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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيم

 

 منشور اسالمی جهانی اخالق طبابت و صحت
 

 اول اخالق طبيب فصل

  اول ماده

خود احرتام  به استادان ،ابشد آراسته به مکارم اخالقو  بودهصادق بر طبيب الزم است که در کار خود 
مناید و از کتمان علم خود داری مناید، از سعی و تالش دیگران  قدر دانی کرده ودر مورد آن خود را 

 به اندانی نزند. 

خویش و شکل ظاهری  جسمدر رعایت صحت خود، حق مهنی طور بر وی الزم و حتمی است که 
سلک سبب بی احرتامی مچيز هایيکه  مههخود بطور عموم به دیگران الگو و سر مشق ابشد، و از 

 .اجتناب مناید ميگردد جدا  در داخل وای خارج از حمل وظيفه 

 شواهد و مدارک اسالمی 

 الکرمی  القرآنالف . آایت 

  . و راسىت كه تو را خوىي واالست   ﴾۴آیة    .﴿القلم  َوِإنهَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  -1
)به هر حال(     ﴾199. آیه عراف األ﴿     ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر اِبْلُعْرِف َو أَْعِرْض َعِن اْْلاِهلنیَ  -3

 .ها دعوت منا، و از جاهالن روى بگردان اب آهنا مدارا کن و عذرشان را بپذیر، و به نيکى



2 
 

َناُهْم یُنَوالهِذیَن اْسَتَجابُوا   -3 نَ ُهْم َوِمها َرَزق ْ الشورا . آیة ِفُقوَن ﴿لَِرّبِِِْم َوأَقَاُموا الصهاَلَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ
رشان اند و كاو كساىن كه ]نداى[ پروردگارشان را اپسخ ]مثبت[ داده و مناز براپ كرده ﴾34

 . كنند امي انفاق مىشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده در ميان

 

 ب . احادیث شریف : 

 قَ ْلِبِه ِمْثَقاُل الَ َیْدُخُل النهاَر َأَحٌد ِِف قَ ْلِبِه ِمْثَقاُل َحبهِة َخْرَدٍل ِمْن ِإميَاٍن َوالَ َیْدُخُل اْْلَنهَة َأَحٌد ِِف »  -1
وده است به این فرمرسول هللا صلی هللا عليه وسلم  .واه مسلمر  «َحبهِة َخْرَدٍل ِمْن ِكْْبِاَیَء 

: به جهنم داخل منيشود کسيکه در قلب او به اندازه دانه خشخاش اميان ابشد وبه مفهوم
 دانه خشخاش کْب ابشد. ۀشود کسيکه در قلب او به انداز جنت داخل منی

 َكْيفَ : » فَ َقالَ  اْلَمْوتِ  ِِف  َوُهوَ  َشابٍِ  َعَلى َدَخلَ  -وسلم عليه هللا صلى- النهِبه  َأنه :  أََنسٍ  َعنْ  -3
 عليه هللا صلى- اَّللهِ  لُ َرُسو  فَ َقالَ . ُذنُوِب  َوَأَخافُ  اَّللهِ  َرُسولَ  ایَ  اَّللهَ  أَْرُجو:  قَالَ «.  َتَُِدكَ 
 ِمها َوآَمَنهُ  یَ ْرُجو َما اَّللهُ  اهُ أَْعطَ  ِإاله  اْلَمْوِطنِ  َهَذا ِمْثلِ  ِِف  َعْبدٍ  قَ ْلبِ  ِِف  ََيَْتِمَعانِ  الَ : »  -وسلم
لی هللا ه پيامْب ص                    هوم ک                      به این مف ث حسن.                  رتمذی. حدی                 رواه ال .  « ََيَافُ 

که خود   پرسيد عليه وسلم به عيادت جوانی رفت که در آستانه مرگ قرار داشت ، از وی
را چگونه می ایبی؟ ، جوان گفت ای رسول هللا برْحت هللا اميدوارم و از گناهامن خوف 

ر چننی هرگاه این دو صفت د  (به این مفهوم )دارم، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود
 زحالتی در قلب بنده مجع شود،  هللا برایش چيزی را ميدهد که اميدوار آن است  و او را ا

 . دهد ،  در امن قرار میچيزیکه از آن هراس دارد 
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 فصل دوم

 مکلفيت های طبيب در قبال مریض

  دوم ماده

 مهدردی  رنج وآالم اب وی ختفيف ودرداده گوش   بدقت بر طبيب الزم است که به شکایت مریض 
رمی مهرای مریض از ن مواجه شدنرویه بسيار خوب و نيک را اب مریض اجنام داده و در هنگام  . مناید

 .وشفقت کار گرید

ه مریض برتر مشارد ای اینکه به نظر حقارت به او نگاه مناید و ای اینک نسبت به جواز ندارد که خود را  
ای  ابشد هقرار داشت هر سطحیدر مریض  وای موقعيت اجتماعی علمی سویهاو را به مسخره بگرید ولو 

اید،  بویهه در من توجهبر طبيب الزم است که به رأی ونظر مریض   که منسوب ابشد.  ه ای به هر رشت
 .ولی در عنی زمان درصورت ضرورت از ارائه مشوره الزم به مریض اابء نورزد، مورد امور شخصی او

 

 سوم ماده

ه  آن اپبند و برا رعایت منوده  عدالتبر طبيب الزم است که در سلوک و رویه خود اب مریضان ميان  
نسيت ج ، دین، متایالت شخصی  سبب احساسات و از  ، در رعایت امور طبی بی عدالتیاز . د ابش
 خود داری مناید. مریضان  مليتو 

 چهارم ماده     

هراس داشته ابشد، عقيده، دین وعادات در مورد مریضان خود از هللا متعال  بر طبيب الزم است که
کب و اپ فشاری مناید که مرت ،نظر داشته ابشد درمریض را هنگام معاینه منودن، تشخيص، وعالج 

از قبيل خلوت اب شخص غری مهجنس )ان حمرم( ای کشف عورت مریض  هيچ نوع  عمل خالف شرع
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در صورت  موآن ه نشود ،جز به قدر ضرورت که معاینه منودن، تشخيص ای عالج تقاضای آنرا مينماید
 .اجازه مریض و بودن شخص اثلث بعد از و  شرعی ضرورت

 د و مدارک اسالمی شواه

 الکرمی  القرآنالف . 

َها  -1 نَساُن وَ ِإانه َعَرْضَنا اأْلََمانَةَ َعَلى السهَماَواِت َواأْلَْرِض َواْْلَِباِل َفأََبنْیَ َأن ََيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ َْحََلَها اإْلِ
ما امانت ]اهلى و ابر تكليف[ را بر آمساهنا و  ﴾ 23حزاب . آیة األِإنهُه َكاَن ظَُلوم ا َجُهوال  ﴿

ان انس زمنی و كوهها عرضه كردمي پس از برداشنت آن سر ابز زدند و از آن هراسناك شدند و
 .آن را برداشت راسىت او ستمگرى اندان بود 

ا َوِإَذا َحَكْمُتم َبنْیَ النهاِس َأن تَْ ِإنه اَّلِلَ ََيُْمرُُكْم َأن ُتؤدُّواْ اأَلَمااَنِت ِإََل َأْهِلَها  -3 ُكُمواْ اِبْلَعْدِل ِإنه اَّلِلَ نِِعمه
دهد كه به مشا فرمان مى یقينا  هللا  ﴾84النساء . آیة یَِعُظُكم ِبِه ِإنه اَّلِلَ َكاَن مسَِيع ا َبِصری ا ﴿

كنيد به عدالت مىرا به صاحبان آهنا رد كنيد و چون ميان مردم داورى  (هاسپردهاماانت )
 . بيناست شنواى هللادهد مشا را به آن پند مى هللاداورى كنيد در حقيقت نيكو چيزى است كه 

 ب . احادیث شریف 

 ُشرُ یَ نْ  ُثه  ِإلَْيهِ  َوتُ ْفِضى اْمرَأَتِهِ  ََل إِ  یُ ْفِضى الرهُجلَ  اْلِقَياَمةِ  یَ ْومَ  َمْنزَِلة   اَّللهِ  ِعْندَ  النهاسِ  َأَشرِِ  ِمنْ  ِإنه »  -1
بدترین  :فرموده است به این مفهومرسول هللا صلی هللا عليه وسلم  رواه مسلم. «. ِسرهَها

سيد ر  رسيد و خامنش به وی به خامنشانساهنا روزقيامت نزد هللا متعال کسی است که 
 راز او را فاش مينماید . )خلوت منود( ، سپس

اُع َماٍل ِبَغرْیِ َحقٍِ ََمَاِلَس َسْفُك َدٍم َحرَاٍم َأْو فَ رٌْج َحرَاٌم َأِو اْقِتطَ  اْلَمَجاِلُس اِبأَلَمانَِة ِإاله َثالَثَةَ »  -3
موده است به فر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم مشکاة املصابيح . حسنه العسقالنی .  «.

: َمالس مبتنی بر امانت اند ) متام اعضای َملس مکلف اند که راز َملس را مثل این مفهوم
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نگهداری منوده و آنرا فاش نکنند( جبز در سه مورد قتل انحق، َتاوز جنسی و گرفنت  امانت
 مال دیگران به انحق.

  پنجم ماده

معاینات طبی را که حالت مریض اَياب مينماید اجنام داده و از معاینات  که مهان  بر طبيب الزم است
روسه تشخيص پ مبر وی الزم است که متا. منی مناید خود داری مناید ااضافی که حاالت مریض اَياب آنر 

غری  داویتای  يه شيوه های تشخيص شفافيت اساس گذاری منوده واز استخدامو معاْله خود را  اب 
و ویز دوا َتم است که در ز . مهچنان بر وی الاجتناب مناید ای غری معمولی وای غری رمسی جدا   معتْب 

 .اَياب مينماید اکتفا ورزد ابه قدریکه حالت مریض آنر   اجنام عملياهتای جراحی

 ششم ماده

 و ، اسبابنوع مرض درمورد  مریض وای کسی راکه از وی نيابت مينماید بهبر طبيب الزم است که  
رفنت توضيح دهد. و اب در نظر گ صادقانهومعاْله آن  يهتشخيص معاینات  ، فایده  اجرایختالط آن ا

آهنا را از بدیل مناسب  در تشخيص وعالج  به شيوه  مناسب،  ان،مریض روانیوضعيت جسمی و 
 .دهد  کامل  روشن آگاهی و شفاف

  هفتم ماده

چ نوع  که متخصص مهان مرض است هي طبيب مکلف است که در فرستادن مریض نزد طبيب دیگری
که  یطبيبد، وای ابش تردد و کواتهی نکرده و او را نزد مهان طبيبی بفرستد که متخصص مهان مرض می

دارای وسایل و امکاانت خوب پيشرفته، َمهز وفعال ابشد البته اب در نظر گرفنت حالت وی  نسبت به 
 وضعيت صحی مریض که اَياب آنرا مناید. و

يت مند به رفنت وای مشوره گرفنت نزد طبيب دیگر ابشد مکلفمهچنان در صورتيکه خود مریض عالق  
رستادن مریض به در صورتيکه ف مهان طبيبی بفرستد که مریض آنرا ميخواهد.  درا نز  است که او طبيب

نان طبيب ، مهچعمل مناید که طبيب در پروسه فرستادن مریض بطیندارد  جواز مصلحت مریض ابشد
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ج البرای مریض جهت تداوی و ع داند مکلف است که متام معلومات مندرجه دوسيه مریض را که می
کامل که بيانگر   (medical report)گزارش طبی مریض یک  ه و برای منود تقدميالزمی است 

 .ابشد بدهد او میصحی وضعيت 

 هشتم ماده

 مشوره دیگری را جهت طبيبمعاجل، مریض و ای خانواده او حق دارند که  طبيببعد از اخذ موافقه  
دعوت منایند) و از نطرایت او مستفيد شوند( اما زمانيکه مریض وای خانواده او بدون موافقه طبيب 

يبيب معاجل ميتواند  ط ، اصرار مناید،طبيب معاجل به آن موافق نيست، به دعوت طبيب دیگری که معاجل 
 که به عالج مریض ادامه ندهد.

 هنم ماده

 حاالت و اوضاع غری درمناید و لو  یمریض خود دار  تداویجواز ندارد که طبيب از  یدر هيچ حالت 
جبز در صورتيکه مریض تعليمات تعينی شده از طرف طبيب معاجل را رد مناید، ای اینکه بدون  عادی 

يطه اختصاص حو ای زمانيکه وضعيت مریض از  موافقه طبيب معاجل خود از طبيب دیگر کمک خبواهد
 او خارج ابشد.

  همده ماد

 رورت ضدر حاالت اضطراری وعاجل طبيب مکلف است که به عالج مریض ات زمانی ادامه دهد که 
 طبيب ِماثل منتقل گردد.مراقبت گردد ای اینکه تت   رفع مریض

 

 

 

 شواهد و مدارک اسالمی 
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 الکرمی  القرآنالف . 

احلج . آیة  ﴿ اَی أَی َُّها الهِذیَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربهُكْم َواف َْعُلوا اْلَْرْیَ َلَعلهُكْم تُ ْفِلُحونَ  -1
ادت عباید ركوع و سجود كنيد و پروردگاراتن را اى كساىن كه اميان آورده ﴾. اآلیة 22

 . شوید و كار خوب اجنام دهيد ابشد كه رستگار منایيد
االسراء . َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنه السهْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوال  ﴿ -3

و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن زیرا گوش و چشم و قلب مهه مورد پرسش  ﴾33آیة 
 .واقع خواهند شد 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن ابِ ُكنُتْم َخرْیَ أُمه  -0 َّللِِ َوَلْو آَمَن أَْهُل ٍة ُأْخرَِجْت لِلنهاِس ََتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
ن ُْهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ رُُهُم اْلَفاِسُقوَن ﴿ مشا ّبرتین   ﴾114ان . آیة آل عمر اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْی ا هلهُم مِِ

سند دهيد و از كار انپاید به كار پسندیده فرمان مىامىت هستيد كه براى مردم پدیدار شده
رت بود برخى برایشان ّب اميان دارید و اگر اهل كتاب اميان آورده بودند قطعا   هللادارید و به ابزمى

 بيشرتشان انفرمانند  از آانن مؤمنند و
 شد. سورة األحزاب در فوق ذکر 23آیة  -8

 ب . احادیث شریف 
این مفهوم   هرسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است ب رواه مسلم. «الدِِیَن النهِصيَحُة.  » -1

 ین نصيحت است.دکه یقينا  
رواه اْحد و ابوداود و  .«َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َعِلَمُه ُثه َكَتَمُه ُأْلَِْم یَ ْوَم اْلِقَياَمِة بِِلَجاٍم ِمْن اَنٍر »  -3

ه در مورد علمی : کسيکفرموده است به این مفهومرسول هللا صلی هللا عليه وسلم  الرتمذی. 
از وی پرسيده شود و حال آنکه او آنرا ميداند، سپس آنرا پنهان مناید در روز قيامت اب 

 ْلام آتشنی قيزه ميشود.
وسلم فرموده  رسول هللا صلی هللا عليهرواه اللبخاری. « ، َرِعيهِتهِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  رَاعٍ  اإِلَمامُ » -3

 امام )آمر( عهده دار و مسؤل زیر دستان خود می ابشد. است به این مفهوم:
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 رسول هللا صلی هللا عليه . صحيح اْلامع. حدیث حسن. «خری الناس أنفعهم للناس » -0
 ّبرتین مردم انفع ترین آهنا برای مردم است . وسلم فرموده است به این مفهوم:

  ایزدهم ماده

داوی تمریضانيکه به  امراض صعب العالج و ای امراض کشنده مصاب اند بر طبيب الزم است که 
مریضان  مهدردی منوده و ات آخرین رمق  . ابرا ادامه داده و از تقدمي خدمات طبی دریغ نورزد آهنا

 را ابز بگذارد.اميد  برای ایشان در حيات 

 دوازدهم ماده

که در   ویمعن طبيب مکلف است که رنج و آالم مریض را اب وسایل ِمکنه وقایوی، عالجی، مادی و  
است که  ومهچنان مکلف طبيب متوجه صحتش است ومریض را بفهماند که  ختفيف دهد اختيار دار

 از مهارهتای خود در آرامش مریض و ختفيف مرض کار گرید.

 شواهد و مدارک اسالمی 

 الکرمی القرآنالف. 

ْن أَنُفِسُكْم َعزِیٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِیٌص َعَلْيُكم اِبْلُمْؤِمِننَی َرُؤوٌف رهِحي -1 التوبة.  ٌم ﴿َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِِ
بيفتيد به  مشا در رنج براى مشا پيامْبى از خوداتن آمد كه بر او دشوار است قطعا  . ﴾134آیة 

  .]هدایت[ مشا حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهرابن است

ُتْم َأن تُ ْفِسُدوا ِف اأْلَْرِض َوتُ َقطُِِعوا أَْرَحاَمُكْم ﴿ -3 ُتْم ِإن تَ َولهي ْ پس ]اى   ﴾33مد. آیة حم فَ َهْل َعَسي ْ
منی فساد  در ]روى[ ز [ برگشتيد ]ای سرپرست مردم شدید[ هللا منافقان[ آای اميد بستيد كه چون ]از 

 (        33كنيد و خویشاوندیهاى خود را از هم بگسليد )
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و بگو پروردگارا ببخشاى و . ﴾ 114املؤمنون . آیة َوُقل رهبِِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخرْیُ الرهاِْحِنَی ﴿ -3
 رْحت كن ]كه[ تو ّبرتین خبشایندگاىن 

 ﴾30السراء. آیة ا ِمَن الرهْْحَِة َوُقل رهبِِ اْرَْحُْهَما َكَما رَب هَياِن َصِغری ا ﴿ َواْخِفْض هَلَُما َجَناَح الذُّلِِ  -۴

دى ر و از سر مهرابىن ابل فروتىن بر آانن بگسرت و بگو پروردگارا آن دو را رْحت كن چنانكه مرا در خُ 
 پروردند 

 ب احادیث شریف

ِهْم َوتَ َوادِِ »  -1 َتَكى ُعْضو ا َتَداَعى لَُه ِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم َكَمَثِل اْلََْسِد ِإَذا اشْ تَ َرى اْلُمْؤِمِننَی ِِف تَ رَاْحُِ
فرموده است لم رسول هللا صلی هللا عليه وسلبخاری. ارواه ا« . َسائُِر َجَسِدِه اِبلسهَهِر َواحْلُمهى 

: مؤمنان را ميبينی که در مهرابنی، حمبت وشفقت خود مانند یک جسد اند به این مفهوم
 یمهدرد رگیو تب اب مهد یخواب یاعضا بواسطه ب گرید دیاز آن به درد آ یهرگاه عضو 

 . کنند  یم
ُه َفَسلِِْم َعَلْيِه ِإَذا َلِقيتَ  »ِقيَل َما ُهنه اَی َرُسوَل اَّللِه قَاَل «. َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستٌّ »  -1

ْتُه َوِإَذا مَ  ِرَض فَ ُعْدُه َوِإَذا َدَعاَك َفَأِجْبُه َوِإَذا اْسَتْنَصَحَك فَاْنَصْح َلُه َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اَّللهَ َفَسمِِ
فهوم: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است به این مرواه مسلم.  «.َوِإَذا َماَت فَاتهِبْعُه 

بر مسلمان دیگر شش حق دارد. پرسيده شدکه: ای رسول هللا آهنا کدام اند؟ مسلمان 
را عوت منود آنرا د زمانيکه تو فرمود: زمانيکه مهرایش رو برو شدی برایش سالم تقدمي کن و

عطسه زد  زمانيکه هان نصيحت شد برایش نصيحت کن، وقبول کن، و زمانيکه از تو خوا
َْحُکَ هللا( بگو، و زمانيکه مریض شد او را عيادت کن و و )احلمد هلل( گفت برایش ) یَر 

 .کن اشرتاک او ۀاگر وفات منود در جناز

 سیزدهمماده 
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ی گاهآطبيب مکلف است که مریض را در مورد مرضش بطور خاص ودر مورد صحتش بطور عام 
 ین آگاهیا . معلومات دهد مطلوب و مؤثرتدابری وقایوی به شيوه  و  ، ونيز در مورد حفظ الصحهدهد

 هم از طریق سایر وسایل موجوده صورت گرفته می تواند.  بشکل مستقيم و ای

 شواهد  و مدارک اسالمی 

 الکرمی  القرآنالف. 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن اِبَّللِِ  -1 آَمَن  َوَلْو ُكنُتْم َخرْیَ أُمهٍة ُأْخرَِجْت لِلنهاِس ََتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ رُُهُم اْلَفاِسُقوَن ﴿ ن ْ  ﴾114ل عمران . آیة آ أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْی ا هلهُم مِِ

دهيد و از  اید به كار پسندیده فرمان مىمشا ّبرتین امىت هستيد كه براى مردم پدیدار شده
 براي طعا  قر اهل كتاب اميان آورده بودند دارید و به خدا اميان دارید و اگمى كار انپسند ابز

 . َل[ بيشرتشان انفرمانند و ]ن ّبرت بود برخى از آانن مؤمنند شا
اِبْلبَ يَِِناِت .  َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِإاله رَِجاال  نُّوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَُلواْ أَْهَل الذِِْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تَ ْعَلُمونَ  -3

َ لِلنهاِس َما نُ ِزَِل إِلَْيِهْم َوَلَعلهُهْم یَ تَ َفكهُرو َوالزُّبُِر وَ  و  03النحل. آیة  َن ﴿أَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِِْكَر لِتُ َبنیِِ
ر كردمي گسيل نداشتيم پس اگوحى مى به ایشانو پيش از تو ]هم[ جز مرداىن كه  ﴾ 00
ها وشتهآانن را[ اب دالیل آشكار و ن]زیرا . دانيد از پهوهندگان كتاّباى آمساىن جوای شوید منى

]فرستادمي[ و این قرآن را به سوى تو فرود آوردمي ات براى مردم آنچه را به سوى ایشان انزل 
  .شده است توضيح دهى و اميد كه آانن بيندیشند

اى كساىن كه اميان  ﴾112 ة . آیالتوبه اَی أَی َُّها الهِذیَن آَمُنواْ ات هُقواْ اَّلِلَ وَُكونُواْ َمَع الصهاِدِقنَی ﴿ -3
 و اب راستگواین ابشيد بپرهيزید )خمالفت فرمان ( هللااید، از آورده

 ب . احادیث شریف 
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رواه  «.ْسِلِمنَی َوَعامهِتِهمْ َّللِِه َوِلِكَتابِِه َولَِرُسولِِه َوألَِئمهِة اْلمُ » قُ ْلَنا ِلَمْن قَاَل « الدِِیُن النهِصيَحُة » -3
حت : دین )سراسر( نصيفرموده است این مفهومرسول هللا صلی هللا عليه وسلم مسلم . 

است، پرسيدمي برای چه کسی؟ فرمود: برای هللا، کتاب او،پيامْبش وبرای زعمای مسلمنی 
 وعموم آهنا.

ْدَق یَ ْهِدى ِإََل اْلْبِِ َوِإنه اْلْبه یَ ْهِدى ِإََل »  -3 ْدِق فَِإنه الصِِ ْْلَنهِة َوَما یَ زَاُل الرهُجُل ا َعَلْيُكْم اِبلصِِ
ُكْم َواْلَكِذَب فَِإنه اْلَكذِ  ْدَق َحىته ُیْكَتَب ِعْنَد اَّللِه ِصدِِیق ا َوِإایه َب یَ ْهِدى َیْصُدُق َویَ َتَحرهى الصِِ

َحرهى اْلَكِذَب َحىته ُیْكَتَب تَ ِإََل اْلُفُجوِر َوِإنه اْلُفُجوَر یَ ْهِدى ِإََل النهاِر َوَما یَ زَاُل الرهُجُل َیْكِذُب َوی َ 
فرموده سلم .رسول هللا صلی هللا عليه و رواه الرتمذی . حدیث حسن صحيح «ِعْنَد اَّللِه َكذهااب  

: مشا به صداقت مکلف هستيد زیرا راست گفنت وصداقت )انسان را( است به این مفهوم
اقت خود شخصيکه به صدبه نيکی رهنمائی ميکند و نيکی) انسان را( به جنت ميْبد. 
 صدیقنی( صدیق ثبت می ۀادامه ميدهد ودر جستجوی صدق ابشد نزد هللا متعال در )زمر

ی) کند و بد شود. مشا از دروغ اجتناب ورزید زیرا دروغ )انسان را( به بدی رهنمائی می
نزد  ،انسان را( به جهنم ميْبد. شخصيکه به دروغ خود ادامه دهد ودر جستجوی آن ابشد

 . شود کِذاب ثبت می  (دروغ گواین ۀ متعال در )زمرهللا
 نگر آنست که حق مسلم بر مسلم شش است . بتفصيل قبال  ذکر شد.که بيا  یحدیث -0

 

 چهاردهمماده 

َياب ا در عنی زمان هم وضعيت مریض ت کهن رضایت مریض معاْله او جواز ندارد جبز در حالو بد 
را  گرانای اینکه مرض او صحت دیگرفنت موافقه مریض امکان پذیر نباشد   همو  مداخله طبی را مناید

 .صورت ميگردسالمی ا طبق قواننی  مداخله طبی دید مناید و ای اینکه دیگران را به آن مبتال مناید البتههت
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اساس   وای  به اساس رضایت صریح وای ضمنی ویموافقه در صورت که اهليت مریض کامل ابشد 
مریض از  در صورت که خودحاصل می گردد.   ،مناید که از او به شکل قانونی نيابت میموافقه کسي

ه به ای فاقد شرطی از شروط اهليت ابشد حتمی است که موافق فاقد شنوایی ابراز موافقه انتوان ابشد ای
 عمليات و مداخالت جراحی ابشد .  معرفی  ی بهنل کتبی، روشن و واضح بوده و مبتشک

 شواهد و مدارک اسالمی 

 الکرمی  القرآنالف. 

  13ء . آیة السرااوَُكله ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَآئَِرُه ِف ُعُنِقِه َوُُنْرُِج َلُه یَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتااب  یَ ْلَقاُه َمنُشور ا ﴿ -1
اده اى كه آن را گشامي و روز قيامت براى او انمه﴾و كارانمه هر انساىن را به گردن او بسته

 . آورميبيند بریون مىمى
َا أَنَت ُمذَكٌِِر  -3 پس تذكر ده كه  ﴾  33 و 31 . آیةالغاشيه  لهْسَت َعَلْيِهم ِبَُصْيِطٍر ﴿   .َفذَكِِْر ِإمنه

 .سلطى ندارىبر آانن ت. اى تو تنها تذكردهنده
َنُكْم اِبْلَباِطِل ِإاله َأن َتُكوَن َِتَاَرة  َعن تَ رَاضٍ  -3 نُكْم َوالَ تَ ْقتُ ُلواْ  اَی أَی َُّها الهِذیَن آَمُنواْ الَ ََتُْكُلواْ أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ مِِ

ید اموال مهدیگر ااى كساىن كه اميان آورده ﴾32النساء. آیة  أَنُفَسُكْم ِإنه اَّلِلَ َكاَن ِبُكْم َرِحيم ا ﴿
را به انروا خمورید مگر آنكه داد و ستدى اب تراضى یكدیگر از مشا ]اجنام گرفته[ ابشد و خوداتن 

 .مهواره اب مشا مهرابن است  هللارا مكشيد زیرا 

 ب . احادیث شریف 

رواه ابن ماجه. «.ْسِقيِهْم َویَ  اَل ُتْكرُِهوا َمْرَضاُكْم َعَلى الطهَعاِم َوالشهَراِب فَِإنه اَّللهَ یُْطِعُمُهمْ »  -1
ان خود را : مریضفرموده است به این مفهومرسول هللا صلی هللا عليه وسلم حدیث حسن. 

 نکنيد زیرا که هللا متعال آهنارا ميخوراند ومينوشاند. )اکراه(بر خوردن و نوشيدن وادار



13 
 

ٍٍ ِمْن َماِل َأِخيِه َشْيٌء ِإال ِبِطيِب ال َيَِلُّ اِل »  -3 العيين إسناده قال  د أْحرواه  «. نَ ْفِسِه ِمْنهُ ْمِر
ست )  : حالل نيفرموده است به این مفهومرسول هللا صلی هللا عليه وسلم   حسن جيد

 او )که از صميم قلب ابشد(. گرفنت و خوردن( مال مسلمان جبز در صورت رضایت
سول ر درحدیث که بيانگر شش حق مسلمان بر مسلمان است  و قبال  مفصل ذکر شد،  -3

ت شد و زمانيکه از تو خوا هان نصيح :به این مفهوم  فرموده اندهللا صلی هللا عليه وسلم 
 .برایش نصيحت کن

 اپنزدهمماده 

کلفيت م طرح پالن تداوی مناسب به حالت مریض  امنی بوده خود در قسمت وتالش طبيب در سعی  
ریض آن خود را متيقن مناید.  در صورت که م مؤثریتاز  پالن تداویانتخاب و تطبيق دارد که قبل از 

غری مؤثر ابشد، بر طبيب است  که مریض را از عدم مؤثریت آن پالن تداوی  خواهان تطبيق کدام
 قناعت دهد. 

 شانزدهمماده 

( این منشور طبيب مکلف است که در زمان معاینه منودن مراتب ذیل را اجرا منایند 0 رعایت ماده )اب 
. 

 الف: ثبت و راجسرت وضعيت صحی مریض،  اترَيچه مرض، نوعيت مرض، سابقه مرض مریض و ای
 . خانواده

 برای آن . مناسبوقت  اختصاصمعاینه طبی و  درست  بند بودن در دقت و اجنام دادناپب: 

اوندان مریض ای خویش .اب مشخص منودن مقدار و طریقه استعمال آن بشکل واضح نسخه  تریر ج: 
راحی عمليات ج متوقع  عوارض جانبی مهم و وی را حسب ضرورت در مورد امهيت دساتری طبيب و 

 .آگاهی دهد طبی  تداویو 
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 شواهد و مدارک اسالمی 

 الکرمی  القرآنالف . 

ْن أَنُفِسُكْم َعزِیٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِیٌص َعَلْيُكم اِبْلُمْؤِمِننَی َرُؤوٌف ره  َلَقدْ  -1 التوبة ِحيٌم ﴿َجاءُكْم َرُسوٌل مِِ
ه مشا در رنج بيفتيد ببراى مشا پيامْبى از خوداتن آمد كه بر او دشوار است قطعا   ﴾134

 .]هدایت[ مشا حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهرابن است 
ُتْم َأن تُ ْفِسُدوا ِف اأْلَْرِض َوتُ َقطُِِعوا أَْرَحاَمُكْم ﴿ -3 ُتْم ِإن تَ َولهي ْ ﴾أُْولَِئَك الهِذیَن  33مد. آیة حم فَ َهْل َعَسي ْ

﴾ أََفاَل یَ َتَدب هُروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قُ ُلوٍب 33حممد. آیة  َعنَ ُهُم اَّللهُ َفَأَصمهُهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم ﴿لَ 
ای [ برگشتيد ]هللا﴾ پس ]اى منافقان[ آای اميد بستيد كه چون ]از  30حممد. آیة  أَق َْفاهُلَا ﴿

و خویشاوندیهاى خود را از هم بگسليد  سرپرست مردم شدید[ در ]روى[ زمنی فساد كنيد
آانن را لعنت منوده و ]گوش دل[ ایشان را انشنوا و  هللا( اینان مهان كسانند كه 33)

اندیشند ای ]مگر[ بر دهلایشان آای به آایت قرآن منى33چشمهایشان را انبينا كرده است )
 .قفلهاىي هناده شده است 

و بگو پروردگارا ببخشاى و  ﴾114  . آیةومنونَوأَنَت َخرْیُ الرهاِْحِنَی ﴿ املَوُقل رهبِِ اْغِفْر َواْرَحْم  -3
 رْحت كن ]كه[ تو ّبرتین خبشایندگاىن 

از  و ﴾ 30 السراءا َواْخِفْض هَلَُما َجَناَح الذُّلِِ ِمَن الرهْْحَِة َوُقل رهبِِ اْرَْحُْهَما َكَما َرب هَياِن َصِغری ا ﴿ -0
فروتىن بر آانن بگسرت و بگو پروردگارا آن دو را رْحت كن چنانكه مرا در سر مهرابىن ابل 

  ردى پروردندخُ 

 ب . احادیث شریف 

 سمجمؤمنان در مهرابنی، حمبت وشفقت خود مانند یک در مورد اینکه  خباری.حدیث  -1
 . حدیث به تفصيل در فوق ذکر شد.اند 
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 مفصلش قبال  گذشت.حدیث که بيانگر شش حق مسلم بر مسلم است ،  ذکر   -3

  هفدهمماده 

 :بر طبيب الزم است که جهت اجنام عمليات جراحی شروط ذیل را فراهم مناید 

الف: طبيب که عمليات جراحی را اجنام ميدهد ابید که در رشته مربوطه خود از نگاه ختصص علمی، 
 و نوعيت عمليات جراحی دارای سند معتْب طبی بوده ابشد .

 صحی بوده و برای عمليات ای در جای اجنام دهد که کامال  ب: عمليات را در یک موسسه معاْلوی 
 هتيه و آماده شده ابشد . مذکور جراحی 

يقن )قبل از عمليات( اجنام دهد ات مت اکسری را و درصورت ضرورت ج: معاینات فزیکی، البراتواری ،
ه متحقق شود کمهچنان و  ،ميباشد  مناسب ضروری و  برای عالج مریض که عمليات جراحیشود  

 .وضعيت صحی مریض اجازه چننی عمليات جراحی را ميدهد 

لی جواز و  بپردازد به اجرای عمليات  ابلفعلل عمليات جراحی است خودش د: طبيب جراح که مسئو 
 او را کمک کند ولو کهای دیگر جراحان  دارد که جراحی دیگری که داخل شفاخانه موظف است 

مهنی طور جواز دارد که طبيب برخی امور جراحی مریض .  مورد اخذ نشده ابشد در آنموافقه مریض 
 ارد به شرط اینکه تت مراقبت و مهکاری خود او صورت گرید.پرا به مهکار خود بس

 شواهد و اسناد اسالمی 

 الکرمی  القرآنالف . 

 کر شد سوره االحزاب که قبال  ذ   23آیة  -1
 سوره النساء که قبال  ذکر شد   84آیة  -3
 نزند سرابز و﴾ . اآلیة343 آیة.  البقرة﴿ فَ ْلَيْكُتبْ  اَّللُِ  َعلهَمهُ  َكَما َیْكُتبَ  َأنْ  َكاِتبٌ  ََيْبَ  َوالَ  -3

 دوى بنویس كه ابید پس هللا ، را او است آموخته چنانكه كه نویسد آن از نویسنده،
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 احادیث شریف 

«.  َضاِمنٌ  فَ ُهوَ  ِطبٌّ  ْنهُ مِ  یُ ْعَلمُ  َوالَ  َتطَبهبَ  َمنْ »  قَالَ  -وسلم عليه هللا صلى- اَّللهِ  َرُسولَ  َأنه  -1
:  هومفرموده است به این مفرسول هللا صلی هللا عليه وسلم راوه ابوداود . حدیث حسن . 

 او ضامن ) مسئول( است. و از وی علم طب معلوم نشودکسيکه طبابت مناید 
ل هللا صلی هللا عليه . رسو  رواه البخاری «ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكْم َوأَْعرَاَضُكْم بَ ْيَنُكْم َحرَاٌم فَِإنه »  -3

 .خوهنا، ماهلا، آبرو و عزت اتن بر یکدیگر اتن حرام است بی تردید پس :وسلم فرمود
َا الظُُّلَماُت یَ ْوَم اْلِقَياَمِة  ات هُقوا»  -3 لی هللا عليه وسلم رسول هللا ص لم. رواه مس «.الظُّْلَم فَِإهنه

ر ورزید زیرا ظلم منودن اتریکی ها است د: از ظلم منودن اجتناب فرموده است به این مفهوم
 روز قيامت.

 هژدهمماده 

دیل وضعيت صحی اش و ب در مورد)در صورت که تواانیی اخذ معلومات را داشته ابشد(ابید مریض  
های تداوی آگاهی حاصل مناید. طبيب نباید تداوی را جْبا  به مریض بقبوالند و مهچنان نباید بدون 

 رضایتش امضایش را در دوسيه  طبی اخذ مناید.

 

 نزدهمماده 

را  مریض ، طبيب مکلف است که از عواقب این عمل،در صورت که مریض ُنواهد معاْله شود  
 طور طبيب مکلف است که گفته های مریض را ثبت مناید و اقرارش بدون مبالغه آگاهی الزم دهد مهنی

شد که اب طبيب مربوط و یک نرس  از مجله هيئت  .خواهد معاْله شود  را بگرید که او خودش منی
 دوسيه مریض را امضا منایند ات  مسوليت طبيب مرفوع گردد.
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 شواهد و مدارک اسالمی 

 الف . القرآن الکرمی 

 سوره االسراء . قبال  ذکر شد  13آیة   -1
 . قبال  ذکر شد. الغاشيه سوره  33و   31 های آیه  -3
 . سوره النساء. قبال  ذکر شد   32آیة   -3

 ب . احادیث شریف 

  حدیث حرام بودن خوهنا، ماهلا و آبرو و عزت مسلماانن . قبال  ذکر شد. -
  منع وادار منودن )اکراه( مریضان به خوردن ونوشيدن . قبال  ذکر شد.حدیث  -
ٍٍ ُمْسِلٍم ِإاله ِبِطيِب نَ ْفِسِه »  - رسول  حسن جيد العيين إسنادهقال  أْحد رواه  «.اَل َيَِلُّ َماُل اْمِر

ال : حالل نيست ) گرفنت و خوردن( مفرموده است به این مفهومهللا صلی هللا عليه وسلم 
 مسلمان جبز در صورت رضایت او )که از صميم قلب ابشد(.

 
 

 بیستمماده 

رجاع  ا  شریک است،در صورتيکه طبيب مریض را در کدام موسسه صحی دیگری که خودش در آن  
 :کند مکلف است که موارد ذیل را رعایت مناید 

و نوعيت   کيفيتالف: موسسه مذکور ابید خدمات متفاوت عالی را تقدمي مناید که از حيث  
 کمرت از دیگران نباشد .
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شود که ضرورت به آن دیده شود و نزد ارجاع ب: مریض به موسسه صحی دیگر هنگامی 
نباید  شد .ای خوبرت که وضعيت مریض اَياب می مناید، موجود نبو اولی امکاانت معاْل طبيب 

 مریض در موسسه صحی مذکور بيشرت از وقت مطلوب ابقی ِباند .

 بدهد  . به مریض اوضاع و احوال ابید که طبيب حق آزادی انتخاب منودن را در متام

 شواهد و مدارک اسالمی 

 قواعد فقهی 

   .برای دفع ضرر عام ،ضرر خاص تمل می شود (َيتمل الضرر اْلاص لدفع ضرر عام ) -1
 .. ضرر شدید اب ضرر خفيف دفع می شود(الضرر األشد یزال ابلضرر األخف. )

 .دفع ضرر نسبت به رسانيدن منفعت اولویت دارد (درء املفاسد أولی من جلب املنافع ) -3
 .به مقاصد آهنا اندمتعلق کار ها  .  (األمور ِبقاصد ها) -3

 بیست یکمماده 

زمانيکه عالج مریض در موسسه صحی آغاز ميگردد جواز ندارد که مریض از آن اخراج گردد جز در  
مریض ه باید ای اینکه خود مریض به آن عالقمند ابشد اما ابید که مناَياب  راکه وضعيت مریض آنيصورت

که ه شود  گرفتبشکل کتبی  از عواقب خارج شدن از آجنا آگاهی داده شود و اقرار مریض ای اقارب او 
مریض د که ری کتبی اقارب زمانی صورت ميگاقرار  به رضایت خودش شفاخانه را ترک منوده است .گرفنت 

 اهليت ابشد. ثبت اقرار ضميمه دوسيه مریض ميگردد. غری قابل

 شواهد و مدارک اسالمی 

 الکرمی  القرآنالف . 

 سورة األحزاب در فوق ذکرشد. 23آیة  -1
 سوره النساء که قبال  ذکر شد   84آیة  -3
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 نزند سرابز و﴾ اآلیة. 343 آیة.  البقرة﴿ فَ ْلَيْكُتبْ  اَّللُِ  َعلهَمهُ  َكَما َیْكُتبَ  َأنْ  َكاِتبٌ  ََيْبَ  َوالَ  -3
 سد.بنوی وى كه ابید پس ، هللا را او است آموخته چنانكه نویسد كه آن از نویسنده،

 ب . احادیث شریف 

 شود.از وی علم طب معلوم ن درحاليکه کسيکه طبابت منایدحدیث بيانگر مسؤل بودن   -1
 قبال  ذکر شد.

 د.مسلماانن بریکدیگر. قبال  ذکر شخوهنا، ماهلا، آبرو و عزت حدیث بيانگر حرام بودن  -3
 .قبال  ذکر شد ظلم منودن اتریکی ها است در روز قيامت.حدیث بيانگر  اینکه  -3

 بیست دومماده 

و آن را وصی ا ولی و به هيچ وجه جواز ندارد که طبيب حيات مریض را خامته دهد ولو که مریض،
بسيار   آن یامرض صعب العالج که شف به سبب  ای ابشد شدید  معيوبيتبه سبب  چه مطالبه منایند 

انِمکن  آرام منودن آن به وسایل مروجهکه شدید  بسياری  درد و آالم پنداشته شود و چه به سببمشکل 
در متامی موارد فوق جواز ندارد که طبيب به حيات مریض خامته دهد و ابید که طبيب مریض  .ابشد 

 .منایدصابرین توصيه  را به صْب منودن و اجر

 

  بیست سوم ماده

 ،اند خدمات صحی برای مریض تقدميکه مصروف   طبيب مکلف است که اب متام اعضای تيم صحی
در مورد وضعيت صحی مریض و شيوه ای معاْله که آنرا بکار  طبيبزمانيکه از مناید. مهکاری الزم 

 معلومات دریغ ننماید. تقدميمعلومات خواسته از  ،برده است

 بیست چهارم ماده
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د را از سفر وزمان غيابت خود در جراین بگذار  اشمریض  ، قبل از سفر منودن طبيب مکلف است که 
اجنام دهد ای ندهد واقف گرداند. در متامی موارد  تواند خود می طبيب غيابرا که مریض در  اموری و 

استمرار  رتعهد بعوض خویش یک طبيب معاجل دیگری را که  در زمان غيابتش، فوق الزم است که 
 معرفی مناید. ، را کند معاْله 

 بیست پنجم ماده

ياید بر وی ب که تت عالج مهکار او قرار دارد هرگاه از طبيب خواسته شود که جهت معاینه مریضی 
 ذیل عمل مناید: تالزم است که به دستورا

 ، ار  در صورتيکه از طرف طبيب معاجل پيشنهاد شده ابشد الف: دعوت جهت مشوره دادن
ست که نتایج االزم بر طبيب مشوره دهنده  برایش آشکار نشده ابشد.دليل آن ولو که  بپذیرد

  معاینه اش را برای طبيب اولی ارائه مناید

به  چيز هایيکه الزم است . درگفنت ب: اب مریض اظهار مهدردی مناید از اضطراب او بکاهد 
نت آن ابید از در گف،اولی اش گفته شود  يبطبگفته شود و چيز های که صرف برای   مریض

از گفنت کلمات و اشارا تيکه به عزت و آبروی طبيب معاجل مهکار او صدمه  .حکمت کار گرید
ب اجتناب مناید بویهه زمانيکه که بنی طبي ،ان چيز جلوه ميدهد ار  و ای خدمات او وارد ميکند
 ه و طبيب معاجل اختالف نظر بوجود بياید.دعوت شد

جهت مشوره دعوت دهد ابید طبيب مشوره دهنده قبل از رفنت نزد   : هرگاه مریض طبيب رات
 .نه ؟ آگاهی دارد اینه که آای طبيب معاجل به آن موافقه دارد ای   ئن منایدممریض خود را مط

بيب ط ات طبيب دوم،  است مالز طبيب  اول را ترک مناید    : هرگاه مریض مصمم شود که ث 
 .بگذارددر جراین  اول  معاجل

طبيب معاجل حق دارد که هنگام ضرورت از  )مشاور(: بعد از گرفنت مشوره از طبيب دومج
   در عنی ختصص ای غری آن مشوره بگرید. دیگری طبيب 
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 بیست ششمماده 

ه امور ذیل ب مکلفمی ابشد،  به اشخاص تت نظارت  خدمات صحی   تقدميبه طبيبی که مؤظف  
 ابشد:می 

اجنام ميدهد به افراد تت نظارت نيز اجنام  سایر اشخاص الف:  عنی خدمات صحی را که به 
 دهد.

را اجنام ندهد که منااینگر مشارکت او در شکنجه وغریه انواع رفتار های عملی ب: هيچ نوع 
عمل مضر  یک دادن سکوت او ابشد خواه اجنام ای و موافقه ، ترغيب انگرای بي ظاملانه ابشد

 ابشد و ای اابء ورزیدن از یک عمل مفيد ابشد.

ج: معلومات و مهارهتای خود را در خدمت کسانی قرار ندهد که اشخاص تت نظارت را 
افراد تت نظارت خود داری  ظلم ابالیاز هر نوع مشارکت در .  مورد ظلم قرار دهدآن  عهذری

 مناید.

د مکلف است  قرار دارن ظلم د: هرگاه مالحظه مناید که افراد تت نظارت اب بد رفتاری ای تت 
 که آنرا به مسئولنی امور ابالغ مناید.

 بیست هفتم  ماده

توان  دازهسن ميباشند مکلف اند که به ان تقدمي خدمات صحی برای افراد خوردبه دکتورانيکه مؤظف  
) آهنا را بفهمانند که این عمل یک امر  ات آن آگاهی دهندءخود آهنا را در مورد مداخله طبی و اجرا

 عادی ميباشد(.

  بیست هشتم ماده
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چننی معلوم شود که خانواده و اقارب  شبه نظر شود ، و  طبيب عهده دار عالج طفل میزمانيکه  
ع ،  بر وی الزم است که مدافدرست اجنام نداده اند او وضعيت صحی طفل مکلفيت خود را در قبال

 .مصلحت طفل ابشد

 بیست هنمماده 

عالج مينماید مکلف است که اب آهنا اب قاطعيت وحرص شدید عمل منوده در معتادین را  طبيبيکه 
ویهه معتادین  مؤسسات صحی این عمل در  ندارد که تفاوتی هيچ  ابشد. جستجوی ّبرتین شيوه عالج

 .فراهم بودن امکاانت نزد وی ( درصورت اجنام شود ای در کلنيک شخصی خود او ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 اسرار طبی

 ماسی ماده 
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ن آ ای در جراین کار خویش بر کشف منود و  ،طبيب راز مریض را از طریق ختصص ومسلک هرگاه  
مریض از طبيب معاجل خود تعهد آنرا هم نگرفته جواز ندارد آنرا افشا مناید )و لو که  ،مطلع گردید

 ابشد( جبز در حاالت ذیل و امثال آن:

ای اینکه در  وخواهش کتبی خودش  صورت گرفته ابشد افشای راز مریض بنا به  هالف: زمانيک
 مودن آن مصلحت مریض در نظر گرفته شده ابشد. افشان

ه اساس ب ای اینکه حمکمه به افشا منودن آن صراحت داشته ابشد و شرعیب: زمانيکه قواننی 
 به افشا منودن آن حکم صادر منوده ابشد. شرع

راز مریض جلو گریی از وقوع جرامي ابشد، در این صورت افشا  ی ج: زمانيکه هدف از افشا
 .اند دهش خمتص امور این به رسيدگی جهت که شود می رمسیه کميتمنودن آن مربوط به  

د: زمانيکه افشای راز مریض به منظور دفاع از نفس در مقابل قوه قضایه )در صورتيکه آنرا 
 اَياب مناید(ابشد.

ه  : زمانيکه منظور از افشای راز دفع ضرر از خامن وای شوهر بوده ابشد مشروط بر اینکه در 
 حضور داشت هر دوی آهنا آنرا ابالغ مناید نه در غياب یکی از آهنا .

 رافراد جامعه از آن متضر  ِمکن جلوگریی از امراض ابشد که ززمانيکه هدف از افشای راو: 
اما افشای آن از طرف تيم صحی که جهت رسيدگی به این امور خمتص اند صورت  شوند.

 ميگرید.

 

  سی و یکم ماده

 ان(، شاوليای امور شان )بدون آگاهی  خمفيانه ش اطفال خورد سن مبنی بر عالجخواه درصورت  
طبيب مکلف است که خود را از علت عدم عالقمندی آهنا در سهيم ساخنت اوليای امور ایشان آگاه 
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است که  الزم . از مشکل در جراین ابشد اش است خانوده  ّبرتمناید که  ترغيبساخته و مریض را 
قمند سهيم الع طبيب در این قسمت اب مریض مهکاری مناید ات افکار منفی از وی دور گردد و مریض

ساخنت اوليای امور خویش در رفع مشکل شود و به رغبت و رضایت خویش حاضر شود که خانواده 
 در جراین بگذارد. مرضش را از  خود

 سی و دوم ماده

را عالج مناید و حق دارد که از تصریح معلوماتيکه منجر به  خورد سالطبيب حق دارد که مریضان  
 د.ابش ده داتصریح منودن را  جواز شرعضرر مریض ميشود خود داری مناید جبز در صورتيکه 

 سی و سوم ماده 

ازی معلومات جبوانب دیگر از قبيل پهوهشگران، کمپنی ها دواس تقدميطبيب مکلف است که قبل از  
ل  روشن را به شک آگاهی داده و از وی موافقه شفاف ورا مریض ، ری معلوماتوای مؤسسات مجع آو 

 کتبی گرفته ابشد.

 سی و چهارم ماده

مریض حق دارد که در مورد وضعيت صحی خود گزارش مفصل  معاینات خود از نزد طبيب اخذ  
طی نداشته مناید که به ختصص او رب تقدميمناید. جواز ندارد که طبيب گزارشی را بنویسد ای گواهی 

ت ایفته معاینه به آن دس ندر جرایکه ابشد  واقعی  . گزارش طبيب ابید به اساس ایفته های ابشد
 است.

 

 سی وپنجم ماده

تواند که در مورد وضعيت مریض، تشخيص، عالج وتوقعات خاص از پيشرفت وضعيت  طبيب می 
 مناید مشروط به موافقه او. مباحثهمرض مهرای وکيل مریض 
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 سی و ششم ماده

ات معلوم موسسه که خواهان معلومات است؛ ض برایطبيب اجازه دارد که از وضعيت خاص مری 
اید وبر طبيب من از وی کتبا نيابت می شرعیمناید مشروط به موافقه مریض ای کسيکه به شکل  تقدمي

 معلومات مریض را از عواقب آن در جراین بگذارد. تقدميالزم است که قبل از 

 سی و هفتم ماده

جهت حمافظت اسرار معلومات طبی مندرجه دوسيه ات بر طبيب و سایر کار کنان صحی الزم است  
دهد. حق  خبرج را خود ه،  آخرین سعی وتالش ِمکنمریض بشمول معلومات ثبت شده در کامپيوتر 

 موجوده  لوماتمع مهه  .ثبت متام گزارشها مربوط است به اشخاص مسلکی که به مهنی کار مؤظف اند
 .نيز ثبت گردد  و هویت کسانيکه آنرا اضافه منوده ،  و اضافات جدید

 ه سی و هشتم ماد

اصله معلومات حو ای انیب وی  در مورد اینکه  قبل از درج معلومات در کامپيوتر الزم است مریض 
گاه آدرج کمپيوتر می شود و هم در مورد اینکه کدام افراد می توانند از آن اطالع حاصل منایند ؛ 

د. به هرمقداریکه دست ایفنت به معلومات در مورد مریض حساس ومهم ابشد به مهان  نشو ساخته 
 اخذ ميگردد.  دسرتسیجهت عدم اندازه تدابری احتياطی خاص 

 سی و هنم ماده

ه حتمی است ک ،شود  زمانيکه  معلومات در مورد مریض به خارج از مؤسسه صحی فرستاده می  
 .معاجل اخذ گردد طبيبنيز موافقه  و وی  نيابقبل از فرستادن معلومات  موافقه مریض ای 

 چهلمماده 

 اطالع ۀ، اجازشرعمتام معلومات طبی خاص واسراریکه افراد و ای کميته ها  به شکل پنهانی مطابق  
ن را طالع ایفنت از آآنرا حاصل ميکنند منحصر به آهنا بوده وهيچ کس دیگر حق ا  منودن حاصل

چهار  مهان به  فرستاده شده است و که   یهدفمهان ارسال معلومات طبی سری به ندارد. مهچنان 
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ری   دیگمعينی منحصر ميشود. ) استفاده از آن در کدام زمان دیگری و ای برای هدف چوب زمانی 
 جواز ندارد(

  چهل و یکم ماده

ات از ضياع فایل  دگرد َمهز( backup and retrieval functions) انمه الزم است که کامپيوتر اب بر  
 ، شود ( به کدام مشکل مواجه میserverای ) و کامپيوتر های انمه بر زمانيکه آن درجههای من

 ۀشود الزم است که یک نسخه چاپ شد حذف میهرگاه کدام فایل از آن . جلوگریی به عمل آید 
 .شود داده قرار معاجل طبيب بدسرتس آن

 چهل دوم ماده

ای درج  ،چاپ شده زمانيکه طبيب معاجل از داشنت فایل معلومات طبی در مورد مریض ) به شکل  
پيوتری کامنان داد، جواز دارد که خبش ثبت معلومات  يشده کامپيوتر وای هم در داخل سی دی (اطم

کتبی   کل به شمناید الزم است که طبيب را  اما وقتيکه آنرا حذف می .آنرا از کامپيوتر حذف مناید
 خواهان حذف برخی از معلومات خود شود. مقررات،خْب دهد.  مریض حق دارد که در حمدوده 

 مدارک و شواهد اسالمی
 الف . القرآن الکرمی

 .سوره النساء . قبال  ذکر شد  84آیه   -1
 یَ ْغَتب َواَل  ََتَسهُسوا َواَل  ِإثٌْ  الظهنِِ  بَ ْعضَ  ِإنه  الظهنِِ  مِِنَ  َكِثری ا اْجَتِنُبوا آَمُنوا الهِذینَ  أَی َُّها ایَ  -3

 تَ وهابٌ  اَّللهَ  ِإنه  اَّللهَ  َوات هُقوا ُتُموهُ َفَكرِهْ  َمْيت ا َأِخيهِ  حلَْمَ  ََيُْكلَ  َأن َأَحدُُكمْ  َأَيُِبُّ  بَ ْعض ا ب هْعُضُكم
 هك بپرهيزید گماهنا از بسيارى از ایدآورده اميان كه كساىن اى﴾  13 احلجرات﴿  رهِحيمٌ 
 آای ندنك بعضى غيبت مشا از بعضى و مكنيد جاسوسى و است گناه گماهنا از اىاپره

 و  دارید كراهت آن از، پس  خبورد را اشمرده برادر گوشت كه دارد دوست مشا از كسى
 . است مهرابن پذیر توبه هللا یقينا    برتسيد هللا از
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نْ َيا ِف  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  هَلُمْ  َآَمُنوا الهِذینَ  ِف  اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  َأنْ  َيُِبُّونَ  الهِذینَ  ِإنه  -3  َلمُ یَ عْ  َواَّللهُ  َواآْلَِخَرةِ  الدُّ
یقينا  کسانی که دوست دارند زشتيها در )ميان( مؤمنان  ﴾ 12 آیة. لنور﴿ تَ ْعَلُمونَ  اَل  َوأَنْ ُتمْ 

شایع شود ، عذاب دردانکی برای آهنا در دنيا و آخرت است، و هللا می داند و مشا منی 
 دانيد

 ب . احادیث شریف 

سلم فرموده است رسول هللا صلی هللا عليه و  رواه اللبخاری « َرِعيهِتهِ  َعنْ  َوَمْسُئولٌ  رَاعٍ  اإِلَمامُ » -1
 امام )آمر( عهده دار و مسؤل زیر دستان خود می ابشد.  به این مفهوم:

 ، قبال  ذکر شد.  َمالس مبتنی بر امانت اندحدیث که بيانگر آن است که  -3
ُوُهمْ  َوالَ  اْلُمْسِلِمنیَ  تُ ْؤُذواال »  - 3130 -3  َأِخيهِ  َعْورَةَ  تَ تَ بهعَ  َمنْ  ِإنههُ فَ  َعْورَاهِتِمْ  تَ تهِبُعوا َوالَ  تُ َعریِِ

. رواه الرتمذی «  َرْحِلهِ  َجْوفِ  ِِف  َوَلوْ  هُ یَ ْفَضحْ  َعْورَتَهُ  اَّللهُ  تَ تَ بهعَ  َوَمنْ  َعْوَرتَهُ  اَّللهُ  تَ تَ بهعَ  اْلُمْسِلمِ 
سلماانن مرسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است به این مفهوم: به حدیث صحيح .

جوی عورت آهنا نباشيد، زیرا  تنکنيد، در جسآزار و اذیت نرسانيد، عيب جویی آهنارا 
ات  ریدگ عورت برادر مسلمان خود شود، هللا متعال از او انتقام میجوی تجسکسيکه در 

 گرداند. در داخل خانه اش رسوا میولو  او را اینکه 
ُ ِِف َحاَجِتِه َوَمْن َأِخياْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم الَ َیْظِلُمُه َوالَ ُیْسِلُمُه َمْن َكاَن ِِف َحاَجِة »  -0 ِه َكاَن اَّلله

ُ َعْنُه ِّبَا ُكْربَة  ِمْن ُكَرِب یَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن َسرَتَ ُمسْ  ُ یَ ْوَم فَ رهَج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربَة  فَ رهَج اَّلله ا َسرَتَُه اَّلله ِلم 
وم: مسلمان ست به این مفهرسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده ارواه مسلم . «.اْلِقَياَمِة 

برادر مسلمان است نه بر وی ظلم کند و نه او را تسليم ) دمشن و حوادث( مناید، کسيکه 
ل گرداند؛ کسيکه مشک حاجت برادر خودرا رفع کند هللا متعال حاجت وی را مرفوع می

 ۀردکند، وکيسکه پ برادر خود را حل کند هللا متعال مشکل او را در روز قيامت حل می
 .مناید می اورا ۀپرد قيامت روز در متعال هللا مناید را مسلمان
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ُ َوَرُسولُُه أَْعَلُم. قَاَل قَا«. أََتْدُروَن َما اْلِغيَبُة » قَاَل  -صلى هللا عليه وسلم-َأنه َرُسوَل اَّللِه  -8 ُلوا اَّلله
ِإْن َكاَن ِفيِه َما تَ ُقوُل  »َأِخى َما أَُقوُل قَاَل  ِقيَل أَفَ رَأَْیَت ِإْن َكاَن ِِف «. ذِْكُرَك َأَخاَك ِبَا َیْكرَُه » 

َتُه َوِإْن َلَْ َیُكْن ِفيِه فَ َقْد َّبَتهُه  صلی هللا عليه وسلم فرموده  رسول هللا.رواه مسلم «فَ َقِد اْغتَ ب ْ
دانيد که غيبت چه است؟ گفتند: هللا و پيامْبش داانتر است،  است به این مفهوم:آای می

ه برادرت را طوری اید منائی که از آن خوشش نياید، گفته شد: ولو اینکه چيزی فرمود: اینک
ر او گویی اگر د او ابشد )آای این هم غيبت است( فرمود: چيزی که می گومي در من می

را غيبت منوده ای، و اگردر او نباشد ّبتان منوده ای. ) به انحق او را متهم منوده  ابشد او
 ای(  

 چهل سوم ماده

زم است  ال  ،معلومات را ندارند اخذ چننی افراد و گروهایيکه حق سایر جهت جلو گریی از وارد شدن 
 .که تدابری جدی و قاطع اخذ شود 

 

 

 

 

 

 

 چهارم فصل 

 مکلفيت های طبيب در قبال جامعه
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 چهل چهار ماده

ه اب جامعه خود سلوک و رفتار نيکو داشته و به وظيف ،ابید یک شخص فعال  جامعه ابشد  طبيب  
خود را در خبش صحت برای رفاه جامعه خود نریوی ابید امکاانت و  طبيبخود امهيت خاص دهد. 

ه اخالق ابید از مه طبيبتعالی را در عملش هدف گرداند.  و حصول رضای هللا سبحانهبکار اندازد. 
 و روش های بد اجتناب ورزد. 

 پنجمچهل ماده 

و ْحایت ازیک حميط زیست صحی اجتماعی کمک کند .  صحت  وقایه و ابید در تقویه طبيب  
 هعرضالنه مسو های خبش صحت برای جامعه خود پيشرفت ابید در حمافظت  صحی و  طبيبمهچنان 

طبيب ابید در ارتقای تعليمات صحی سهيم ابشد و از مالقاتش اب مریض استفاده .  منایدخدمات 
 مریضان را در  اجرای اعمال مفيد و اجتناب از عادات بد توصيه  مناید.منوده 

 چهل ششمماده 

ات صحی ن  خدممهارت ها ، معلومات  وَتارب خود را برای ّبرت منود از ابید کوشش کند ات طبيب 
 . کار گریدبرای جامعه  

 

 چهل هفت ماده 

مهه امکاانت صحی چه نریو بشری ابشد ای امکاانت مادی بشکل مثالی و موثر  از  ابید طبيب 
 استفاده کند . 

  چهل هشتم ماده
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ثر ؤ ی و مابید بشکل خيلی مسلک ، که دارای یک مسوليت خاص طبی ابشدوقتی   خبصوص  طبيب 
 ند.ک  ایفافعال را  سهم و تقویه لوایح ، اپليسی های صحی  و حل مشکالت صحی  طرح در 

 چهل هنم ماده 

ول شده را اصول صحی قبکه ِمکن  به سایرین مضر متام شود،    طبيب ابید در در رابطه به امراض  
 شيوع آن عملی و تعقيب مناید .  از جلوگرییبرای  

 

 شواهد و مدارک اسالمی 

 القرآن الکرمی 

دین مشا  نا  يقی (پيامْبانای ) ﴾23األنبياء . آیة  فَاْعُبُدوِن ﴿ِإنه َهِذِه أُمهُتُكْم أُمهة  َواِحَدة  َوَأاَن َربُُّكْم  -1
 ..كنيد  عبادتمرا  پس. مشا هستم پروردگار من و ،است اسالم( یکی )

َ َلُه اهْلَُدى َویَ تهِبْع َغرْیَ َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَی نُ َولِِهِ  -3 َوُنْصِلِه  َما تَ َوَله َوَمن ُیَشاِقِق الرهُسوَل ِمن بَ ْعِد َما تَ َبنیه
و هر كس پس از آنكه راه هدایت براى او  ﴾118النساء. آیة   َجَهنهَم َوَساءْت َمِصری ا ﴿

 آنچه هراه مؤمنان در پيش گرید وى را ب آشكار شد اب پيامْب به خمالفت برخيزد و ]راهى[ غری
 .ن سو كرده واگذارمي و به دوزخش كشانيم و چه ابزگشتگاه بدى استه آروى خود را ب

 
 ب . احادیث شریف

رواه «.  اْْلَْورُ  یُوِبُقهُ  َأوْ  اْلَعْدلُ  اله إِ  یَ ُفكُّهُ  الَ  َمْغُلوال   اْلِقَياَمةِ  یَ ْومَ  ِبهِ  یُ ْؤَتى ِإاله  َعَشَرةٍ  أَِمریِ  ِمنْ  َما»  -1
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است به این مفهوم که أْحد . حدیث صحيح . 

وز قيامت در ر  مگر اینکهکسی که بر ده نفر به حيث امری)مسؤل( مقرر شود :نيست هيچ  
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عدالت  گررا مدستهایش  کند  ابز منیحالی آورده می شود که دستهایش بسته می ابشد  
 )جور( او. دارد ظلم می که دستهایش را بسته نگه  این ای او

 َعَلْيِهُم الشهْيطَاُن. فَ َعَلْيَك ِفيِهُم الصهاَلُة ِإاله َقِد اْسَتْحَوذَ  َما ِمْن َثالَثٍَة ِِف قَ ْریٍَة َوالَ بَْدٍو الَ تُ َقامُ »  -3
َا ََيُْكُل الذِِْئُب اْلَقاِصَيَة  . رواه  ِة اْْلََماَعَة ِِف الصهاَلةِ قَاَل السهاِئُب یَ ْعىِن اِبْْلََماعَ «. اِبْْلََماَعِة فَِإمنه

 عليه وسلم فرموده است به این مفهوم: در هررسول هللا صلی هللا .حدیث حسن.ابن ماجه 
قریه و دشتی که سه نفر ابشد ودر بنی آهنا مناز مجاعت ادا نشود، شيطان بر آهنا مسلط 

رمه  ه از کند ک گرگ مهان گوسفندی را شکار می   شود، مهواره اب مجاعت ابش یقينا   می
 .ابشد دور گوسفندان
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 فصل پنجم 

 مسایل اجتماعی

 امکاانت صحیاستفاده از 

 مپنجاهماده 

ع منابع خاص  خباطر توزیو دستورالعمل های  لوایح طرح ان ابید مهارت های مسلکی خود را در طبيب 
 د. نابش ادالنه عو  بوده  ْحایت  مصلحت مریض ابید ِبنظور این روش ها   .حمدود طبی استفاده کنند

 پنجاه ویکمماده 

 ر نظر داشت عدالت اب د بقاططبی ابید م توزیع منابع حمدود  العمل جهت  تدابری و هتيه طرزاختاذ  
عات موضو  شاملحالت صحی مریض  ابشد. این معيارها و مطابق اَياابت معيارها طبی و اخالقی 

 موارد برخی و در اضرار، احتمال وقوع تداوی به این موارد ، مدت   ضرورت مریضه انداز  : ذیل ابشند
 .موفقبرای یک معاْله موثر و  ختمنی مقدار ضرورت مواد مذکور 

 پنجاه دوم ماده 

در   ند و فاميل رفتار ک لؤ مصلحت مریض بشکل یک عضو مس اب مریض در رابطه به ابید طبيب
 .  وی صرف مساعی منایدی به احتياجات صحی گرسيده  

 شواهد و مدارک اسالمی 

 قواعد فقهی 

  .که قبال  ذکر شد   کارها  در مقاصددو قاعده فقهی در مورد ضرر  ویک قاعده در مورد  

 پنجاه سومماده 
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هرگاه عده ای از مریضان از بعضی  سهولت های صحی حمروم اند ،  حق دارند ات سبب آنرا بدانند.    
 ار وشکآبرای مهه مردم  که در موارد اندر  اختاذ   می گردد، پس مهه اپليسی ها موسسات صحی  

 . گان ابشد   همراقبت کنند قابل دسرتسی و تفتيشواضح ابشد . مهچنان این اصول ومقررات صحی 

 پنجاه چهارمماده 

جایز نيست که  مریض را خباطر نفع مادی خود بدون در نظر داشت حاجت اصلی  طبيببرای  
 د.بسرتمنایات تشخيصی ای معاْلوی داخل ءمریض  برای اجرا

 پنجاه پنجمماده 

. ویز منایندَت به اساس اصول مسلکی طبی و ضرورت مریض  ادویه ، مواد ووسایل طبی راان ابید طبيب 
را های مادی  فه ت یاز هيچ مرجع چنان و مه قرار نگرفته معاْله تت فشار هيچ کس  جراین ابید در 

 قبول نکنند. 

 شواهد و مدارک اسالمی 

 قواعد فقهی 

 .که قبال  ذکر شد    کارها  در مورد ضرر  ویک قاعده در مورد  مقاصددو قاعده فقهی در 

 پنجاه ششمماده 

روش های را اختيار کند  که منتج به تقق عدالت  و فراهم منودن رعایت صحی  طبيبالزم است هر   
 برای افرد جامعه ابشند . 

 

 پنجاه هفتماده م
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روش های طبی برای وقایه ای معاْله امراض طبق ستندرد های قبول شده طبی ابید  انتخابان در طبيب 
  :مراعات کنند  معيارها اخالقی ذیل را جدا  

 فواید ِمکنه از  پالن تداوی   هختمنی انداز  .1
 فواید ِمکنه از  پالن تداوی احتمال  .3
   تداویمدت استفاده از  .3
  تداوی قيمت  .0
 استفاده خواهند کرد  تداویتعداد مریضان که از  .8

  و سایر امراض مشابهمریضان ایدز  

 پنجاه هشتم ماده 

انت برایش مهه امکا ،  حق دارد اتمی ابشد مشابه ر امراض گای دی مریض که مصاب به مرض ایدز 
ه بکدام ک نظر ازین صرف دارد فراهم شود ،  نياز به آن  های صحی که حالتش مراقبتتداوی مرض 

ی امعاجل است ات متام تدابری و روش ه طبيبليت ؤ د. مهچنان وظيفه و مسنشده اسبب مصاب مرض 
  حمافظتی را برای خود و دیگران در نظر داشته ابشند

 پنجاه هنمماده 

 ه نشد ر بد تمشابه ر امراض سایکوشش کند که حالت صحی مریض ایدز و   یاعظم ابید حد طبيب 
 مصاب نشوند . و به کدام مرض دیگری 

 شصتمده ما

ود و تت معاْله منرا تثبيت مشابه ای امراض  و  که مریض ایدز  یطبيبطبق اصول قبول شده طبی ،  
 شود.  دیگران مریضینشود  که سبب  یابید مرتکب عملی ، روش ای فعاليتقرار داد ، 

 شصت یکمماده 
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یکی از زوجنی مصاب به مرض ایدز  ، هرگاه  ۸۲د ماده -طبق مقرارت طبی اب درنظر داشت فقره  
 د. را مطلع ساز  مهسر مریض  ،  طبيب ابشد مشابه ر مرض گای دی

 شواهد و مدارک اسالمی 

 .شامل اهداف شریعت اسالمیمال  نسب وحفظ دین ،نفس، عقل،  -1
 .رفع حرج )سختی(و مشقت از مقاصد شریعت است  -3
 . است یاز قواعد فقه ضررجلب منافع و دفع  -3

  ) (Euthanasia قتل خباطر ترحم 

   شصت دوم ماده

ی یک گی انسان از عزت و حرمت خاص برخوردار است.  هدر ساخنت زنده  گزنده  ، در اسالم  
ز جای طبيبجواز ندارد. در هيچ حالت برای  ،داده زهااجشریعت  ه حاالت خاص ک جز درانسان 

 الت ذیل : در حا ترحم اپاین خبشد خصوصا  خباطر شفقت و ولو ی یک مریض را گنيست که زنده  

 خود را از دست دهد  دگی قتل عمدی که یک شخص به رضا و اراده خود می خواهد زن -
  طبيبخود کشی به کمک  -
هتدید  ی شانگبرای زند لو  معلوليت و قتل عمدی اطفال نوزاد  که معلول خلق می شوند  -

 ابشد ای نه .

 

 

 

 شصت سومماده 

 حاالت ذیل طور مثال در ردیف قتل ترحم حمسوب منی شوند:  
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  وعی شعبة وسایل مصنتوقف معاْله مریض توسط کميته خاص متخصصنی طبی بشمول 
(Artificial resuscitation  بدليل عدم مفيدیت ). 
  مفيد اثبت شود  غریقطع ای توقف منودن  معاْله که 

 شواهد و مدارک اسالمی 

 عقل، نسب و مال شامل اهداف شریعت اسالمیحفظ دین ،نفس،  -1
 رفع حرج )سختی(و مشقت از مقاصد شریعت است  -3
 .است یاز قواعد فقه جلب منافع و دفع ضرر -3

 سقط جننی 

 شصت چهارم ماده 

ل ر در حاالت استثنایی که از نظر اصو گجایز نيست که ْحل یک زن را سقط کند م طبيببرای  
طبی حيات مادر و طفل در خطر ابشد. سقط جننی در حالتی که مدت ْحل کمرت از چهار ماه ابشد 
و بشکل واضح و مسلکی اثبت شود که دوام ْحل سبب ضرر مهلک برای مادر است جواز دارد. اما 

 دتشكيل شو  دیاباز سه عضو نباشند  که کمرت  ي دنسایي ووالبرای اثبات این کار کميته متخصصنی 
اب خطر مواجه می کند تثبيت منایند. این متخصينی مسوليت دارد ات راپور ر را دمرض را كه حيات ما و

 .  دهندواضح تذکر  مکمل را در رابطه به  خطر که مواجه مادر است بشکل مفصل و

تریری  توضيح شود و موافقه شا و شوهرش ای ولی هسقط توصيه هم شود ابید برای مریضحتی اگر 
 ردد. گاهنا به سقط جننی اخذ  

 شواهد و مدارک اسالمی 

 حفظ دین ،نفس، عقل، نسب و مال شامل اهداف شریعت اسالمی -1
 رفع حرج )سختی(و مشقت از مقاصد شریعت است  -3
 .است یاز قواعد فقه جلب منافع و دفع ضرر -3
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 ( Organ transplantation)  بدن نقل اعضاء 

 شصت پنجمماده 

 و یکی از مسایل مهم اجتماعی است  دهنده خوش برضا یک انسان بدن عمليه نقل اعضاء از   
رابر یک ب عواطف  و ترحم افراد جامعه در  هدرصورت که مطابق دساتری اسالمی ابشد انعکاس دهند

 ت شود : ااصول اخالقی ذیل ابید در چننی حاالت مراع . می ابشدر گدی

 ه شصت هفتم ماد

 فوتخص از شمستقيما  جایز نيست که که فوت یک مریض را ااعالن می منایند ،   برای دکتوران  
از اعضای جسمش را بکشند و آن را  ی ابشد  عضو هم احتمال خبشش اعضاء جسمش ولو  شده 

 اشرتاک ورزند.اعضاء  و مهچنان نباید در زرع این زرع منایند .  دیگردر جسم انسان 

 شصت هفتمماده 

ید اب ) درصورت جواز شرعی(  مقرراتپيش از عمليات خباطر نقل عضو یک انسان طبق  طبيب 
سازد.  آگاه ،شخص اهدا کننده را در رابطه به عواقب وخطرات که در نتيجه نقل عضوش ِبيان ميایند

ل است ات به شکل تریری موافقه مریض را علی الرغم علمش به مهه عواقب ؤ مس طبيببرای این کار 
 اخذ مناید . 

 

 شصت هشتم ماده

شند قابل َتدید می اب هج کا نسااستنثناء ه جواز ندارد ب کوچک   استخراج یک عضو انسان زنده 
 به آن صراحت داشته ابشد .  شرعیبشرطيکه قانون انفذه 

 شصت هنمماده 
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 . حتی این َتارت در اعضاء ، حرام است موکدا   ، اعضاء انسان خباطر َتارت استخراجاستعمال و   
در اعالن داد و گرفت عضو جایز نيست  طبيبنسج ها ، حجرات و جنی ها هم ِمنوع است . برای 

 از  دی ابید به شکل ج طبيبای در بنی فروشنده و خریدار مياجنی شود .  اشرتاک مناید  ءای اعضا
بفهمند   ه ،  درصورت کان و متخصصنی طبيبمهچنان برای  اشرتاک در مهچننی معامالت اجتناب کند.

 اج ای نقل کنند. را استخر ای اعضای مذکور جایز نيست  عضو   رفتهگَتارت قرار  مورد که عضو مطلوبه 

 هفتادم ماده 

 راقبت مابید متام وسایل ، لوازم و ، )درصورت جواز شرعی( حنی نقل یک عضو از یک شخص  طبيب 
 از اضرار جانبی در حنی استخراج عضو ابشد. سبب جلوگرییهای طبی را استفاده کند که  

  هفتاد و یکم ماده

 . زرع کند دیگری جسم شخص در را )ختمدان( مبيضای  خصيه وِمنوع است ات  طبيببرای  

 شواهد و مدارک اسالمی 

 است. مال شامل اهداف شریعت اسالمیحفظ دین ،نفس، عقل، نسب و  -1
 .رفع حرج )سختی(و مشقت از مقاصد شریعت است  -3
 .است یاز قواعد فقه جلب منافع و دفع ضرر -3

 موارد خشونت 

 هفتاد دوم ماده 

 وصا  مراجع مربوط را مطلع سازد، خصطبيب ابید   مواجه شده ابشد، خشونت که مریض به  در حاالت 
 مرض سبب مسن بودن ایه مریض ضعيف ابشد ، ایزن ابشد ای شخصی ابشد  که ب که در حالتی  

  نرسد . متضررجسمی و روانی منی تواند از خود حمافظت کند ات ضرر اضافه تر به شخص 

 شواهد و مدارک اسالمی 
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 و مال شامل اهداف شریعت اسالمی)نسل(ب سَ حفظ دین ،نفس، عقل، نَ  -1
 و مشقت از مقاصد شریعت است  ج )سختی(رَ رفع حَ  -3
 .از قواعد فقهی است  راضر اجلب منافع و دفع  -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل ششم

 رسانه ها تبليغات و

 هفتاد سومماده 
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انه یی بشکل مستقيم ای غری مستقيم از وسایل رس طبيباین است که  در رسانه  عبارت از تبليغات  
) اخبار، جریده ها ، َمله ها ، رادیو ، تلویزیون ، انرتنت وغریه ( خباطر  صوتی ، تصویری و نوشتاری 

 دهد .  آگاهیو َتربه اش به مردم  ی اش تصاصدرمورد خود ، رشته اخنشر 

 هفتاد چهارمماده 

 تواند در تبليغات خود در رابطه به تصدیق  انمه های علمی و ختصصات و مدت َتارب می طبيب 
 به مردم معلومات دهد.  خویشوسابقه کاریی  

 هفتاد پنجمماده 

ارائه  ریف شدهت وکننده گمراه  در تبليغات صحی ای در رسانه ها معلومات    طبيبجایز نيست که 
الف داب عامه خمآوای هم مسایل را  که اب  و ای تداوی را کتمان مناید اثر جانبی ادویه آای  مناید و 

 کند.   هابشند  به مردم عرض

 هفتادششم  ماده

دعا   را ا یجایز نيست که برای خود وای کلينک تشخيصيه ای ومعاْلوی خود مهارت ها طبيببرای  
 نداشته ابشد .  آنرا کند که صالحيت وای اجازه

 هفتاد هفتم  ماده

آن اجراء ای دعا در تبليغات خود  نباید مریضان سوء استفاده کند  و آگاهیاز  عدم نباید  طبيب  
نی ح حق ندارد طبيب.  نداردکند که کدام اساس علمی را  عمليات های تشخيصی وای معاْلوی 

 مناید.  تقدميدرمعاْله برخی از امراض تضمينات را به خماطبنی   تبليغات خود 

تایی  و تعرض خودس ،از خودمنایی  و عاری بدون مبالغه  ،فقط ميتواند معلومات حقيقی مستند  طبيب
 مناید .  هبه مرد م عرض را ران گبه شخصيت دی

 هفتاد هشتمماده 
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 ای ور وخود در داخل کش تلفونميتواند اب انم خود در رابطه به ختصصات ، آدرس، و مشاره  طبيب 
ان ، کلينک سلکم هممی تواند ان طبيب. مهچنان بدهد هم شفاخانه که کار ميکند به مردم معلومات 

  د.مطلع منای خدمات و فعاليت های خود خویش و  یختصصخبش دیگر را از ها و مراجع مربوطه 

 هفتاد هنم ماده

اما الزم ود می  ش ترغيب و آگاهی صحی  معلومات  ها در ارائه  رسانه استفاده از مهه انواع  هتوسع  
 معنی طبيبیک  اشتهار برای  این  وسایل سوء  استفاده  اختاذ گردد ات از  متام تدابری احتياطیات است 

 . ،  جلوگریی شودالذکر ابشد فوق خبصوص که منافی اصول 

 هشتادمماده 

ر مقاالت حنی مصاحبه رسانه یی وای د ،ان که در کلينک های صحی ای ختصصی کار می کنند طبيب 
 َمالت از تبليغات برای سوق مریضان به کلينک های شان اجتناب ورزند . 

 شواهد و مدارک اسالمی 

 نسب و مال شامل اهداف شریعت اسالمیحفظ دین ،نفس، عقل،  -1

 

 

 

 فصل هفتم

 حمل کار شان در طبيبهای  مکلفيت

 هشتاد و یکم ماده
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هم فعال  د ودر ارتقاء ظرفيت آن سای شفاخانه خود را حفظ منای و انم کلينک و حيثيت ابید  طبيب 
 رید.گ

 هشتاد دوهمماده 

 اپبند ابشد .  کاری  ابید به  لوایح ، مقررات و اصول طبيب

 هشتاد سوم ماده

 . دْب ار ببک مناسبابید حمافظ متام وسایل حمل کار خود بوده و آهنا را به شکل فنی و  طبيب 

 شواهد و مدارک اسالمی 

 الف. القرآن الکرمی 

 سوره  النساء. که قبال  ذکر شد. 84آیة    -1
َا -3  ِإنه  َیْسَتْأِذنُوهُ  َحىته  َیْذَهُبوا َلَْ  اِمعٍ جَ  أَْمرٍ  َعَلى َمَعهُ  َكانُوا َوِإَذا َوَرُسولِهِ  اِبَّللهِ  آَمُنوا الهِذینَ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإمنه

 ِشْئتَ  لَِِمن َفْأَذن َشْأهِنِمْ  لِبَ ْعضِ  َتْأَذنُوكَ اسْ  فَِإَذا َوَرُسولِهِ  اِبَّللهِ  یُ ْؤِمُنونَ  الهِذینَ  أُْولَِئكَ  َیْسَتْأِذنُوَنكَ  الهِذینَ 
ُهمْ   اندكساىن مؤمنان كه نيست این جز﴾ 33 آیة. النور﴿  رهِحيمٌ  َغُفورٌ  اَّللهَ  ِإنه  اَّللهَ  هَلُمُ  َواْستَ ْغِفرْ  ِمن ْ

 وى از ات كردند اجتماع كارى سر بر او اب كه هنگامى و اندگرویده پيامْبش و هللا به كه
 به كه آاننند كنندمى اجازه كسب تو از كه كساىن حقيقت در روندمنى نكنند اجازه كسب

 كس هر هب خواستند اجازه تو از كارهایشان از برخى براى چون پس دارند اميان پيامْبش و هللا
 . است مهرابن آمرزنده هللا كه خبواه آمرزش برایشان و ده اجازه خواسىت كه آانن از

ُكم بَ ْعض ا فَ ْليُ َؤدِِ الهِذي اْؤمتَُِن أََمانَ َتُه مهْقُبوَضةٌ فَِإْن أَِمَن بَ ْعضُ َوِإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوََلْ َتَُِدواْ َكاتِب ا َفرَِهاٌن  -3
آیة  لبقرةا ﴿ َمُلوَن َعِليمٌ َوْليَ تهِق اَّلِلَ َربهُه َواَل َتْكُتُموْا الشهَهاَدَة َوَمن َیْكُتْمَها فَِإنهُه آِثٌ قَ ْلُبُه َواَّلِلُ ِبَا تَ عْ 

مشا برخى  اى بگریید؛ و اگر برخى ازاى نيافتيد وثيقهبودید و نویسنده﴾ و اگر در سفر 343
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؛ و پس دهد ، ابید سپرده وى را ابز، پس آن كس كه امنی مشرده شدهدیگر را امنی دانست
و شهادت را كتمان مكنيد، و هر كه آن را كتمان كند  ،ابید از اَّلِل، پروردگارش، برتسدابید 

 . دهيد داانستبه آنچه اجنام مى  هللا، و قلبش گناهكار است

 ب. احادیث شریف

 واه ابوداود. حدیث صحيح.ر  «.أُوِصيُكْم بِتَ ْقَوى اَّللِه َوالسهْمِع َوالطهاَعِة َوِإْن َكاَن َعْبدا  َحَبِشيًّا »  -1
وصيت  و اطاعت گوش دادنمن مشا را  به تقوی ،   رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است:

 می منامي ولو که )آمر اتن ( یک  غالم حبشی هم ابشد

رسول هللا . رواه البخاری «ِإنه رَِجاال  یَ َتَخوهُضوَن ِِف َماِل اَّللِه ِبَغرْیِ َحقٍِ ، فَ َلُهُم النهاُر یَ ْوَم اْلِقَياَمِة » -3
در مال هللا  ستند که به انحقمردانی هبدون شک صلی هللا عليه وسلم فرموده است به این مفهوم: 

  منایند، برای آهنا در روز قيامت آتش است. متعال تصرف می

رسول هللا صلی  .اجه رواه ابن م «احلدیث .رٌ و انَ  َیوَم الِقياَمِة و َشنارٌ ُلوَل َعاٌر َعَلى أَْهِلِه فَِإنه اْلغُ »-3
است تش ، عيب قبيح و آمایه ننگ  وز قيامت ر  درخيانت فرمود به این مفهوم : هللا عليه وسلم 

 .کنند برای کسانی که چننی کاری را می

 

 فصل هشتم

 رابطه به مهکاران

 هشتاد چهارمماده 
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اساس تشریک  ابید اب مذکور رابطه  طوریکه  اران خود رابطه نيکو داشته ابشدمهک ابید اب طبيب 
در تعليم   ید اب طبيبابید مهکاران خود را در حمضر مریضان انتقاد نکند.  طبيبمساعی فعال ابشد . 

 . مناید ش هنایی کوش  ،دهستنکار می کنند ای زیر اشراف و تربيه شان   گروه کسانيکه مهراهش در یک  

ر کند. ختصص اب متام دقت  وامانت داری کا هشاگردان دور ای  یرابید اب مهکاران و حمصالن ستاژ  طبيب
، ميان . حنی ادای وظيفهمناید  مکافات و توصيف بی جا ی را کس  قی کسی را بکاهد و نه  نه ح

 .  قایل شود تفاوت مقصر  شخص  وظيفه شناس و شخص

 هشتاد پنجمماده 

ر می  له خاص طبی موثر تر فکأرا در یک مس مداخله یکی از مهکاران وای آمر خود طبيبوقتيکه  
به  ه را لأسابید م ، متام شود مریض  شاید به ضررخودش مداخله ای عمل هراس دارد که کند وای هم 

اب مهکاران و آمرین خود شریک منوده نظر آهنا را حاصل مناید. در حالت عدم موافقه شکل شفاهی 
و مناسب آن  ییراجع سازد و نظر هنااختصاصی تر به یک مرجع   ابید کتبا   له راأاش اب نظر آهنا مس

 را بدست آرد. 

 هشتاد ششم ماده

 مناسب نيست ات در معاْله مهکار خود خواهش اجوره ای معاوضه شود.  طبيببرای یک  

 

 هشتاد هفتم ماده 

 اصولی مزاحم مهکارانش شود. غریجایز نيست بشکل غری اخالقی و  طبيببرای  

 هشتاد هشتم ماده 

ابز هم  هرگاهبه شکل دوستانه و صميمانه حل مناید .  را ابید هر اختالف اب مهکارانش  طبيب 
 مربوطه برای حل وفصل راجع سازد.  مراجعاختالف شان حل نشد موضوع را به 
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 هشتاد هنم  ماده

عوض مهکارش به شکل موقت در یک خبش کار ميکند ابید ازین وضعيت به نفع  طبيبیک  اگر 
معاْلش  بطبيعوض  شخصی خود سوء استفاده نکند. مهچنان برای مریض هم واضح سازد که موقتا  

 کند.  برایش ایفاء خدمت می

 نودمماده 

هرگاه طبيب برای معاْله مریض خواسته شود که تت تداوی طبيبی دیگری قرار داشته و در حال  
 اْله مریض را مع، گردد  هرزمانی که طبيب اولی ابز میابید حاضر  خواسنت آن طبيب ِمکن نباشد ، 

ای  خود مریض هرگاهاما  ات که کرده است در جراین بگذارد . ءو وی را از اجرا حمول کند به وی 
می ات طبيب دو  پس درآن صورت جواز داردخواهان ادامه تداوی توسط طبيب  دوم ابشد ، فاميلش 

 معاْله را  ادامه دهد. 

 نود و یکم  ماده

التيکه در در ح مگر کند  مطالبه  سهم مهکارانش اجوره ای فيس  جایز نيست که از  طبيببرای  
 ای معاْله ابلفعل اشرتاک کرده ابشد. ه ونمعای

 نود دومماده 

اْله ومراقبت  هنا را در معسهم آابید اب پرسونل غری طبی حمل کارش رویه نيکو داشته ابشد و  طبيب 
ابید رابطه  بيبطابید پرسونل غری طبی را در حضور مریضان انتقاد نکند.  طبيبمریض تقدیر کند . 

و التزام تدریس  و در تربيه  طبيبثر بسازد. ؤ احرتام متقابل و تشریک مساعی ماساس ه خود را اب آهنا ب
 . کوشش مناید شان به اخالق طبی  

 شواهد و مدارک اسالمی

 الف . القرآن الکرمی 
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ا ُء َعَلى  ۥ  َمَعهُ  لهِذینَ ٱ وَ  َّۚللهِ ٱحمَُّمهٌد رهُسوُل  -1 نَ ُهْم ۖ ت َ  ْلُكفهارِ ٱَأِشده تَ ُغوَن َفْضال  ُرَْحَا ُء بَ ي ْ ا یَ ب ْ ُهْم رُكهع ا ُسجهد  َرٰ  
َن  ان  ۖ  َّللهِ ٱمِِ   و هللا است [ پيامْب لی هللا عليه وسلمحممد ]ص  ﴾اآلیة 32الفتح .آیة  ﴿َوِرْضوَ 

بر كافران سختگری ]و[ اب مهدیگر مهرابنند آانن را در ركوع و سجود  او هستندكساىن كه اب 
 اآلیة.را خواستارند  هللا بيىن فضل و خشنودى مى

املائده ِدیُد اْلِعَقاِب ﴿َوتَ َعاَونُواْ َعَلى اْلْبِِ َوالت هْقَوى َوالَ تَ َعاَونُواْ َعَلى اإِلثِْ َواْلُعْدَواِن َوات هُقواْ اَّلِلَ ِإنه اَّلِلَ شَ  -3
 ى كنيد و در گناه و تعدىو در نيكوكارى و پرهيزگارى اب یكدیگر مهكار   ﴾. اآلیة 3. آیة

 .عقوبت می کند یسختبه   هللاكه برتسيد    )از خمالفت اب امر هللا(هللا دستيار هم نشوید و از 
َا اْلُمْؤِمُنوَن الهِذیَن آَمُنوا اِبَّللِه َوَرُسولِِه َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى أَْمٍر َجاِمٍع َلَْ َیْذَهُبوا حَ  -3 َیْسَتْأِذنُوُه ىته ِإمنه

اند و و پيامْبش گرویده هللااند كه به ﴾ جز این نيست كه مؤمنان كساىناآلیة 33نور. آیة ﴿
 .روندهنگامى كه اب او بر سر كارى اجتماع كردند ات از وى كسب اجازه نكنند منى

نَ ُهْم َوِمها رَ َوالهِذیَن اْسَتَجابُوا لَِرّبِِِْم َوأَقَاُموا الصهاَلَة َوأَْمُرُهْم ُشورَ   -0 َناُهْم یُنِفُقوَن ى بَ ي ْ ﴿الشورا . آیة َزق ْ
رشان اند و كاو كساىن كه ]نداى[ پروردگارشان را اپسخ ]مثبت[ داده و مناز براپ كرده﴾ 34

 .كنند امي انفاق مىشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده در ميان

 ب احادیث شریف 

ِ َوالسهْمِع َوالطهاَعِة َوِإْن َكاَن َعْبدا  َحَبِشيًّا »  -1  رواه ابوداود. حدیث صحيح. «أُوِصيُكْم بِتَ ْقَوى اَّلله
اطاعت  و گوش دادنمن مشا را  به تقوی ،   رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است:. 

 وصيت می منامي ولو که )آمر اتن ( یک  غالم حبشی هم ابشد
ل هللا صلی هللا عليه . رسو  رواه البخاری «نه ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكْم َوأَْعرَاَضُكْم بَ ْيَنُكْم َحرَاٌم فَإِ »  -3

 پس خوهنا، ماهلا، آبرو و عزت اتن بر یکدیگر اتن حرام است :وسلم فرمود

 نود سومماده 
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متوجه   (سهيم اندبشکل معاوننی در خدمات صحی سایر پرسونل صحی ) که در تعاملش اب  طبيب 
 نقاط ذیل ابشد:

 .هنا احرتام داشته ابشد و مالحظات مسلکی خود را بوجه احسن ابراز منایدآاب  -
رورت و لزوم حنی ض اتو اتکيد کند  نوشته واضح   و یرا بشکل کتب خود دساتری مسلکی  -

 .استفاده شود  ، از آن دید
مالحظات و انتقادات مهکاران مسلکی خود رابشکل علمی و بدون ،  دساتریشدر رابطه به   -

 رید. گخودمنایی در نظر  
 د  و سهم فعال داشته ابش منوده  هنا کمکآ دانش و مهارت های ابید در پيشرفت و ارتقاء  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفصل هن

 طبيبحقوق 

 نود چهارم ماده 
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  ه و انتظامی را  طوری فراهم مناید ک تعليمی الزم امکاانت ش برایاست که جامعه  طبيبحق یک  
 .مک منایدکبنی املللی   شناخته شده  معيار های جهت نيل به کيفيت  و کارآیی ّبرت مطابق

 نود پنجمماده 

ز طریق   ا فرصت ها شود. این  فراهم متداوم  و آموزش  ارتقاءفرصت های  شحق دارد ات برای طبيب 
سایر  و کورس ها  ،نه ها ، بورس های علمیعلمی ، کتاخبا اجتماعات کانفرانس ها ، سيمنيارها ، 

 رید.گ میصورت وسایل ِمکنه پریامون دانش و َتربه مسلکی 

ورده  آخرین و جدید ترین  َتارب طبی را در خبش ختصص خود  بدست آابشد ات  پرتالش ابید  طبيب 
 نکند .  سهل انگاری  درین راستا و

 نودششمماده 

 بيبطدرمسلک خود حق کار وخدمت دارد.  طبيباست که ابید تقدیر و احرتام شود.  طبيباز حق  
 تایحق دارد از  مهه ْح ارتکاب جرم ای اهتام حنی تقيق و در حمکمه ابید احرتام شود و درصورت 

 دردفاع از شخصيت خود استفاده کند.   مشروعهای 

 نود هفتمماده 

مسوليت  گاه   يچوهتقدمي  مراقبت های صحی مورد نياز به مریض را دارا بوده ليت ؤ مس صرف طبيب  
 مریض را ندارد.  ایبی  تقق شفاء

 نود هشتمماده 

هر دو طرف موافقه  واز دارد ج ، می کند تداوی  مریض را در مقابل اجوره طبيبکه    صورت در  
 وقتی مستحق اجوره می ابشد که مریض شفاء ایبد . طبيبکنند که 

 نود هنمماده 
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ط مسلک امتناع از یک عمل که مربو و ای  ء جرابشکل مادی ای معنوی به ا طبيبجایز نيست که یک  
چنان هيچکس . مهابشد تذکر ایفتهشرعی  مواردیکه در قانون َمبور کرده شود،  مگر در وکارش ابشد 

 شد . اببه آن  خمالف  وجدانش ضمری و ای اهی دهد که گو به چيزی  را وا دارد ات  طبيبحق ندارد 

 صدمماده  

لوایح  صحی  ق دیگر طبوای کلينک  طبيبحق دارد که مریض را خباطر تشخيص ای عالج به  طبيب  
 ابشد: درنظرنقاط ذیل  ولی حمول کند 

o يد ابشدبرای مریض مفکه مریض برایش راجع می شود دارای مهارت ختصصی ابشد که   طبيب. 
o  ند مرضش و تداوم عالجش  الزم می بي اولی در رابطه اب مریض ، طبيبابید مهه معلومات که

 .جدید به شکل شفاهی ای کتبی معلومات دهد  طبيببه 
o  نافع ای خباطر م و امکان عالجش از سبب  ضعيف بودن دیگر طبيبراجع منودن مریض به

 .مادی نباشد 

 یک صدویکمماده 

در و  ابوی کمک مناید  علمی اش سفارشاتصحی در تنفيذ  حق دارد که افراد و  مقامات  طبيب 
ند ا مکلف افراد و مقامات صحی صورت  امکان  در موارد مربوطه  از وی توضيحات خواسته شود .

 شان از حد َتاوز نکنند.  ی و مسلکی ساحه ختصص از 

 شواهد و مدارک اسالمی 

 الف . القرآن الکرمی 

اآلیة  334لبقرة. آیة ا َوهَلُنه ِمْثُل الهِذي َعَلْيِهنه اِبْلَمْعُروِف َولِلِرَِجاِل َعَلْيِهنه َدَرَجةٌ َواَّلِلُ َعزِیٌز َحُكيٌم ﴿ -1
وظایفی( که بر عهده آهنا است و . وبرای زانن حقوق شایسته ای است مهانند )حقوق و ﴾ 

 مردان را بر آانن برتری است و هللا توامنند حکيم است .
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ْن أَنُفِسُكْم َعزِیٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِیٌص َعَلْيُكم اِبْلُمْؤِمِننَی َرُؤوٌف رهحِ  -3 التوبة  يٌم ﴿َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِِ
  ،يدمشا در رنج بيفتبراى مشا پيامْبى از خوداتن آمد كه بر او دشوار است قطعا    ﴾134. آیة 

 .نسبت به مؤمنان دلسوز مهرابن است  ،به ]هدایت[ مشا حریص
 . قبال  ذکر شد. احلجراتسورة    13آیَة  -3

 ب . احادیث شریف 

له َكِبریاََن َویَ ْرَحْم َصِغریاََن »  -1 رواه اْحد . حدیث  «.ِمَنا َویَ ْعَرْف لَِعالِ لَْيَس ِمْن أُمهىِت َمْن َلَْ َيُِ
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است به این مفهوم:از امت من نيست   صحيح. 

کسيکه بزرگان مارا احرتام ننماید،و برکودکان ما شفقت ننماید، ودانشمندان مارا تکرمي و 
 قدر ننماید.

 یکصد دومماده 

 شد.ی عملی طبی را در نظر داشته ابابید کرامت و عزت مسلک خود را حفظ مناید و  معيارها طبيب 
علمی  ت ، مقاالیتقيقمطالعات طریق  خود از دانش و مهارت ابید به شکل فعال در ارتقاء  طبيب

 .   گرید  سهم و تعليمات متداوم طبی 

 

 یکصد سومماده  

 :در تعاملش اب مریض ابید از اعمال ذیل خودداری مناید  طبيب

o می آورد سوال  تترا  از مهه روش ها و اعمال خودداری کند که امانت و اپکی او 
o خودداری کند که مسلکش را بدانم ميکند  یاز مهه روش ها و اعمال 
o  خود داری مناید اعتماد مریض  و سلباز فریب و تقلب 
o از اعضاء فاميلش خودداری کند  ییک ای  ومریض  ابَياد  رابطه غری اخالقی از ا 
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o   اجتناب ورزد مشروعمنافع مادی بشکل غری  کسباز 
o و اصول ابشد اجتناب ورزد. مقررات  خمالفطلبی که  از شهرت 

 یکصد چهارمماده 

ت و امانت طبی را به دق گزارشات مهه   و تعلل نکند به کارش  مربوط در ادای شهادت ابید  طبيب  
 داری کامل تریر وتصدیق مناید .  

 پنجمیکصدماده 

ید از هر اب سایرین را به خطر مواجه مناید ، ِمکن که   مصاب ابشد ضیکه خودش به امرا  بيب ط 
ر این دص می شود .  اشخاسایر  مهکارانش ایهتدید صحت اجتناب کند که سبب  یعمل و حرکت

 مقامات مربوط را اطالع دهد ات در مورد اجراءات مقتضی مناید .  حالت

 یکصد ششمماده 

صرف  ی مناید، معرفی م طبيب عنعنوی ای کارکن خبش طب متممه ریض را به خبواهد م  طبيبهرگاه  
 ابشد . را دارا  جوازکار در خبش مربوطهوی مناید  که  ارجاع  زمانی

طبيب ابید در جراین کار ، منحيث یک مثال در حفظ صحت خویش کوشا ابشد.  طبيب ابید در 
 جراین امور یوميه خویش متام تدابری را غرض حمافظه خویش از اضرار صحی اختاذ مناید 

 شواهد و مدارک اسالمی 

 الف. القرآن الکرمی 

 :چهار

نَساَن ِمْن َعَلٍق  .اق ْرَأْ اِبْسِم َربَِِك الهِذي َخَلَق  -1 َعلهَم   .الهِذي َعلهَم اِبْلَقَلِم .اق ْرَأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم  .َخَلَق اإْلِ
ْنَساَن َما َلَْ یَ ْعَلْم  )ای پيامْب ( خبوان بنام پروردگارت که )هستی   ﴾  8 -1العلق. آایت  ﴿اإْلِ
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 گوار تر )از مهه ( بزر خبوان و پروردگار تو  . آفرید )خون بسته( انسان را از علق را ( آفرید .
 . آموزش داددانست انسان آنچه را كه منى. به آموزش دادان كس كه به وسيله قلم . مهاست

انُشُزوا ا ِقيَل اَی أَی َُّها الهِذیَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسهُحوا ِف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا یَ ْفَسِح اَّللهُ َلُكْم َوِإذَ  -3
اجملادلة  ِبرٌی ﴿فَانُشُزوا یَ ْرَفِع اَّللهُ الهِذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذیَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواَّللهُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن خَ 

اید چون به مشا گفته شود در َمالس جاى ابز كنيد پس ﴾ اى كساىن كه اميان آورده11آیة
 لندبمشا گشایش حاصل كند و چون گفته شود برخيزید پس برخيزید براى  هللاجاى ابز كنيد ات 

 ایشان است شده كرده عطا كه آانن و مشا از اند اميان آورده كه آانن براى هاى مرتبه هللا كند
 است . خْبدار كنيد مى آنچه به هللا علم را

﴾[ درجات كساىن . اآلیة23یوسف . آیة  نَ ْرَفُع َدَرَجاٍت مِِن نهَشاء َوفَ ْوَق ُكلِِ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم ﴿ -3
 برمي و فوق هر صاحب دانشى دانشورى استرا كه خبواهيم ابال مى

 سورة النساء . قبال  ذکر شد. 84آیة    -0
﴾ . اآلیة343 آیة.  البقرة﴿  َعِليمٌ  َمُلونَ تَ عْ  ِبَا َواَّللُِ  قَ ْلُبهُ  آثٌِ  فَِإنههُ  َیْكُتْمَها َوَمن الشهَهاَدةَ  َتْكُتُمواْ  َوالَ  -8

 نچهآ به  هللا و ،است گناهكار قلبش كند كتمان را آن كه هر و مكنيد، كتمان را شهادت و
 .داانست دهيدمى اجنام

 ب. احادیث شریف 

هللا صلی هللا عليه  رسولرواه ابن ماجه . حدیث صحيح .  «.طََلُب اْلِعْلِم َفرِیَضٌة َعَلى ُكلِِ ُمْسِلٍم »  -1
 است به این مفهوم: طلب علم بر هر مسلمان فرض است.وسلم فرموده 

 یکصدو هفتمماده 

 بر طبيب الزم است ات از اعمال ذیل خود داری مناید :
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 استعمال وسایل و واسطه های غری مشروع )اب ای بدون  پرداخت مزد (  برای جلب مریضان  -
 استفاده از اسم اش جهت تبليغات فروش ادویه و سایر مواد طبی غرض َتارت  -
قبول و ای مطالبه فيس ای  مکافات در مقابل َتویز کدام دوا ای سامان  خاص طبی ، ارجاع  -

تداوی،  مراقبت های نرسنگ،  دواخانه ، البراتوار ) اعم از مریضان به یک موسسه خاص 
( و ای اشتغال بصفت  مناینده  جلب مریض  برای  وازم طبیطبی و ای حمل فروش سامان و ل

 . و ای موسسه خاص طبی   دیگر کدام طبيب
 مشوره دادن به مؤسسات که چننی مشوره ها را از طریق سيستم خمابراتی  پخش می منایند  -
 .فروش ادویه ، سامان و آالت طبی غرض َتارت در کلينک اش  حنی اجرای وظيفه  -

 یکصدهشتمماده 

 طبيب می تواند در صورت مطابقت اب مقررات  در تداوی از راه دور ای  تلی ميدیسنی سهم بگرید. 


