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Abstract 

 

Hippocratic Oath, which is the oldest medical oath, has been 

historically taken by physicians in medical schools in ancient Greece, 

Persia, and other countries. In this oath, the principle medical ethics have 

been considered as an obligation for those who graduate as a medical 

doctor. As the current medical oath in Islamic countries such as Iran is 

based on Hippocratic Oath, this study sought to compare its different 

subjects with Quran by providing references in each subject to Quranic 

Surahs. 

As Islam provides comprehensive ethical rules and supports human 

rights, in almost all cases, the ethical obligations of medical oath are 

approved and recommended by Quran. Obviously, this study can open a 

new vision into Muslims and non-Muslims to better understanding of the 

medical ethics in Islam. 
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 چکیده

های پزشکی از دیرباز در یونان قدیم، ایران باستان و دیگر کشورهای جهاان  نامهسوگند

ترین متن مکتوبی که در ایان  اند. قدیمیهای پزشکی رواج داشتهها و آموزشگاهبین دانشکده

باشاد کاه در آن اازامااخ ای قای را     دست آمده است، سوگندنامه بقراط حکیم مای رابطه به

ی پزشکان برشمرده است. با توجه به اینکه در ایران و بسیاری از کشورهای اس می پایه و برا

ناماه بقاراط حکایم اسات، ایان پا وه        های رایج پزشکی ساوگند نامهاساس تدوین سوگند

اخ قرآن کریم بپاردازد و دییا    ها با دستورنامهکوشد تا به تطبیق اازاماخ ای قی سوگندمی

ها نامهبندی سوگندها با سبک موضوعذکر شماره آیاخ قرآنی و بیان ترجمه آنمستندی را با 

برگیرناده ایا و و حقاوو    ارائه دهد. در نهایت باید گفت با توجاه باه اینکاه دیان اسا   در     

عنوان اازاماخ ها بهنامهشده در سوگندانسانی جامعی است، تقریباً تمامی موارد ای قی توصیه

تواناد  بدیهی اسات کاه ایان مقاااه مای      اند.دین مقدس مورد تأیید قرار گرفتهای قی در این 

ای را بارای شانایت بهتار دساتوراخ ایا و پزشاکی موجاود در قارآن کاریم بارای           دریچه

 مسلمانان و غیرمسلمانان بگشاید.

 

 ای و پزشکی، داروسازی، سوگندنامه، قرآن :های کلیدیواژه
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 … یدستورات اخالق یقیمطالعه تطب

 

 83     6931، پاییز و زمستان 2شمــاره  ،5دین و سالمت، دوره 

 

 همقدم

رعایت موازین اخالقی و پایبندی به قوانین در 

باشد. ایمان و سالمت بشر امری بسیار مهم و اساسی می

هستی در طبیبان و حکیمان  اعتقاد قلبی به خالق

پیشین یک عامل بازدارنده از گناه و معصیت بوده است 

سزای پایبندی به این و بزرگان فن با توجه به اهمیت به

اند تا آن را فن و اصول اخالقی آن همواره تالش کرده

ترین عنوان یک دستور پایدار به کار گیرند. قدیمیبه

ها متعلق به امهمتن اخالق پزشکی در حیطه سوگندن

باشد که توسط قرن پنجم قبل از میالد مسیح )ع( می

متن . (1)ق.م(  464-373بقراط نگاشته شده است )

های خاصی از گویش به نوع بقراط حکیم سوگندنامه

ه و بعدها به محلی زبان رایج در یونان قدیم نوشته شد

متن انگلیسی  زبان انگلیسی برگردانده شده است. یک

معتبر از این متن از کتاب اخالق در داروسازی در 

که این کتاب متن مزبور را از  (2)باشد دسترس می

 1114و چاپ  33جلد "Harvard Classic"کتاب 

های متعددی برگزیده است. این متن تاکنون به زبان

های مختلف در این مقاله به بخش ترجمه شده است که

 (.  1آن پرداخته خواهد شد )ضمیمه 

 دست همن درازدر دوره زمانی بقراط در ایران ب

ا ت 424کرد )حکومت می هخامنشینجمین پادشاه پ

از  دوران ایران باستان. با توجه به اینکه (3) ق.م( 463

را  ساسانیانتا پایان حکومت  مادتشکیل دولت 

ق.م  644زمانی سال  دورهگیرد که مصادف با میدربر

ط در ایران ، زمان ظهور بقرا(4)باشد می م 632تا 

شود. همزمان با دوره تاریخی ایران باستان محسوب می

مکتب  1232–1371 در سال آبادینجمبنا به قلم 

در  یونانتر از مکاتب طبی خیلی پیش زرتشتطبی 

ندگان غیرایرانی . نویس(3،6) عالم وجود داشته است

 اند کهتاریخ طب ایران نیز به وضوح اذعان داشته

را که طب یونانی نامیده شده  علمیایرانیان اصول 

شاهد این ادعا را  .(7) اندبه یونانیان تعلیم دادهاست 

طبایع فرضیه توان این امر دانست که یونانیان می

نامیدند. ایرانی می را یک فرضیه بیگانه و چهارگانه

های ایران جنگیابی طب یونانی به ایران در جریان راه

(. در این م.پ 311م تا ق. 411رخ داده است ) یونان و

در  ابن سیناو  بن زکریای رازی محمد ظهورراستا 

تاریخ بعد از اسالم و همزمان با شکوفایی طب یونانی 

 .(3)در ایران بود 

های یونان و به ها در آکادمیبعدها سوگندنامه

رس، کلیساها و دیگر مراکز علوم پزشکی تدریج در مدا

عنوان یکی از الزامات رواج یافتند؛ به نحوی که امروزه به

های مختلف پزشکی فارغ التحصیلی دانشجویان در رشته

باشند. استفاده از از جمله داروسازی مطرح می

های علوم پایه، ها بعدها به دیگر رشتهسوگندنامه

ز گسترش یافت؛ تا مهندسی و حتی علوم انسانی نی

های متفاوت در این جایی که متون مختلفی با زمینه

 ها پدید آمد.حوزه

با توجه به اینکه در ایران و سایر کشورهای 

های رایج اسالمی نیز پایه و اساس تدوین سوگندنامه

پزشکی، سوگندنامه بقراط حکیم است این پژوهش 

ها با هکوشد تا به تطبیق الزامات اخالقی سوگندناممی

بندی دستورات قرآن کریم بپردازد و ضمن دسته

شده بقراط در کنار نامه انگلیسیترجمه فارسی سوگند

های نامههای تاریخ پزشکی و سوگندسایر سوگندنامه

های داروسازی بزرگ کشور با ذکر دالیل دانشکده

ها با سبک مستند آیات قرآنی و ارائه ترجمه آن

 ها مطابقت موجود را ارائه کند.نامهبندی سوگندموضوع

 به استناد با و ایکتابخانه روش این پژوهش به

گرفته  صورت پژوهش در قرآن صورتبه معتبر منابع

 و تفسیری منابع در جستجو از طریق روش این در .است

( و با 1) تبیانمانند  اطالعاتی هایبانک و (3) ایترجمه

ایمان به خدا،  نمتعددی چو هایکلیدواژه استفاده از

پذیری و وفای به پیمان و عهد، احترام به مسئولیت

ها، غلبه بر نفس و رعایت حریم عفاف، حقوق انسان

رازداری، احتراز از سقط جنین و تالش برای ارتقای 

 و مورد گردآوری گردید الزم اطالعات دانش و تعلیم،

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه
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 ی آنهاویژگی سوگندنامه بقراط و

های جهان متن بقراط هنوز هم در بسیاری از کشور

و بسیاری از  (14،11)گردد عنوان سوگندنامه ادا میبه

باشد که با های دیگر برگرفته از متن بقراط میمتن

های مراجعه به اینترنت در سایت بسیاری از دانشگاه

در کشورهای مسلمان مانند مشاهده است. جهان قابل

عنوان این سوگندنامه با تغییرات اندکی به ایران و مالزی

های مختلف پزشکی مورد استفاده سوگندنامه در دانشکده

گیرد. در کشور مالزی این سوگندنامه که مربوط قرار می

 American Association of Collegesبه کالج آمریکایی )

of Pharmacy(12)شود ( است به کار گرفته می. 

 نامه بقراط عبارت است از:های اصلی سوگندویژگی

. اجتناب از 3. احترام به استاد؛ 2. سوگند به خدا؛ 1

. 3. اجتناب از سقط جنین؛ 4کارهای زشت و شیطانی؛ 

. 3. وفای به عهد؛ 7. رازداری؛ 6عدم فریب مردان و زنان؛ 

 نیک نامی

اولین متن اخالقی پزشکی مستند در ایران 

به پزشک و استادی است که متعلق  "نامه اهوازیپند"

باشد. میه.ق(  334-313اهوازی ) عباسبن به نام علی ا

کامل الصناعه "وی در بخش اخالق پزشکی کتاب 

نامه را ثبت نموده است پند "کتاب الملکی"یا  "الطبیه

و در آن برخی از اصول اسالمی را با متن  (13-13،3)

بقراط در آمیخته و هفت ویژگی به شرح زیر را مطرح 

 رده است:ک

. 3. احترام به استاد؛ 2. سپاسگزاری و ستایش خدا؛ 1

. اخالق خوش؛ 3. رازداری؛ 4اندوزی؛  احتراز از هدف مال

. اشاره به اینکه علم پزشکی سراسر 7. دوری از شراب؛ 6

 خداشناسی است.

میالدی پس از وقوع جنگ جهانی  1143در سال 

جنایات بر  دوم و با توجه به انجام آزمایشات مرگبار و

های انسانی توسط پزشکان نازی آلمانی و روی سوژه

 Declaration ofانجمن پزشکی آمریکا بیانیه ژنو ) ژاپنی،

Genevaرا منتشر کرد که در واقع همان سوگندنامه به ) 

باشد که آخرین ویرایش آن در سال روز شده پزشکی می

. نکات اصلی (16،17)میالدی منتشر شده است  2412

 باشد:نامه به قرار زیر میین سوگندا

. تأکیذد  3. احترام به معلمان؛ 2. خدمت به بشریت؛ 1

. احترام به همکاران همانند خذواهر  4بر وجدان و شرافت؛ 

. مداوای بیماران بدون توجه بذه جنسذیت؛   3و برادر خود؛ 

. عذدم اسذتفاده از علذم در    7. احترام به زندگی بشذری؛  6

 جهت نقض حقوق بشر

( WMA Declaration of Helsinkiنیه هلسینکی )بیا

 توسذط انجمذن پزشذکی جهذانی     6411در سذال  نیز کذه  

(World Medical Association :WMA) در  تهیه گردید

و بیانیه ژنذو بذوده   سوگندنامه بقراط با  پایه و اساس مشابه

( و اصول اخالقی حاکم بذر تحقیقذات پزشذکی شذامل     1)

 کند.انسانی را بیان میهای آزمایش بر روی سوژه

های بندی موضوعی بندهای مندرج در سوگندنامهطبقه

 :(13-21) های داروسازی ایراندانشکده

 ایمان به خدا    -1

 پذیری و وفای به پیمان و عهدمسئولیت -2

 هااحترام به حقوق انسان -3

 غلبه بر نفس و رعایت حریم عفاف -4

 رازداری -3

 احتراز از سقط جنین -6

 دانش تالش برای ارتقای  -7

 تعلیم -3

 

ها با نامهگانه سوگند 3تطبیق موضوعی بندهای 

 قرآن مجید:

 

 ایمان و اعتقاد به خدا . ۵

اند را که به موضوع ایمان پرداخته قرآن آیات

ها بندى کرد: برخى از آنتوان در چند گروه دستهمى

 ضرورت ایمان و نقش آن را در حیات دنیوى و 

؛ 1،24؛ توبه/4،173)نساء/آورند انسان میاخروى به یاد 

هاى مؤمنان را اى دیگر ویژگیدسته ((؛3) 37،7حدید/

 ((؛3) 2ذ3،4؛ انفال/1،1-23)مؤمنون/ کنندمیبازگو 

؛ 11،22)حجّ/اند ایمانى پرداختهشمارى به پیامدهاى بى

توان در گروهى از آیات نیز مى ((؛3) 16،34روم/
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، ((3) 2،236قره/ب ؛24،112، طه/11،64مقومات )مریم/

 ، آثار((3) 2،136؛ بقره/4،136نساء/)متعلقات 

؛ 4،173نساء/)و موانع  ((3) 14،23؛ ابراهیم/22،34)حج/

 .( ایمان را بازیافت(3) 7،2-3بقره/

هرگاه سخن  در بسیارى از آیات قرآناز سوی دیگر 

اى هم به همراهى آن اشاره است از ایمان به میان آمده

و بَشِِّرِ الَّذینَ ءامَنوا و عَمِلوا "ده است: با عمل صالح ش

الَّذینَ " ((؛3) 2،23)بقره/ "الصّذذلِحذتِ اَنَّ لَهُم جَنِّذت

 "عَمِلوا الصّذذلِحذتِ فَیُوَفِّیهِم اُجورَهُم ءامَنوا و

عَمِلُوا الصّذذلِحذتِ  اَلَّذینَ ءامَنوا و" ((؛3) 4،173)نساء/

((. با توجه به 3) 13،21)رعد/ "طوبى لَهُم و حُسنُ مَذاب

تنها رسد که هر انسان موحدی نهآیات فوق به نظر می

باید شناخت کافی نسبت به خدا داشته باشد؛ بلکه باید 

از اعتقاد قلبی و الزام عملی به دستورات وی نیز 

ایمان موجب هدایت به راه مستقیم  برخوردار باشد؛ زیرا

؛ 14،1؛ یونس/4،173؛ نساء/2،137شود )بقره/مى

مند انسان را از رحمت الهى بهره ((،3) 64،11تغابن/

نورانیتى را در  و (4،173؛ نساء/2،213بقره/) سازدمی

 یَومَ تَرَى المُؤمِنینَ و": کندروز قیامت نصیب وى مى

 "المُؤمِنذتِ یَسعى نورُهُم بَینَ اَیدیهِم و بِاَیمذنِهِم...

 (.66،3؛ تحریم/37،11،12)حدید/

 

 پذیری و وفای به پیمان و عهدئولیتمس. 0

بودن و یا در لغت به معنای موظف مسئولیت

خداوند متعال در باشد. میبودن به انجام امری متعهد

متذکر شده آیات مختلفی موضوع مسئولیت انسان را 

 است.

و بازداشتشان نمایید که ؛ ئُلُونَوَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْ"

وَ ال تَقْفُ ما لَیسَ لَکَ " ((.3) 24)صافات/ "ها مسئولندآن

وادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُ

زیرا  ؛و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن؛ مَسْئواُلً

 "همه مورد پرسش واقع خواهند شد چشم و قلب ،گوش

 ((.3) 36)اسراء/

ذکر است.  دن گرفتن کاریگربه به معنای  تعهد

 یعنوان یکی از اصول اخالقبه در قرآن وفای به عهد

و قرارگرفتن این شاخصه مهم بوده نیکوکاران واقعی 

 ترین مسائل اعتقادی و عملیاخالقی در کنار اساسی

ترین مهم باشد.میدهنده جایگاه ویژه وفای به عهد نشان

 34، آیه ده استکر ای که توصیه اکید به وفای به عهدآیه

خداوند در  "والًئإِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْ" باشدمیسوره اسراء 

زیرا که از  ؛خود وفا کنید به پیمان" فرماید:این آیه می

 مطلق آمده در این آیه "عهد" ."پیمان پرسش خواهد شد

همه  رساند و حکم آیهدر نتیجه عمومیت را می است؛

 . شودشامل میعهدها را 

در مورد عاقبت  (3)سوره بقره  27ه در آی

الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن "شکنان آمده است: پیمان

یُفْسِدُونَ  یَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَ

کسانی که پیمان خدا ؛ فِی األَرْضِ أُولَذئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

شکنند و آنچه را که خدا به آن می را پس از بستن

گسلند و در زمین فساد پیوستن آن فرمان داده می

 ."ندهست زیانکاران کنندمی

در قرآن به پایبندی به عهد و پیمان با خدا و یا افراد 

بشری تأکید شده و از پرسش در مورد آن در روز قیامت 

توجه این است که در سخن به میان آمده است. نکته قابل

های عنوان ویژگیپذیری بهقرآن وفای به عهد و مسئولیت

اند و بیان گردیده است که افراد نیکوکار مطرح شده

 شکنان مورد لعن و نفرین الهی خواهند بود.پیمان

 

 هااحترام به حقوق انسان. ۹

با را  حقتوان ساس تفکر دینی و آیات قرآن میبرا

 بندی کرد.بقهط اهلل و حق نفسالناس، حقعناوین حق

 اندالناس بیان شدهموارد زیادی در مورد حقدر قرآن 

معنا که به جان ؛ بدینمانند احترام به جان و مال مردم

و مال مردم ضرر نرسانیم و کاری نکنیم که ضرری به 

یا دیگران از رفتار ما آسیب  و جان مردم وارد شود

که برای  باشدمینخستین حقی  حق حیات. ببینند

مبدا و خاستگاه تمامی  امر ها ثابت است و همینسانان

قرآن برای حفظ حق حیات . باشدبشر می حقوق دیگر

به همین ها قوانین سختی را در نظر گرفته است و انسان

کاری برای  و عنوان سازله قصاص را بهأمس دلیل
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جلوگیری دیگران از تجاوز و تعدی به این حق قرار داده 

  .((3) 74/)کهف است

خَیْرًا یَرَهُ وَ مَن  هٍفَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَِّ"براساس آیات 

(( و آیات دیگری 3) 7،3)زلزله/ "شَرًِّا یَرَه هٍیَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَِّ

آخرت را و  اعتقاد به خداوندسوره نساء قرآن  6آیه  مانند

شمارد و میها برثر در تغییر رفتار انسانؤعنوان عوامل مبه

ترین پشتوانه برای رعایت حقوق دارد که مهمن میبیا

پذیرش و اعتقاد به  افراد جامعه،ها از سوی انسان

 ایحسابرسی دقیق خداوند است. همین عامل انگیزه

عنوان شود تا انسان به تقوا گرایش یابد و تقوا نیز بهمی

عامل بازدارنده و انگیزه قوی در برخورد با دیگران مطرح 

عایت حقوق دیگران را در شخص تقویت شود و رمی

زمانی که شخصی به  ((.3) 141،132،233/کند )بقرهمی

این مقام برسد که همگان را مانند خود دارای شخصیت و 

حتی نسبت به دشمنان خود نیز به نوع  ،کرامت بداند

و در  رعایت نمودهرا  هاحقوق آن ،کنددیگری رفتار می

((. 3) 2/)مائده داردا نمیروگونه کوتاهی حق ایشان هیچ

اند خداوند از که به این اندازه نرسیده افرادی ارتباط بادر 

برد و تهدید نسبت به متعرضین به روش انذار بهره می

کیفر تجاوز و تعدی را  هاحقوق انسان در جامعه به آن

از تجاوز و تعدی دست  طریق شود تا به اینیادآور می

 ((.3) 1/بردارند )نساء

 

 غلبه بر نفس و رعایت حریم عفاف. 4

 است شده معرفی صفت سه با قرآن در انسان نفس

 یک و درجه یک دهندهنشان صفات این از هریک که

 که اماره است نفس یکی. باشدمی انسان نفس از مرتبه

 ابرء ما و": کندمی نقل( ع) یوسف زبان حضرت قرآن از

کنم نمی تبرئه را خود بالسوء؛ من المارة النفس ان نفسی

 "کندمی امر هابدی به پیوسته( آدمی) نفس مسلما زیرا

لوامه  دیگری اشاره به نفس جای در ((؛ اما3) 33یوسف/)

 "اللَّوَّامَةِ بِالنَّفْسِ أُقْسِمُ وَ لَا"مالمتگر دارد:  نفس یا

 درون که ایقوه یعنی مالمتگر نفس. ((3) 2)قیامت/

دهد می قرار مالمت مورد بد کار در را انسان و است انسان

 انجام داده آن را کم یا نکرده و را خوب انسان کار اگر و

 کند. صفت دیگر نفسمی مالمت را خود باز است،

 النفس ایتها یا": است باالتری درجه که باشدمطمئنه می

 فی فادخلی* مرضیة راضیة ربک الی ارجعی *المطمئنه

 اطمینان به یافتهمآرا جان ای تو جنتی؛ وادخلی* عبادی

 و خشنود او از تو که بازگرد پروردگارت سوی به! رسیده

 در و درآی بندگانم جمع به پس. است خشنود تو از او

بنابراین به نظر  ((؛3) 27-34/فجر) "شو داخل من بهشت

رسد که انسان در هر لحظه امکان خطا و لغزش دارد و می

های در موقعیتالزم است با تزکیه نفس و مراقبت از آن 

فردی، خانوادگی و سازمانی در مسیر انسانی و الهی گام 

 بردارد.

نکته مهم دیگر در محیط کاری و روابط سازمانی و 

 "عفت" باشد.اجتماعی، توجه به عفت و حریم دیگران می

 نفسانی شهوت و تمایالت از نفس حفظ معنای به لغت در

ل عفت است. عفت دارای ابعاد مختلفی از قبی آمده

((، عفت 3) 66((، عفت در پوشش )نور/3) 33جنسی )نور/

 31((، عفت در نگاه )نور/3) 33در خودنمایی )احزاب/

باشد. (( می3) 23/رفتن )قصص(( و عفت و حیا در راه3)

شود نگاه قرآن به عفت یک نگاه طور که مالحظه میهمان

جامع و همه بعدی بوده و انسان مومن در شرایط و 

های مختلف ملزم به رعایت حریم خود و دیگران تموقعی

 است.

 

 رازداری. ۱

 عنوان یکی ازبه الهى بوده و هاىخصلت از رازدارى

 خیرات منبع و عقل کمال نشانه کامل، مؤمنین اوصاف

 و باشدمی امین و وفادار رازدار، انسان. است شده شناخته

 ناموس و آبرو و کرده حفظ را خود موقعیت اسرار، حفظ با

 26 آیه در متعال خداوند .شماردمى محترم را دیگران

 الْغَیْبِ عَالِمُ": است فرموده رازداری با رابطه در جن سوره

 بر را کسى و است نهان أَحَدًا؛ داناى غَیْبِهِ عَلَى یُظْهِرُ فَلَا

 "الصُّدُورِ بِذَاتِ عَلِیمٌ اللِّهَ إِنَّ"و  "کندنمى آگاه خود غیب

 ((.3) 134/عمران؛ آل43؛ االنفال/111/عمرانآل)

 است؛ بنابراین خداوند آگاه هاسینه درون راز از خدا و

اتفاقات آگاه  تمام از و باشدمی مطلع اسرار همه متعال از
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 … یدستورات اخالق یقیمطالعه تطب

 

 79     6931، پاییز و زمستان 2شمــاره  ،5دین و سالمت، دوره 

 

اطالع  او غیب اسرار از کسوجود هیچ این با اما است؛

 و پوشاندمی را بندگان خود متعال رازهای خداوند. ندارد

  .نمایدمی تأکید رازداری بر دلیل همین به

 

 احتراز از سقط جنین. ۱

 عواملی بررسی به مجید قرآن آیات در متعال خداوند

 شودمادر می و پدر توسط جنین شدنکشته سبب که

 و محکم هایضمانت و آنها همه به پاسخ با و است پرداخته

 انجام از تا است خواسته مادران همه از حتمی هایوعده

کنند. یکی از علل سقط جنین، فقر  خودداری ملع این

اقتصادی خانواده است. خداوند در این ارتباط در قرآن 

 وَ نَرْزُقُکُمْ نَحْنُ إِمْالقٍ مِنْ أَواْلدَکُمْ تَقْتُلُوا ال وَ"فرماید: می

 و شما ما مکشید. تنگدستى بیم از را خود فرزندان إِیَّاهُم؛ و

. دلیل دیگر ((3) 131األنعام/) "رسانیممى روزى را هاآن

سقط جنین نگرانی والدین از آینده اقتصادی فرزندان 

 لْیَخْشَ وَ"باشد. در این زمینه نیز در قرآن آمده است: می

 فَلْیَتَّقُوا عَلَیْهِمْ خافُوا ضِعافاً ذُرِّیَّةً خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَکُوا لَوْ الَّذینَ

 از ناتوانى فرزندان اگر که هاآن و دیدا؛سَ قَوْالً لْیَقُولُوا وَ اللَّهَ

 از) دارند باید بیم هاآن (آینده) بر بگذارند جاى بر خود

 پروا خدا از باید پس. بترسند (نیز مردم یتیمان بر ستم

 ((؛3) 1النساء/) گویند درست (به جا) سخنى و دارند

تنها بنابراین براساس آیات قرآن اقدام به سقط جنین نه

باشد؛ بلکه افرادی که این کار را انجام به قتل میارتکاب 

دهند نسبت به رحمانیت و رزاقیت خداوند متعال دچار می

گردند و این درحالی است که سوءظن به خدا سوءظن می

 باشد.خود گناهی بزرگی می

 

 ارتقای دانش . 7

 دانش به قرآنی هایآموزه در انسان ارزش گمانبی

 و فرشتگان تسخیر که ل استبه همین دلی باشد؛می

 خداوند اسما که شد پذیرامکان انسان برای زمانی هستی

 آگاه اسمائی دانش به انسان و داد تعلیم انسان به را خود

 سوره 11 آیه در کریم ((. قرآن3) 31-34بقره/) گردید

 هاآن مقام رفعت و علما برتری علم، اهمیت بر مجادله

 مِنْکُمْ آمَنُوا الَّذِینَ اللَّهُ یَرْفَعِ" :است فرموده و نموده تصریح

 ایمان که را کسانى ؛ خداونددَرَجاتٍ الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِینَ وَ

است  شده داده هاآن به علم که را کسانى و اندآورده

 مقام که نیست و تردیدی "بخشدمى عظیمى درجات

 انسان هرچه و نیست مردم سایر خداوند همچون نزد علما

 قُلْ "است.  بیشتر خدا نزد او منزلت و مقام باشد، ترعالم

 یَتَذَکَّرُ إِنَّمَا یَعْلَمُونَ لَا وَ الَّذِینَ یَعْلَمُونَ الَّذِینَ یَسْتَوِی هَلْ

((. در قرآن خداوند خود را 3) 1الزمر/) "الْأَلْبَابِ أُوْلُوا

 منُالرَّحْ"کند ها معرفی میعنوان آموزگار اصلی انسانبه

 رحمان الْبَیانَ؛ خداوند عَلَّمَهُ الْإِنْسانَ خَلَقَ الْقُرْآنَ عَلَّمَ

 او به را بیان و آفرید را انسان فرمود، تعلیم را قرآن

سپس در جای دیگری  .((3) 1-4الرحمن/) "آموخت

عنوان هدف بعثت انبیا معرفی آموزش علم را بر مومنان به

 بَعَثَ إِذْ الْمُؤْمِنینَ عَلَى اللَّهُ مَنَّ لَقَدْ"فرماید: کند و میمی

 وَ یُزَکِّیهِمْ وَ آیاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُوا أَنْفُسِهِمْ مِنْ رَسُوالً فیهِمْ

 ضَاللٍ لَفی قَبْلُ مِنْ کانُوا إِنْ وَ الْحِکْمَةَ وَ الْکِتابَ یُعَلِّمُهُمُ

 بزرگى نعمت) نهاد منت مؤمنان بر مُبینٍ؛ خداوند

 خودشان از پیامبرى هاآن میان در که نگامىه (بخشید

 پاك را هاآن و بخواند هاآن بر را او آیات که برانگیخت

 آن در از پیش هرچند بیاموزد؛ حکمت و کتاب و کند

در نهایت  ((.3) 64عمران/آل) "بودند آشکارى گمراهى

تأکید قرآن بر این است که انسان نباید بدون علم از 

 عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَیْسَ مَا تَقْفُ الَ"کند  کسی و چیزی تبعیت

 مَسْئوالً؛ و عَنْهُ کَانَ أُولذئِکَ کُلُّ وَ الْفُؤَادَ وَ الْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ

 نداری اطمینان و علم بدان که را آنچه هرگز( انسان ای)

 "مسئولند همه دل و گوش چشم، که مکن دنبال

 ((.3) 36االسرا/)

 

  گیرینتیجه

تعاریف، داروسازی نامی برای یک حرفه طبق 

تخصصی تعریف شده است که نیازمند کسب دانش 

ای طی تحصیالت دانشگاهی طوالنی و فشرده حرفه

 باشد. می

های اخیر به همراه گرایی در سالایرشد حرفه

های مالی در سراسر جهان باعث توجه بیشتر بحران

ای در حرفه هاینامهصاحبان حرف مختلف به مقوله سوگند
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 انو همکار صادق ملکی آوارسین

 

 6931، پاییز و زمستان 2شمــاره  ،5وره دین و سالمت، د  78

 

کسب و کار شده است. سوگندنامه مدرسه بازرگانی 

هاروارد، سوگندنامه بانکداران هلندی و اقتصاددانان از 

تاکنون ضروری  2414باشند که از سال جمله مواردی می

ها با اصول اخالقی کسب و اند. تطابق این سوگندنامهشده

ه کار توسط پژوهشگران متعددی مورد بررسی قرار گرفت

است و طبیعی است که مطابقت با اصول اخالقی یکی از 

ها در حرف مختلف نامهترین الزامات سوگندضروری

رود ها انتظار مینامهطور کلی آنچه از سوگندباشد. بهمی

ای، شور و مشورت اخالقی و تسهیل در رشد حرفه

های ای بر سر دوراهیسازی تصمیمات حرفهیکسان

. در داروسازی و (23-23) ای استفههای حرگیریتصمیم

منظور ها و منشورهای اخالقی بهپزشکی نیز سوگندنامه

ای اند. در منشور جهانی اخالق حرفهمشابهی رواج یافته

داروسازان که توسط انجمن داروسازان آمریکا تدوین یافته 

است توجه به مواردی چون احترام به تعهد بین بیمار و 

ازداری، ارائه بهترین شیوه درمانی به داروساز، دلسوزی، ر

بیمار، احترام به استقالل و عزت بیمار، عمل به درستکاری 

ای ای، حفظ صالحیت حرفهو صداقت در روابط حرفه

های همکاران و ها و تواناییداروسازی، احترام به ارزش

سایر متخصصان حرف پزشکی، خدمت به فرد، جامعه و 

و برقراری عدالت در توزیع منابع  هانیازهای اجتماعی انسان

(. در این راستا در 26،27مالی درمانی توصیه شده است )

های استرالیا و نیوزلند پژوهشی تأثیر ادای سوگند در کشور

دانشکده دارای فارغ التحصیالن  13در  2441در سال 

ای های اخالق حرفهحرف پزشکی در روند تقویت ارزش

گرفته است. در این پژوهش ها مورد ارزیابی قرار آن

وری هایی توسط فارغ التحصیالن جهت افزایش بهرهروش

ها برای تشویق توان از آنها ارائه گردید که مینامهسوگند

ها براساس دانشجویان برای تدوین و بازنگری سوگندنامه

نیازهای جدید، ادای سوگند در یک جشن رسمی و امضای 

ل و رؤسای دانشکده، آن توسط دانشجوی فارغ التحصی

نصب آن در یک تابلو و قاب و الصاق آن به دیوار کار در 

 (.11باشد )ای شخصی میمحیط حرفه

گونه که اشاره شد در کشور ایران کلیه این همان

گردد؛ اما طور عملی اجرا میپیشنهادات در حال حاضر به

 های دانشجویی الصاق گشته و درنامهها به پایاننامهسوگند

شوند. در این پژوهش تالش دانشکده حفظ و نگهداری می

ای داروسازان با آیات شد تا تطابق اصول اخالق حرفه

مندرج در کتاب آسمانی قرآن مورد بررسی قرار گیرد. 

آمده مشخص شد آنچه که در اسالم دستاساس نتایج بهبر

عنوان دستورهای اخالقی در کتاب آسمانی بر شمرده به

باشد که در ز جمله اصول اخالقی و انسانی میشده است ا

انجامد. شاید ای به رشد و بالندگی میمحیط حرفه

های ترین دلیل این همسانی آن است که قرآن پایهمهم

ای ها توجه ویژهاخالق انسانی را مد نظر قرار داده و به آن

های داروسازی و نامهداشته است. از سوی دیگر سوگند

تاً بر پایه اصول اخالق بشری استوار پزشکی نیز عمد

اند و از این رو با قرآن کریم تطابق و یکسانی دارند شده

ای را برای تواند دریچه(. بدیهی است که این مقاله می23)

مسلمانان و سایر ابنا بشر جهت شناخت بهتر دستورات 

 اخالق پزشکی موجود در قرآن کریم بگشاید.

 

 پیشنهادات

های مشاغل نامهتطابق سوگند شودپیشنهاد می

های مختلف با دستورات قرآنی بررسی شود و بخش

 ها با الهام از قرآن تدوین گردد.نامهمختلف سوگند

 

 حمایت مالی

 است. شده حمایت مالی انجام بدون طرح این

 

 مالحظات اخالقی

صورت  اخالقی موازین تمام رعایت با پژوهش این

 است. گرفته

 

 تضاد منافع

گروه  فرد، منافع با تضادی گونههیچ پژوهشی اثر این

 ندارد. سازمانی و یا

 

 تشکر و قدردانی

 وسیله از همکاری معاونین محترم پژوهشیبدین
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 … یدستورات اخالق یقیمطالعه تطب
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های داروسازی و کارشناسان مربوطه در دانشکده

های علوم پزشکی تبریز، تهران، مشهد، شیراز و دانشگاه

های رایج مهنااصفهان به دلیل همکاری در ارسال سوگند

 گردد.ها تشکر و قدردانی میدر آن دانشکده
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 انو همکار صادق ملکی آوارسین

 

 6931، پاییز و زمستان 2شمــاره  ،5وره دین و سالمت، د  71

 

 ضمایم: 
 : ترجمه فارسی سوگندنامه بقراط۵ضمیمه  

 

و به ( All Heal، به تندرستی و درمان ))پسر آپولون(( Aesculapius) به آسکلپیوس، پزشک( Apollo) من به آپولون

استاد خویش ، وفادار مانمو عهد بدین سوگندنامه  با تمام توان و رأی خویش کنم کهسوگند یاد میها و الهه همه خدایان

هرگاه که به مال  ،خویش شریک سازمدارایی وی را در  ،برابر شمارمبا پدر طب را به من آموخت عزیز دارم و فن  که

و اگر کسب این هنر را خواستار  برادران خود بدانم همچون فرزندان وی را ،هرچه دارم با او در میان گذارم نیازش افتد

، بحث و سایر انواع آموزش با ادراكکنم که سوگند یاد میگونه قراردادی تعلیمشان دهم. انعقاد هیچ مزد و بدونشدند بی

، در درمان بیماران یاموزمبه سوگند پزشکی بخورده سوگند شاگردانو  فرزندان استاد خود فرزندان خود،این فن را تنها به 

های کارها و دانش من بهترین روش در درمان آن بیماری باشد، از تمامی خود روشی را به کار ببندم که براساس توانایی

به  هرگز چنان نخواهم کرد و دهم ی کشندهاگر از من بخواهند که کسی را زهراجتناب ورزم. بخش و زیان ، شیطانیزشت

داروی سقط جنین به زنان نخواهم داد و پیشه و زندگی خود را پاك و ای نخواهم نمود، هرگز کسی نیز چنین توصیه

گرفتار سنگ مثانه ببینم و این کار را بر عهده  حتی اگر کسی را ؛هرگز چاقو به کار نخواهم برد .مقدس خواهم داشت

و از هر گونه نفع  جه بیماران خواهد بودالمع مقصد ای که قدم گذارمبه هر خانه .دست خواهم گذاردجراحان حاذق و چیره

م کرد چه آزاد باشند و چه برده اجتناب خواه مردان و زنان اغوایاز شخصی و یا کار زشت و انحراف دوری خواهم جست، 

ای آگاه شوم که پنهان داشتن آن واجب باشد هرگاه طی معالجات خود یا در ضمن روابطی که با دیگران دارم بر نکتهو 

 رازدار خواهم بود.هرگز آن را فاش نخواهم کرد و 

هنر و  با مکه جاودانه در بین مرد شایسته آن توانم بود اینک اگر به این سوگندنامه وفادار مانم و پیمان خویش نشکنم

 .رم واگر نقض عهد کنم خالف آن بر من روا بادودست آنامی بهشهرت و نیک زندگی خود
 

 

 

 (۵۳)آموختگان دانشکده داروسازی تبریز نامه دانش: سوگند0ضمیمه 
 

 )بسم اهلل الرِّحمن الرِّحیم(

ام و مسئولیت خدمت به پایان رسانده اکنون که با عنایات و الطاف بیکران الهی دوره دکتری )داروسازی( را با موفقیت

به خداوند قادر متعال که دانای آشکار و نهان است و نامش آرامش  در پیشگاه قرآن کریم امبه خلق را بر عهده گرفته

کنم که همواره حدود الهی و احکام مقدس دینی باشد سوگند یاد میهای خردمندان و یادش شفای آالم دردمندان میدل

ها را بر منافع مادی و امیال  نفسی خود مقدم م شمارم، از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم و سالمت و بهبود آنرا محتر

دارم، در امور مربوط به حرفه خویش حریم عفاف را رعایت کنم و اسرار بیماران خود را جز به ضرورت شرعی و قانونی 

مت همکاران متعهد بدانم و از آلودگی به اموری که با فاش نسازم، خود را نسبت به حفظ قداست حرفه خویش و حر

پرهیزکاری، شرافت و اخالق منافات دارد اجتناب ورزم، همواره برای ارتقای دانش خویش تالش کنم و از دخالت در اموری 

می تالش کنم های عموها ندارم خودداری نمایم، در امر بهداشت، اعتالی فرهنگ و آگاهیکه آگاهی و مهارت الزم را در آن

و تأمین، حفظ و ارتقای سالمت جامعه را مسئولیت اساسی خویش بدانم. اینک با پیمانی استوار زیر این سوگندنامه را به 

 سپارم.عنوان سند شرافت علمی خویش به دفتر دانشکده میدست خود امضا نموده و آن را به

( کنهای مذهبی با کتاب آسمانی خود سوگند یاد میاقلیت    )ند 

 التحصیل سال                 رشته                      دانشکده نام و نام خانوادگی                                      فارغ
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