوي و هوس)
4 ـ علم منطق (به منظور كسب دانش و مهارت استدالل 

در دستيابي به حقايق)
5 ـ علوم طبيعي (زيرا علم طب شاخه اي از علوم طبيعي 

است و بايد بطور زيربنايي مورد مطالعه قرار گيرد)
6ـ  علم هندسه (به منظور كسب معرفت الزم در خصوص 

ساختمان و شكل اعضاء و فهم و چگونگي آنها)
عرصه هاي  و  فصول  معرفت  (براي  هيات  علم  ـ   7
جغرافيايي و مزاج نقاط مختلف و آب و هواي هر منطقه و 

ساير مسائل مرتبط)
8 ـ علم نجوم (براي شناخت اوقات فصد و حجامت)

9 ـ علم حساب (براي محاسبه ميزان و تركيب داروها و 
تجويز مقدار مناسب دارو)

10 ـ علم كهانت و فراست (تا از ديدن بعضي احواالت 
و عالمات هيات مرض، پي به نوع آن برده، عاقبت بيمار را 

پيش بيني كند) (7) 
در  بيشتر  توضيحات  كه  است  ذكر  شايان   
صفحات  همان  در  را  فوق  دهگانه  پيش نيازهاي  خصوص 
عاليقدر،  عارف  و  حكيم  نفيس  اثر  خالصه الحكمه،   آغازين 

عقيلي خراساني، به شرح ذيل يافتيم:

تصريح  طبق  پزشك،  براي  ضروريه  علوم 
كتاب خالصه الحكمه

اول: علم فقه و حديث است تا اساس و بنياد دين خود 

سيري در مباني اخالق در پژوهش و اخالق پزشكي در سيرة نياكان
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شبهات  و  شكوك  ورود  به  كه  آن  تا  دارد؛  استوار  بدان  را 
شياطين نفسانيه از جاده استقامت نلغزد و منهزم نگردد. 

 دّوم: علم اخالق است كه آن را، خوب ورزد، و ملكه خود 
گرداند تا صاحب خلق نيكو باشد.

سوم: علم حكمت است؛ براي تأييد و تشييد و تحقيق معاني 
و نكات و لطايف كالم و حسن بيانات صاحبان شريعت كه از 
آن شرافت و علو درجه و رفعت شأن آن ها معلوم مي گردد. و 
عامل به علم حكمت باشد؛ يعني حكيم راست گفتار و درست 
كردار و تابع حق و امر حق باشد و آن كه علم حكمت را براي 
إباحت و يا مخالفت شريعت آموزد؛ يعني اصل شريعت را قرار 
دهد و حكمت را تابع و آلت فهم آن، نه بالعكس كه موافق رأي و 

خواهش خود تأويل نمايد.
و  خمسه  كليات  خصوص  است؛  منطق  علم  چهارم: 
معرفت جوهر و عرض و حدود؛ براي معرفت حدود و رسوم 
اشياء و صحت و مرض، و فرق ميان ذاتي و عرضي، و عام 
و خاص، و الزم و مفارق، و آن كه «كدام مزاج، در تحت كدام 
مزاج؟» و «كدام مرض، در تحت كدام مرض؟» و «الزم، كدام 
مرض؟ و اصلي، كدام؟ و شركي عارضي كدام؟» و تقسيم 

امراض و غيرها.
به  متعلق  كه طب،  آن  براي  است؛  پنجم: علم طبيعي 

علم طبيعي و فرعي از فروع آن است.
ششم: علم هندسه است؛ به جهت هيأت و شكل اعضاء 
مفرده و مركبه در تشريح اعضاء؛ از استقامت و انحناء و 
تدوير و تثليث و غيرها  زيرا كه از جانب زوايا، گوشت صالح 

زود مي رويد.
هفتم: علم هيأت است؛ به جهت معرفت فصول اربعه از 
براي تنقيه؛ از فصد و اسهال و قئ و غيرها. و معرفت خط 
استواء و تقسيم اقاليم و ساير نظرات كواكب سبعه سياره 

و امور متعلقه بدان ها، و اوقات و غيرها.
اوقات  معرفت  است؛  جهت  نجوم  احكام  علم  هشتم: 
فصد و حجامت و اسهال؛ كه در زايد النوـر يعني از اّول ماه 
تا چهاردهم ـ و در وقتي كه قمر در برج جوزا باشد، حتي 

المقدور جايز نيست فصد و حجامت و اخراج خون، مطلقاً؛ مگر 
آن كه ضرورت بسيار داعي و خوف هالكت باشد. و فصد در 
وقت بودن قمر در جوزا ممنوع، و در اسد و يا حمل در حالت 

سعد و ناقص الضوء و تثليث و تربيع و تسديس، مجاز.
و جهت استعمال ادويه: كه وقتي كه قمر به برج مخالف 
نيز مخالف طبيعت  طبيعت مرض و متصل به كوكبي كه 
مرض و ناظر بر سعد باشد، نيكوست. و جهت تركيب ادويه 
اختيار وقت  به مسهل: و جهت  تنقيه  اختيار وقت  و جهت 
استفراغ به قيء. و جهت استعمال غرغره و جهت استعمال 
حقنه و جهت تعيين هنگام استحمام و جهت سر تراشي و 

مو از بدن ستردن.
«قسمت»  و  «ضروب»  معرفت  جهت  حساب؛  علم  نهم: 
درجات ادويه مركبه و استخراج امزجه و مقادير شربات آن ها 

و آن چه محتاج به حساب باشد. 
احوال  بعض  از  كه  است؛  فراست  و  كهانت  علم  دهم: 
و عالمات و هيئات مرضي و اشكال خلقت و صورت آن ها 
«عاقبت  يا  و  نه؟»  يا  يافت  خواهد  شفا  «زود  كه:  دريابند 
بخيرند؟» و يا «انتقال به امراض و اعالل ديگر خواهند نمود 

و يا به هالكت؟» و براين قياس، امور جزئيه اتفاقيه (8).
بنابراين با گذراندن اين دوره ها و نهايتًا ارتقاء به دوراني 
كه به كتب الحاوي، قانون، ذخيره خوارزمشاهي و امثال اينها 
دست مي يافتند ديگر نيازي به وجود فصول يا مطالبي تحت 
صراحتًا  و  نمي شد  احساس  باليني  كتب  در  فوق  عناوين 

ذكري از اينگونه مطالب به ميان نمي آمد.
سرتاسر  در  شد  اشاره  نيز  قبال  كه  همانگونه  ضمنًا 
اينكه  و  آنان  توحيدي  بينش  و  خداجويي  پاي  رد  آثار،  اين 
الهي  پيشگاه  در  همواره  را  خود  و  خدا  محضر  را  عالَم 
است  داليل  همين  به  و  مي خورد.  به چشم  مي پنداشته اند، 
كه پزشكي، شرافت و قداست خاصي را به خود اختصاص 
داده و همواره دينداري و خلوص عقيده كه به منزله اصول 
اساسي اخالق عمومي هستند را به همراه داشته اعتقاد به 
خالق قادر و حكيمي كه همة امور به ارادة او انجام مي شود 

دكتر حسين حاتمى و همكاران
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راه  اين  رهروان  بين  در  ناپذير،  اجتناب  اصل  يك  عنوان  به 
مطرح بوده و هست و در سايه اين جهان بيني به مراعات 
اخالق پزشكي نيز مي پرداخته اند . . . كه ذيًال به بيان شّمه اي 
و  آثار  تمامي  در  و  ناميده ايم  توحيدي  ادبيات  كه  آنچه  از 
مايه هاي  حتي  و  مي خورد  چشم  به  نياكان  پزشكي  كتب 
اصلي ادبيات عمومي اين مرز و بوم را تشكيل ميدهد نيز 
پرداخته برخي از يافته هاي مرتبط را در اين بخش از مقاله 

درج مي نماييم:

ادبيات توحيدي در منابع پزشكي نياكان به 
پزشكي  اخالق  موازين  و  خداجويي  سند  عنوان 

فضيلت گرا 
همانگونه كه قبًال نيز اشاره شد كتاب يا مقاله مستقلي 
تحت عنوان اخالق پزشكي، اخالق زيستي و امثال اينها در 
منابع پزشكي نياكان وجود ندارد ولي دروس مرتبط با اخالق به 
طور مفصل در برنامه هاي علوم پايه پزشكي آن زمانها وجود 
داشته و آموزش هاي مربوطه چنان اثرگذار بوده كه نه تنها در 
سيره آنان بلكه در آثار مكتوب آنها كه حاصل پندار و گفتار 
توحيدي آنان بوده است نيز منعكس گرديده و در بسياري از 
صفحات كتب پزشكي نياكان، در متن اصلي و نه در حاشيه و 
داخل پرانتز، جلب توجه مي نمايد كه به عنوان قسمتي از نتايج 

اين تحقيق به برخي از آنها پرداخته ميشود:
الكترونيك  نسخه هاي  از  بهره گيري  با  نيز  اينجا  در 
الحاوي رازي، قانون ابن سينا و ذخيره خوارزمشاهي حكيم 
اين  نگارش  سبك  جستجوي  به  كرده ايم  سعي  جرجاني، 
كتاب ها پرداخته با گلواژه هاي ايزد، پروردگار، آفريدگار، جل 
و عال، عز و جل، عزاسمه، اهللا، قادر، متعال، معين و . . . به 
جستجو پرداخته با صدها واژه و جمله توحيدي و ده ها متن 
كوچك و بزرگ مرتبط با ادبيات توحيدي، مواجه گرديديم . . 
. يادآور ميشود كه خداوند سبحان در بسياري از آيات قرآن 
برخي  آل عمران،  آيات 191-190 سوره  در  ازجمله  و  مجيد 
از صفات خردمندان را برشمرده و متذّكر شده است: آن ها 

كساني هستند كه در خلقت آسمان ها و زمين و چگونگي 
آمد و شد شب و روز، تفّكر و تدّبر نموده آثار حكمت الهي 
را در سراسر هستي مشاهده كرده عمًال با تمامي حركات و 
َسَكنات و رفتار هاي خود به ذكر معبود قادر متعال، پرداخته 
به هدفدار بودن خلقت، گواهي ميدهند . . . (9) براساس اين 
تعريف، به برخي از اين خردمندان، اشاره مي گردد: يكي از اين 
خردمندان، پروفسور روير، آناتوميست موّحد فرانسوي است 
كه عمر پربركت خود را در راه پژوهش در هستي و دستيابي 
به حقيقت، سپري كرده است. وي در كتاب نفيس حيات و 
هدفداري مي نويسد "حيات، كار تصادف نبوده و نمي تواند 
باشد. بلكه كار فكري خالق و مافوق طبيعي يعني خداست 
كه بذر حيات را در جهاني كه آمادة پذيرش آن بوده شكوفا 
كرده است"و سپس بي آنكه توقفي در آن حاصل شود و 
بدون آنكه منشايي غير از موجود زنده داشته باشد با انتقال 
 .(10)  .  .  . است  يافته  ادامه  ديگري  به  زنده  موجود  يك  از 
ازلي  نقشه  اين  اسم مالصدرا  به  ديگري  فيلسوف  خردمند 
فيلسوف  اين  نظريه  است. طبق  ناميده  "حركت جوهري"  را 
حركات  سلسله  يك  اثر  بر  ماده،  اسالم  جهاِن  عاليقدر 
ميشود  استعدادي  داراي  مي آيد  پديد  ذاتش  در  كه  تكاملي 
كه ديگر خاصيت مادي ندارد يعني ماده پس از طي مراحل 
توحيدي  نظريه  طبق  ميكند.  پيدا  غيرمادي  حالتي  تكاملي، 
مالصدرا در تمام پديده هاي جهان غير از حركات معمولي 
به  را  آنها  تدريج  به  كه  دارد  تكاملي وجود  آرام  يك حركت 
اين  و  ميدهد  فعال هستند سوق  كه  آنچه  از  باالتر  مراتبي 
حركت به اصطالح اين فيلسوف اسالمي، "حركت جوهري" ، 
ناميده ميشود. يعني حركتي كه به امر الهي استعداد انجام 

آن بالقوه در ذات اشياء وجود دارد (11).
موالنا جالل الدين خردمند، ميگويد :

چون نمــــــــي داند دل داننده اي 
            

                            هست با گردنده گرداننــده اي (12)

سيري در مباني اخالق در پژوهش و اخالق پزشكي در سيرة نياكان
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فردوسِي خردمند ميگويد :

سخن هيـچ بهتــر ز توحيـد نيست 
                               بنا گفتــن و گفتن ايزد يكيست

كزويست گردون گردان بپــــــاي
                    همويست بر نيكويي رهنماي (13)

عارف كامل، خواجه عبداهللا انصاري چنين سروده است : 
  

     مقصودمن ازكعبه و بتخانه تويي تو     
                          ورنه من ازاين هردو مقام آزادم (14)

حافِظ خردمند، مي گويد : 

بلبل زشاخ سرو به گلبانگ پهلوي   
                           ميخواند دوش درس مقامات معنوي

يعني بيا كه آتش موسي نمود گل 
                    تا از درخت، نكته توحيد بشنـــوي (15)

و ابن سيناِيِِِِ خردمند در مقابل هدفداري در خلقت مثانه، 
سر تعظيم فرود آورده چنين مي نگارد: "آفريدگار توانا بدون كمك 
و ياري هيچ دستياري كارگاه وجود انسان را چنان با دقت آفريده 
است كه هيچ نقص و خللي در آن وارد نيست . . . به راستي كه 

كسي جز او سزاوار پرستش نمي باشد" (16).
اهللاِ  بِسِم  با  را  ذخيره  كتاب  جلد  ده  هر  حكيم جرجاني 
الرَّحمِن الرَّحيم كامل، شروع كرده در آغاز جلد اّول بر پيامبر 
دعاي  ششم،  كتاب  آغاز  در  ميفرستد،  درود  او  خانواده  و 
پر معناي "اَلُهَم َوفِقنا لِما ُتِحُب َو َترضي" (خداوندا ما را در 
آنچه كه مورد رضا و رغبت توست موفق گردان) را بر قلم 
خود جاري مينمايد، در پايان برخي از كتب از اينكه موفق 
اين  بر  را  خداوند  ديگر  بار  است  كتاب شده  آن  تاليف  به 
ُحسن توفيق مي ستايد، در سراسر كتاب خود بارها ازجمله 

تقدير الهي و هدفداري  دعائيه اِنشااَهللا استفاده نموده، كراراً 
در ساختمان و فعاليت هاي ارگان ها را گوشزد كرده به ترتيب 
نزولي از واژه هاي ذيل، به فراواني استفاده كرده است : اهللا، 
عزاسمه،  معين،  َعال،  َو  َجلَّ  ايزد،  َعزوََجّل،َ  آفريدگار،  تعالي، 

قادر، . . . و پروردگار (17). 
دانشمند عظيم الشان، محمد زگرياي رازي نيز در سرتاسر 
دايره المعارف الحاوي، قريب ششصدبار از واژه هاي جليله و 
لغات و عبارات توحيدي همچون: صلي اهللا، بلطف اهللا، جعل اهللا، 
مشيه اهللا، يعلمه اهللا، حرسهااهللا، بحول اهللا، انشااهللا، استعنت باهللا، 

باذن اهللا، بحمداهللا . . . و بسم اهللا استفاده نموده است (18).
. و همانگونه كه   .  . ادبيات توحيدي  اينها يعني  و همه 
مالحظه مي گردد: هركدام از خردمنداِن شاعر و عارف و عالِم، 
از زاويه اي مي نگرند ولي يك چيز مي بينند! جلوه جمال حق 
را!  دايمي وي  نظارت و مراقبت  را،  او  را! حضور هميشگي 
نيست  يكي هست و  كه  اينست  آنها  و زبان مشترك همة 

جزاو   وَحَدُه ال اِلَه اِّال هو.

بحث و نتيجه گيري
نتايج  گزارش  بخش  آغازين  در سطرهاي  كه  همانگونه 
اّوليه نگارنده اين بود كه در پزشكي  نيز اشاره شد تصور 
نياكان، بحثي تحت عنوان اخالق پزشكي، مطرح نبوده است 
زيرا نه كتابي و نه مقاله اي و نه مطلبي در اين خصوص، 
نگارش نيافته است! غافل از اينكه: در حال شنا در آب دريا 
به دنبال آب، در حال پرواز در هوا به دنبال هوا و از فراز 
 .  .  . مي گرديم  درخت  دنبال  به  درخت  سرسبز  شاخه هاي 
اينكه: در پزشكي نياكان، شرط پا گذاشتن به اين  غافل از 
عملي  و  نظري  دوره هاي  گذاشتن  سر  پشت  مقدس،  وادي 
تهذيب اخالق و تقوي بوده است . . . غافل از اينكه: كساني 
پا به اين وادي مقدس مي گذاشتند كه معتقد بودند اََولُ العِلِم 
غافل   (19)  .  .  . اِليه  اَمِر  َتفويِض  آِخرُالعِلِم  َو  الَجّبار  َمعرَِفُه 
از اينكه: اجداد خردمندمان پزشكي و بهداشت را مهندسِي 
دستگاهي مي دانستند كه خالق آن خداوند قادر متعال است 
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. . . (20) و در يك كالم، غافل از اينكه: آنان عالَم را محضر 
معصيت  را  اخالق  مقدس  جاده  از  انحراف  هرگونه  و  خدا 
با رعايت موازين اخالق  لذا  الهي مي دانستند و  در پيشگاه 
عمومي و حرفه اي فضيلت گرا و تقواي حاصل از آن نه تنها از 
رفتارهاي غيراخالقي در تمامي شئون زندگي علمي و ازجمله 
انتشار  و  خود  پژوهش هاي  نتايج  تاليف  و  پژوهشي  امور 
كتاب پرهيز ميكردند بلكه در پندار، گفتار و رفتار عادي و 
معمولي خويش نيز موازين اخالقي را مراعات مي نمودند و 
سبك و شيوه نوشتاري آثار مكتوب آنان به گونه اي است 
كه گويي در مطالعات و پژوهش هاي خود، تمامي پديده هاي 
گيتي را با ديد اعتقادي و هدفدار، ارزيابي نموده نهال قامت 
رعناي آفريدگار قادر متعال را در ذرّه ذرّه جامدات و قطره 
قطره مايعات و لحظه لحظه اوقات مشاهده و بلكه با تمام 
وجودِ خود لمس مي نموده از مطالعه نمودهاي هستي، لذت 
مي برده، توفيق آگاهي هاي بيشتر و كشف حقايق و دقايق 
جاري را از خالق بي مانند، طلب ميكرده اند و جاي هيچگونه 
تعجبي نيست كه اين ارتباط، متقابل بوده خداوند نيز طبق 
قولي كه به رهجويان راه حقيقت داده است طرق دستيابي 
اين  ثمره  و   (21) تعليم مي داده  آنان  به  را  به رموز هستي 
ارتباطات با شكوهِ مكتب انسان ساز اسالم، چيزي جز رشد 
و ارتقاي عالِماني همچون ابن سينا، رازي، فردوسي . . . و 
است  بديهي  و  است  نبوده  ميالدي  دوّم  هزاره  در  جرجاني 
كه تحت چنين شرايطي آثاري تاليف و به رشته تحرير در 
مي آمد كه بوي خوش اخالق درپژوهش فضيلت گرا از صفحه 
به صفحه و بلكه جمله به جمله، كلمه به كلمه و حرف به 
حرف آنها به مشاِم خردمنداِن اهِل دِل ميرسد. بوي دل انگيز 
تحرير  رشته  به  توحيدي  ادبيات  قالب  در  كه  روح افزايي  و 
درآمده و به دست نسل امروز رسيده است. ادبياتي كه در 
دل متون علمي و در البالي گزارش هاي نهايي پژوهش هاي 
آنان! ـ دائره المعارف ها ـ نه در حاشيه و پاورقي ها! و در يك 
كالم در سيرة آنان نه در عنوان ها و زيرعنوان ها كه در يك 
نبود و كمّيت و  بود و  يافت و در موردِ  آنها را  بتوان  نگاه 

كيفّيت آنها قضاوت كرد . . .
اهميت  و  ارزش  طرف  يك  از  اسالم  كه  است  بديهي 
صريح  نّص  طبق  كه  برده  باال  حّدي  تا  را  انسان  سالمتي 
نجات جان  با  را مساوي  انسان  نفر  يك  جان  نجات  قرآن، 
تمامي انسان ها و هالكت يك نفر انسان را به منزله هالكت 
تمامي آنها اعالم نمود (22) و از طرف ديگر علوم پزشكي 
را بر علوم ديني ترجيح داده و يا الاقل هر دو را با اهميت 
و  رشد  منظور  به  و   (23) داده  قرار  رديف  يك  در  شمرده 
انُفس  و  آفاق  به سير  را  پيروان خود  استعدادها  شكوفايي 
(24) و كسب دانش در اقصي نقاط جهان دعوت نموده (25) 
و با بيان اصل كلي ”هردردي را درماني هست“ (26) انگيزه 
از  بسياري  و  برانگيخته  را  بهداشت  و  پزشكي  در  پژوهش 
موارد نيز اثرات معجزه آساي پيشگيري رفتاري را عمًال به 
معرض نمايش گذاشته تا به عنوان يك اصل كلّي در آموزش 

بهداشت، مورد استفاده قرار گيرد.
براساس  را  اخالق  فلسفه  زماني  كه  است  توجه  جالب 
نظريات سه گانه: 1 ـ سودگرا 2 ـ وظيفه گرا و 3 ـ فضيلت گرا 
بيان مي كردند و با ديد عقيدتِي توحيدي از نظريات فضيلت گرا 
دفاع نموده براين عقيده بودند كه: نظريات فضيلت گرا بيش 
از آنكه به افعال و خوبي و بدي آنها بپردازند، به فاعل، نظر 
دارند و اينكه فاعل چه ويژگي هاي شخصيتي را بايد در خود 
بپرورد كه عمومًا كارهاي خوب از او سرزند. انساني كه از 
رنج كشيدن ديگران متأثر مي شود هرچند هيچ كاري نتواند 
فرد شايسته اي  نظريه  اين  ديدگاه  از  دهد،  انجام  آنها  براي 
است. فضايلي هم هستند كه در تمام افعال بروز مي يابند. 
مانند عدم تظاهر، ثبات قدم در انجام افعال نيكو و پرهيز از 
افعال زشت، احساس مسئوليت و ... از اين ديد مطمئن ترين 
كار اخالقي در زمينه اخالق در پژوهش، پروراندن پژوهشگران 
كه  همانگونه  و   (2) است   ... و  مسئول  دلسوز،  باوجدان، 
پزشكي  با  مرتبط  پژوهش هاي  در  اخالق  ميگردد  مالحظه 
نياكان، از فلسفه اخالق فضيلت گرا تبعيت مي كرده و موجب 
توليد پندار نيك و به َتَبع آن گفتاِر برخاسته و جوشيده از 

سيري در مباني اخالق در پژوهش و اخالق پزشكي در سيرة نياكان
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رفتار  به صورت  نهايي هر دو  اخالق و حاصل  سرچشمه 
نياكان  پزشكي  متون  در  توحيدي  ادبيات  قالب  در  اخالقي 
عين  در  و  است  مي شده  متجلّي  الي اهللا،  و سلوك  و سير 
مغبون  تا  داشته  دنبال  به  نيز  را  مومنانه اي  كياست  حال 
تقلّب نااهالن و شيادان داروسازنما و پزشك نما كه فلسفه 
اخالق را درك نكرده و منافع شخصي را بر سالمتي مردم، 
ترجيح ميدهند، نشوند و به همين دليل از توليد غيراخالقي 
فراورده هاي دارويي نامناسب و قضاوت هاي ناصواب، انتقاد 
آشنا  خود  بهداشتي  حقوقي  با  را  همكاران  و  مردم  كرده 

مي نمودند . . . كه موضوع مقاله ديگري را تشكيل ميدهد.
بديهي است كه با وجود اين جهان بيني، انتظار ميرود 
اخالق در پژوهش نه به اجبار و نه به اختيار، بلكه به عنوان 
يك مسئوليت و يك امر عبادي و افتخارآميز، رعايت شود. 
است  آن  نوين  پژوهشي  امور  سياستگذاران  انتظار  هرچند 
كه در طراحي امور پژوهشي، موازين اخالق در پژوهش، به 
شيوه اي كه قابل اندازه گيري بوده و ارزيابي آن با معيارهاي 
پيش بيني شده در فرم هاي اخالق در پژوهش ميسر باشد 
مراعات گردد. كه انتظار معقولي به نظر ميرسد و هيچگونه 
يكديگر  بلكه مكمل  و  ندشته  اخالق فضيلت گرا  با  تضادي 

ميباشند.
خود  افتخارآفرين  پيش كسوتان  همچون  است  اميد 
و  بنديم  كار  به  نوشتارمان  و  گفتار  در  را  توحيدي  ادبيات 
متخلق به اخالق حرفه اي فضيلت گرا گشته، عالَم را همواره 
محضر خداوند مّنان بدانيم و اگر به شغل مقدس پزشكي و 
حرفه هاي وابسته به آن اشتغال داريم، از فتواي امام و سّيد 
بزرگوارمان حكيم جرجاني، مولف ذخيره خوارزمشاهي تقليد 
بايد در شرايطي نزد  اين باور باشيم كه: پزشك  نموده بر 
بيمار  آيد كه شرطهاي امانت ديني و شفقت مردمي بجاي 
آورده و چشم و گوش و دست و زبان از همه ناپسنديدنيها 

نگاه داشته باشد (27).

منابع
1 ـ حاتمي، حسين: سيري در پزشكي نياكان، دانشگاه 
پزشكي، طب  تاريخ  مطالعات  ايران، موسسه  پزشكي  علوم 
 ،1383 سال  اّول،  چاپ  ارجمند،  انتشارات  مكمل،  و  سنتي 

صفحات 1-137.
حقيقي،  عليرضا؛  جراحي،  موسوي  يداهللا؛  فرهادي،  ـ   2
زهره: موازين اخالقي در پژوهش هاي علوم پزشكي، معاونت 

تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت، سال 1383.
3 ـ محققي، مهدي: تاريخ و اخالق پزشكي در اسالم و 

ايران، سروش، 1374، ص 314.
ـ ابن سينا، قانون در طب، كتاب اوّل، فصل اول، مقدمه كتاب.  4

ـ ابن سينا، قانون در طب، كتاب اوّل، تعليم اول، فصل دوّم.  5
6 ـ ابن سينا، قانون در طب، كتاب اول، دامنه علم طب.

كوشش  به  رازي،  زكرياي  رايانه اي  اطالعات  بانك  ـ   7
حسين حاتمي، معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت،  

سايت اينترنتي وزارت بهداشت
 http://www.elib.hbi.ir/persian/library.htm.                 
(تصحيح  خالصه الحكمه،  كتاب  خراساني:  عقيلي  ـ   8
پزشكي،  تاريخ  تحقيقات  موسسه  ناظم)،  محمد  ويرايش  و 

دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1386. ص 15-18.
اهللا  يذكرون  (الذين   191 آيه  عمران،  آل  سوره  قرآن،  ـ   9
السموات  يتفكرون فـي خلق  قيامًا وقعودا وعلي جنوبهم و 

واالرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار).
عباس  دكتر  ترجمه  هدفداري،  و  حيات  روير:  ـ  هـ  ـ   10
شيباني، شركت سهامي انتشار، سال 1350 (ضميمه نسخه 
رايانه اي مثنوي معنوي)، سايت اينترنتي وزارت بهداشت، به 

كوشش حسين حاتمي
 http://www.elib.hbi.ir/persian/library.htm                

11 ـ صدر المتالهين، اسفاراالربعه ، ج 3، ص  74.
دفتر  معنوي،  مثنوي  مولوي،  محمد  جالل الدين  ـ   12
ششم، ص 1382 رايانه اي،  سايت اينترنتي وزارت بهداشت، 
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به كوشش حسين حاتمي
 http://www.elib.hbi.ir/persian/library.htm.                

نسخه  شاهنامه،   ، ابوالقاسم  حكيم  فردوسي،  ـ   13
رايانه اي معاونت پژوهشي، جلد 4، صفحه 1087، به كوشش 

حسين حاتمي
http://www.elib.hbi.ir/persian/library.htm.                 

14 ـ انصاري، خواجه عبداهللا، مناجات .
15ـ  حافظ، شمس الدين محمد: ديوان حافظ، غزل شماره 
487، ص 404 رايانه اي،  سايت اينترنتي وزارت بهداشت، به 
كوشش حسين حاتمي                                                                    

    http://www.elib.hbi.ir/persian/library.htm.

16 ـ ابن سينا، قانون در طب، كتاب سوّم، فن 19، گفتار 
1، فصل 1.

ذخيره  متن  در  توحيدي  ادبيات  حسين:  حاتمي،  ـ   17
اسماعيل  سيد  حكيم  بزرگداشت  كنگره  خوارزمشاهي، 
جرجاني، فرهنگستان علوم پزشكي كشور و دانشگاه علوم 

پزشكي گرگان، سال 1381، صفحات 208-215.
رايانه اي،  نسخه  الحاوي،  (ره):  زكريا  محمد  رازي،  ـ   18

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

19 ـ حديث نبوي « أول العلم معرفة الجّبار، وآخر العلم 
تفويض األمر إليه » آغاز كتاب جامع المقدمات، از كتب علوم 

پايه حوزه هاي علميه.
20 ـ حاتمي، حسين: مباني اپيدميولوژي باليني در قانون 
ابن سينا، مجله طب و تزكيه، شماره 37، تابستان 1379، صفحات 

.83-90
ـ قرآن مجيد، سوره عنكبوت، آيه 69 « والذين جاهدوا فينا   21

لنهدينهم سبلنا و ان اهللا لمع المحسنين».
ـ  قرآن مجيد، آيه 32، سوره مائده « ... و من احياها فكانما   22

احياالناس جعيعا  ...»
لُْم ِعلمان، علُم االَدياِن و ِعلُم االَبدان» ، رسائل  ـ حديث نبوي «اَلعِ  23

اخوان الصفا، جلد 4 ، ص 16.
ـ قرآن مجيد، سيروا في االرض (چندين مرتبه تكرار گرديده   24

است).
25 ـ حديث نبوي، اطلب العلم ولو بالصين.

26 ـ حديث نبوي، هر دردي را درماني هست.
27ـ  جرجاني، حكيم سيد اسماعيل: ُخفي عاليي، (تحشيه 
اطالعات،  انتشارات  ـ)،  ره  ـ  آبادي  نجم  دكتر  واليتي،  دكتر 

سال 1377.
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سواالت مربوط به مقاله باز آموزي، تحت عنوان
 ((سيري در مباني اخالق در پژوهش و اخالق پزشكي در سيرة نياكان))

1 ـ منظور از اخالق در پژوهش، عبارت است از رعايت موازين اخالق در . . .          
الف) مرحله اولويت بندي سوژه هاي پژوهشي

ب) مراحل مختلف تحقيقات
ج) تجزيه و تحليل داده ها

د) جمع آوري داده ها 

2 ـ دانشمند عاليقدر، ابن سينا هدف علم طب را پژوهش در كداميك از پديده هاي زير دانسته است؟
الف) سالمت و بيماري

ب) قواي طبيعي و نفساني
ج) آب و هوا و مسكن

د) تمام موارد فوق

3 ـ كداميك از مطالب زير در مورد اخالق پزشكي و رعايت موازين اخالق در پژوهش در سيره پيش كسوتان و منابع 
مكتوب طب سنتي (پزشكي نياكان) صدق ميكند؟

الف) كتب متعددي در اين زمينه نگاشته اند
ب) بخش هايي از كتب علمي خود را صراحتا به آن اختصاص داده اند

ج) به عنوان دروس مقدماتي، موازين اصلي آن را مي گذرانده اند
د) اين واژه ها جديد بوده و چنين موازيني در آن زمان رعايت نمي شده است 

4 ـ كتاب طب روحاني، تاليف داشمند عاليقدر و خداجوي، محمد زكرياي رازي، در چه زمينه اي نگاشته شده است؟
الف) اخالق عمومي
ب) اخالق پزشكي

ج) اخالق در پژوهش
د) روانپزشكي

دكتر حسين حاتمى و همكاران



68
 . 6

ه 9
مار

 ش
. 1

38
7 .

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

92
داراي رتبه علمي ، پژوهشي

شي
ژوه

 ، پ
مي

 عل
امه

صلن
ف

5 ـ كداميك از دروس زير در برنامه درسي دوره مقدماتي (علوم پايه) پزشكي سنتي ايران و جهان اسالم وجود داشته 
است؟

الف) علوم ديني
ب) علم اخالق

ج) علم منطق و حكمت
د) تمام موارد فوق 

موازين  از  آگاهي  هنر  و  علم  كسب  منظور  به  اسالم)  جهان  و  ايران  سنتي  (طب  نياكان  پزشكي  پايه  علوم  در  ـ   6
بهداشت محيط و انتشار جغرافيايي، توزيع فصلي و وضعيت آب و هواي هر منطقه، كداميك از دروس زير را تدريس 

مي نموده اند؟
الف) نجوم

ب) هيات
ج) كهانت
د) حساب

7 ـ در طب سنتي ايران و جهان اسالم، به منظور كسب علم و هنر پيش بيني و تعيين پيش آگهي بيماريها كداميك از 
دروس زير را مي گذرانده اند؟

الف) كهانت و فراست
ب) حساب و هندسه

ج) احكام نجوم
د) منطق و هيات

8 ـ جمله زيبا و ُپرمعناي « حيات، كار تصادف نبوده و نمي تواند باشد بلكه كار فكري خالّق و مافوق طبيعي يعني 
خداست» در آثار مكتوب كداميك از خردمندان ذيل، صراحتاً درج شده است؟

الف) مال صدراي فيلسوف
ب) پروفسور روير آناتوميست
ج) پروفسور ادوارد براون مورخ

د) رازي دانشمند نامدار

سيري در مباني اخالق در پژوهش و اخالق پزشكي در سيرة نياكان
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9 ـ نظريه توحيدي حركِت جوهري و نقشه ازلي در خلقت و سير تكاملي هستي، منسوب به كداميك از دانشمندان زير 
است؟

الف) رازي
ب) ابن سينا
ج) مال صدرا

د) اهوازي

10 ـ تك بيِت ُپرمحتواي « كزويست گردون گردان به پاي          همويست بر نيكويي رهنماي » در مجموعه آثار و ادبيات 
توحيدي كداميك از خردمندان خداجوي و افتخار آفرينان ذيل، درج شده است؟

الف) فردوسي
ب) پروين
ج) حافظ

د) ابن سينا

11 ـ جمله توحيدي «خداوندا ما را در آنچه كه مورد رضا و رغبت توست موفق بدار (اَّلُهَم َوفِْقنا لِما ُتِحُبّ َو َترضي)» در 
آغاز كداميك از آثار پزشكي مكتوب درج شده است؟

الف) الحاوي رازي
ب) قانون ابن سينا

ج) ذخيره حكيم جرجاني
د) اپيدمياي بقراط

12 ـ اخالق در پژوهش حاكم بر فعاليت هاي پيش كسوتان پزشكي نياكان، با كداميك از واژه هاي زير، به نحو صحيح تري 
قابل توصيف است؟

الف) سودگرا
ب) جبري

ج) فضيلت گرا
د) اختياري

دكتر حسين حاتمى و همكاران
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13ـ  جمله كليدي و حركت آفرين « آنان كه فعاليت ها، حركت ها و مجاهداتشان در مسير خداوند بوده و رنگ و بوي خدايي 
داشته باشد به وسيله پروردگار قادر متعال، راهنمايي مي شوند ...» در كداميك از منابع ذيل درج شده است؟

الف) قرآن
ب) قانون
ج) حاوي
د) ذخيره

14ـ  جمله كليدي و باعظمت « كسي كه موجبات نجات جان انساني را فراهم كند نظير آن است كه تمامي انسانها را زنده 
كرده است » در كداميك از منابع ذيل، درج شده است؟

الف) ذخيره
ب) قانون

ج) قرآن
د) حاوي

15 ـ عبارت الزم االجرا و پرمحتواي « پزشك بايد در شرايطي نزد بيمار آيد كه شرط هاي امانت ديني و شفقت مردمي 
بجاي آورده و چشم و گوش و دست و زبان از ناپسنديدنيها نگاه داشته باشد » در آثار مكتوب كداميك از خردمندان ذيل 

درج شده است؟
الف) جرجاني

ب) اهوازي 
ج) رازي

د) ابن سينا

16 ـ عبارت حركت آفرين و اميدبخش « هردردي را درماني هست » منسوب به كداميك از بزرگان نامبرده ذيل است؟
الف) حضرت زردشت (ع)

ب) حضرت مسيح (ع)
ج) حضرت محمد (ص)

د) ديسقوريدوس

سيري در مباني اخالق در پژوهش و اخالق پزشكي در سيرة نياكان
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17 ـ در علوم پايه پزشكي ايران و جهان اسالم به منظور وقت شناسي جهت توليد، تركيب و مصرف داروها در زمانهاي 
مناسب، كداميك از دروس زير را مي گذرانده اند؟

الف) هيات
ب) احكام نجوم

ج) هندسه
د) فلسفه

18 ـ در علوم پايه پزشكي نياكان به منظور طبقه بندي سالمت، بيماري، مزاجها و تقسيم امراض، كداميك از دروس زير 
را مي گذرانده اند؟

الف) حساب
ب) حكمت
ج) فلسفه
د) منطق

19 ـ جمله « هدف پزشكي، حفظ تندرستي به هنگام سالمت و بازگرداندن آن در زمان بيماريست » در آثار كداميك از 
خردمندان و دانشمندان طب سنتي ايران و جهان، صراحتاً درج شده است؟

الف) رازي
ب) ابن سينا

ج) اهوازي
د) جرجاني

20 ـ نغمه هاي خداجويي، ادب و نزاكت در نگارش آثار مكتوب پزشكي نياكان را اصطالحاً چه مي ناميم؟
الف) ادبيات توحيدي
ب) ادبيات كالسيك
ج) ادبيات عاميانه
د) ادبيات خرافي

دكتر حسين حاتمى و همكاران


