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Abstract
Today, paying attention to patients' rights and their satisfaction with
quality and medical care is one of the most important priorities. Observing
patient's rights, informing them and sharing them in decision-making, is
greatly effective in improving patients. Hence, Iran's health care system has
made a decree to this end. The purpose of the present paper is to analyze the
extent to which the "charter of the patient's rights" is implemented with the
Islamic religious principles, ie, the Quran and narratives. The research
method is descriptive-analytic with a Quranic-narrative and text-based
approach. Findings of the research show that the alignment of the Patients'
Rights Charter with religious teachings can be seen in most cases. The rights
of patients in Islam have been shaped by the values of human excellence and
focus on preserving the dignity of the patient. Regardless of the content of
the charter of the patient's rights in terms of religious law, given the two-fold
relationship between the rights and duties, it can be said that in addition to
the comprehensive examination of the patient's rights, considering his duties
towards the medical staff can be an important factor in the realization of the
goals of the charter of patient rights. Therefore, achieving this goal requires
the development of a comprehensive text called the charter of rights and
homework of the patient.
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چکیذُ
أشٚص ٜتٛخ ٝت ٝحمٛق تیٕاساٖ  ٚخّة سؾایت آٖٞا دس ویفیت ٔ ٚشالثتٞای دسٔا٘ی ،اص اِٛٚیتٞای
ٔ ٚ ٟٓاساسی ت ٝضٕاس ٔیسٚد .سيایت حمٛق تیٕاس ،آٌإٜٛ٘دٖ  ٚسٟیٕٓ٘ٛدٖ آٖٞا دس تػٕیٌٓیشی ،تٝ
٘ح ٛچطٍٕیشی دس تٟثٛد تیٕاساٖ ٔؤثش است .اص ایٗ س٘ ٚهاْ تٟذاضتی دسٔا٘ی ایشاٖٙٔ ،طٛسی تشای ٘یُ
ت ٝایٗ ٔ ٟٓتذٚیٗ ٕ٘ٛد ٜاستٞ .ذف ٘ٛضت ٝپیص س ٚتحّیُ  ٚتشسسی ٔیضاٖ تكثیك «ٔٙطٛس حمٛق
تیٕاس» تا ٔثا٘ی ضشيی اسالْ یًٙی لشآٖ  ٚسٚایات ٔیتاضذ .سٚش تحمیك ت ٝضی ٜٛتٛغیفی ـ تحّیّی تا
سٚیىشد لشآ٘ی ـ سٚایی ٔ ٚتٗ ٔحٛس ٔیتاضذ .یافتٞٝای تحمیك ٘طاٖ ٔیدٞذ وٕٞ ٝسٛیی ٔٙطٛس حمٛق
تیٕاس تا آٔٛصٜٞا ی دیٙی دس تیطتش ٔٛاسد لاتُ ٔطاٞذ ٜاست .حمٛق تیٕاساٖ دس اسالْ اص ٍ٘ا ٜتًاِی
اسصشٞای ا٘سا٘ی  ٚتا تٕشوض تش حفم وشأت تیٕاس ضىُ ٌشفت ٝاست .يّیسغٓ ٔكاتمت ٔحتٛای ٔٙطٛس
حمٛق تیٕاس تا ٔٛاصیٗ ضشيی ،تا تٛخ ٝت ٝساتك ٝدٚسٛی ٝحك  ٚتىّیف ،ضایذ تتٛاٖ ٌفت يال ٜٚتش تشسسی
ٕٝٞخا٘ث ٝحمٛق تیٕاسٔ ،ذ ٘هش لشاسدادٖ تىاِیف ا ٚدس لثاَ وادس دسٔا٘ی ٔیتٛا٘ذ يأُ ٕٟٔی دس تحمك
اٞذاف ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس ت ٝضٕاس آیذِ ،زا ٘یُ ت ٝایٗ ٔٙهٛسٔ ،ستّضْ تذٚیٗ ٔتٙی خأى تا يٛٙاٖ
ٔٙطٛس حمٛق  ٚتىاِیف تیٕاس ٔیتاضذ.

 .1دا٘طدٛی دوتشی فمٔ ٚ ٝثا٘ی حمٛق اسالٔی ،دا٘طٍا ٜسیستاٖ  ٚتّٛچستاٖ ،صاٞذاٖ ،ایشاٖٛ٘( .یسٙذٜ
ٔسؤ)َٚ
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 .2استادیاسٌ ،ش ٜٚفمٔ ٚ ٝثا٘ی حمٛق اسالٔی ،دا٘طٍا ٜسیستاٖ  ٚتّٛچستاٖ ،صاٞذاٖ ،ایشاٖ.
 .3دا٘طیاسٌ ،ش ٜٚيّ ْٛلشآٖ  ٚحذیث ،دا٘طٍا ٜسیستاٖ  ٚتّٛچستاٖ ،صاٞذاٖ ،ایشاٖ.
ًَع همالِ:پژٞٚطی
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ٍاصگاى کلیذی
ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس ،وادس دسٔا٘ی ،تیٕاس ،حك
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همذهِ
تٛخ ٝت ٝحمٛق تیٕاسٔ ،سأِٝای است و ٝدس ساِیاٖ اخیش تیص اص پیص ٔٛسد تٛخٔ ٝدأى
پضضىی  ٚساصٔاٖٞا ٟ٘ ٚادٞای ٚاتست ٝلشاس ٌشفت ٝاست .ایٗ تحث اص ایٗ خٟت داسای إٞیت
است و٘ ٝهاْ سالٔت واسآٔذ دس ٌشٔ ٚطاسوت فًاال٘ ٚ ٝتًأُ ٔٙاسة ٔیاٖ ٌیش٘ذٌاٖ  ٚاسائٝ
دٙٞذٌاٖ خذٔات سالٔت است .حمٛق تیٕاس دس لاِة سیاستٞا  ٚخف ٔ ٚطیٞایی ٕ٘ٛد
ٔی یاتذ و ٝتٙٔ ٝهٛس دستیاتی ت ٝاٞذاف دسٔا٘ی ت ٝقٛس ٕٞا ًٙٞدس ٔشاوض اسائٝدٙٞذ ٜخذٔات
سالٔت ت ٝاخشا دسآٔذ ٚ ٜدس حمیمتٔ ،حذٚدٔ ٜداص سا دس الذأات ٔشالثتی ٔطخع ٔیساصد
( .)1ساصٔاٖ ُّٔ  ٚساصٔاٖ تٟذاضت خٟا٘ی ،تش ٔثٙای تشخٛسداسی ا٘ساٖٞا اص حمٛق اساسی،
٘هاْ خٕٟٛسی اسالٔی ایشأٖ ،كاتك اغُ  29لا٘ ٖٛاساسی ،اص ٟٔٓتشیٗ تًٟذات حاوٕیت،
تأٔیٗ سالٔت خسٕی ،سٚا٘یًٛٙٔ ،ی  ٚاختٕايی اضخاظ ٔیتاضذ .اص سٛی دیٍش یىی اص
سیاستٞای وّی ٘هاْ دس حٛص ٜسالٔت ،آٌاٜساصی ٔشدْ ٘سثت ت ٝحمٛق خٛیص دس ایٗ حیكٝ
ٔیتاضذ؛ دس تٙذ  ،2-1سیاستٞای وّی سالٔت غشاحتاً چٙیٗ آٔذ« :ٜآٌاٜساصی ٔشدْ اص حمٛق
ٔ ٚسؤِٚیتٞای اختٕايی خٛد  ٚاستفاد ٜاص نشفیت ٔحیفٞای اسائٔ ٝشالثتٞای سالٔت تشای
سضذ ًٔٛٙیت  ٚاخالق اسالٔی دس خإًٔٞ »ٝچٙیٗ سیاست ٞ ٚذف دیٍش دس أش سالٔت،
٘هاست تش اخشای غحیح حمٛق تیٕاس دا٘ست ٝضذ ٜاست تٙذ  ،6-2دس ایٗ ٔٛسد چٙیٗ آٚسد:ٜ
«اغالح  ٚتىٕیُ ٘هاْٞا ی پایص٘ ،هاست  ٚاسصیاتی تشای غیا٘ت لإ٘ٙ٘ٛذ اص حمٛق ٔشدْ ٚ
تیٕاساٖ  ٚاخشای غحیح سیاستٞای وّی»ِ ،زا تٙٔ ٝهٛس تثییٗ حمٛق ٌیش٘ذٌاٖ خذٔات
سالٔت  ٚاستمای ٔٛاصیٗ اخاللی دس يشغ ٝدسٔاٖٙٔ ،طٛس حمٛق تیٕاس ،تشای ٘خستیٗتاس دس ساَ
 1381تذٚیٗ  ٚاص سٛی ٚصاست تٟذاضت دسٔاٖ  ٚآٔٛصش پضضىی ،تٔ ٝشاوض پضضىی ـ دسٔا٘ی
اتالٌ ٌشدیذ يّیسغٓ اسصضٕٙذی ایٗ الذاْ ،تا تٛخ ٝت ٝؾشٚست تذٚیٗ ٔتٙی خأىتش دس استثاـ تا
حمٛق تیٕاس ،سشا٘داْ ٔٙطٛس خأى حمٛق تیٕاس دس پٙح ٔحٛس وّی تذٚیٗ ٌشدیذ؛ ٔحٛسٞای
پٙدٍا٘ ٝضأُ :حك دسیافت خذٔات ٔكّٛب ،حك دسیافت اقاليات ت٘ ٝحٔ ٛكّٛب  ٚوافی ،حك
ا٘تخاب  ٚتػٕیٌٓیشی آصادا٘ ٝتیٕاس دس دسیافت خذٔات سالٔت ،حك احتشاْ ت ٝحشیٓ خػٛغی
تیٕاس  ٚسيایت اغُ ساصداسی  ٚحك دستشسی ت٘ ٝهاْ واسآٔذ سسیذٌی ت ٝضىایات ٔیتاضذ وٝ
تا روش  37تٙذ  1 ٚتثػش ٜپایا٘ی تىٕیُ ٔ ٚتٗ ٟ٘ایی آٖ دس آتاٖ  1388تٔ ٝشاوض تاتً ٝاتالٌ

مهذیه غنیزاده ،محمذرضا کیخا ،حسین خاکپور

حك دستشسی  ٚتشخٛسداسی اص سالٔت  ٚتٟذاضت سا اص تاسصتشیٗ حمٛق افشاد ٔیدا٘ٙذ ( .)2دس
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ٌشدیذ ( .)3تا تٛخ ٝت ٝتذٚیٗ  ٚاخشای ٔٙطٛس دس وطٛس ایشاٖ ت ٝيٛٙاٖ یىی اص وطٛسٞای
اسالٔی ،تیص اص ٞش چیضی پشداختٗ تٔ ٝثٙای ضشيی آٖ ؾشٚست ٔییاتذ .اص ایٗ حیث پژٞٚص
حاؾش ت ٝضی ٜٛتٛغیفی ـ تحّیّی تا سٚیىشد تكثیمی ،تالضی است خٟت پاسخٍٛیی ت ٝسؤاالت
ریُ:
1ـ ٔحٛس وّی ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس  ٚتٙذٞای ٔزوٛس تا چ ٝحذ تا ٔثا٘ی  ٚآٔٛصٜٞای دیٙی
ٕٞس ٛاست؟
2ـ دس ٔت ٖٛدیٙی ،چٛٔ ٝاسدی سا ت ٝيٛٙاٖ ٔؤیذ تش ٔحتٛای ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس ٔیتٛاٖ
بررسی مستنذات منشور حقوق بیمار بر مبنای آموزههای دینی...

اسائ ٝداد؟
ِزا دس پژٞٚص حاؾش سًی تش آٖ است و ٝدس  ّٝٞٚا ،َٚاساس ٔٙطٛس ،یًٙی ٔحٛسٞای
پٙحٌا٘ ٝآٖ اص حیث تكاتك تا آٔٛصٜٞای دیٙی ٔٛسد تشسسی لشاس ٌیشد  ٚدس استثاـ تا تٙذٞای
ٔزوٛس ریُ ٞش ٔحٛس و ٝدس ٚالى صیشٔدٕٛئ ٝحٛس ت ٝضٕاس ٔیس٘ٚذ ،وّیت آ٘اٖ دس لاِة ٕٞاٖ
ٔحٛس اغّی ٔٛسد تحث لشاس ٔیٌیشد  ٚچٙا٘چٔ ٝستٙذی تش ٞش تٙذ ٚخٛد داضت ٝتاضذ ت٘ ٝحٛ
خاظ اص تٙذ ٔزوٛس تحث ٔیٌشدد.
پیطیٌِ تحمیك
ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس اص خّٕٛٔ ٝاسدی است و ٝاص تذٚ ٚسٚد٘ ،هش پژٞٚطٍشاٖ سا ت ٝخٛد
ًٔكٛف ٕ٘ٛدٞ ٚ ٜش یه اص خٙثٞٝای ٔختّف آٖ سا ٔٛسد اسصیاتی لشاس دادٜا٘ذ .دس پاسٜای اص
تحمیمات ،پژٞٚطٍشاٖ غشفاً ت ٝتثییٗ یىی اص تٙذٞای ٔزوٛس دس آٖ پشداختٝا٘ذ .ت ٝيٛٙاٖ ٕ٘،ٝ٘ٛ
خٛادپٛس ٕٞ ٚىاساٖ ( 1389ش ).دس پژٞٚص خٛد تحت يٛٙاٖ «تشسسی ساصداسی پضضىی دس فمٝ
 ٚحمٛق» ت ٝتشسسی ِض ْٚساصداسی اص سٛی پضضه  ٚاستثٙائات آٖ دس تشخی اص ٔٛاسد ٔیپشداص٘ذ،
دس حمیمت ایٗ پژٞٚص ت ٝتشسسی ٔحٛس چٟاسْ ٔٙطٛس ،یًٙی اسائ ٝخذٔات تش ٔثٙای اغُ
ساصداسی پشداخت ٝاست (ٌ .)4شٞٚی دیٍش اص تحمیمات دس ایٗ صٔی ٝٙت ٝضیٔ ٜٛیذا٘یٛٔ ،اسدی
چ ٖٛسكح آٌ اٞی تیٕاساٖ  ٚوادس دسٔا٘ی ٘سثت تٙٔ ٝطٛس حمٛق تیٕاس یا ٔیضاٖ سيایت آٖ سا
دس ٔشاوض دسٔا٘ی ٔٛسد تشسسی لشاس دادٜا٘ذ ،اص خّٕ ٝایٗ ٔٛاسد٘ ،ػشیا٘ی ٕٞ ٚىاساٖ ( 1386ش).
دس ٔماِٝای تحت يٛٙاٖ «تشسسی سيایت حمٛق تیٕاس اص دیذٌا ٜپشستاساٖ ضاغُ دس تیٕاسستاٖٞای
ضٟش یضد» ت ٝضیٔ ٜٛیذا٘ی ت ٝغٛست ٔٛسدیٔ ،یضاٖ سيایت حمٛق تیٕاساٖ سا دس تیٕاسستاٖٞای
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ضٟش یضد ٔٛسد تشسسی لشاس دادٜا٘ذ ( .)5دس ٔماِ ٝای دیٍش تػیشی ٔمذْ ٕٞ ٚىاساٖ ( 1390ش).
دس ٔماِٝای تحت يٛٙاٖ « آٌاٞی تیٕاساٖ  ٚواسوٙاٖ ٌش ٜٚپضضىی اص ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس ٔ ٚیضاٖ
سيایت آٖ دس یىی اص تیٕاسستاٖٞای آٔٛصضی ٌٙاتاد» دس یه ٔٛسد خاظٔ ،یضاٖ آٌاٞی تیٕاساٖ
 ٚوادس دسٔا٘ی سا ٘سثت تٙٔ ٝطٛس حمٛق تیٕاس ٔٛسد تشسسی لشاس دادٜا٘ذ ( .)6اص دیٍش
پژٞٚصٞای ٔشتٛـ ت ٝتحث ٔیتٛاٖ تٔ ٝماِ« ٝتشسسی ًٔیاسٞای ٔٙكمی دس تذٚیٗ ٔٙطٛس
حمٛق تیٕاساٖ» پٛستخص ( 1388ش ).دس ایٗ ٔماِ ٝتٙٔ ٝهٛس سيایت حمٛق تیٕاساٖ ،سفاسضاتی
ت ٝپضضىاٖ اسائٕٛ٘ ٝد ٜاست (٘ ٚ )7شٌسی ( 1390ش ).دس پژٞٚطی تحت يٛٙاٖ «اتًاد حمٛق
تیٕاساٖ اص ٔٙهش لشآٖ وشیٓ  ٚسٙت اسالٔی» ت ٝتشسسی ٔٛاسدی اص حمٛق تیٕاس تش ٔثٙای لشآٖ ٚ
ٔتٕایض ٔی ساصد ،تشسسی ٔثٙای ضشيی ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس ٔ ٚیضاٖ ٕٞخٛا٘ی ایٗ ٔٙطٛس تا
ٔٛاصیٗ دیٙی است تا آ٘دا وٍ٘ ٝاس٘ذٌاٖ تشسسی ٕ٘ٛدٜا٘ذ وتاب یا پایاٖ٘أ ٝیا ٔمأِ ٝستمّی دس
ایٗ ٔسأٍِ٘ ،ٝاضت٘ ٝطذ ٜاست.
هباًی لزآًی ـ رٍایی هٌطَر حمَق بیوار
اص ٟٔٓتشیٗ ٔستٙذات ضشيی دس ٞش ٔسأِٝای ،وتاب خذا  ٚسٚایات ًٔػٔٛیٗ (و) ٔیتاضذ.
دس استثاـ تا ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس ،اص آ٘دا ؤ ٝتطىُ اص ٔحٛسٞا  ٚتٙذٞای ٔتًذد است ،سٙدص
ٔٛاصیٗ ضشيی آٖٛٙٔ ،ـ ت ٝتشسسی ٔثا٘ی ٔ ٚستٙذات ٔٛخٛد دس ٞش ٔحٛس  ٚتٙذ ٔیتاضذ و ٝدس
ریُ ،ت ٝتشسسی ٞش یه اص ایٗ ٔٛاسد ٔیپشداصیٓ.
1ـ دریافت هطلَب خذهات سالهت ،حك بیوار است.
اِٚیٗ ٔحٛس ٔٛسد تحث دس ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس ٔشتٛـ ت ٝحك دسیافت خذٔات سالٔت تٝ
٘حٔ ٛكّٛب ٔیتاضذ .دس ضشو ٔمذس اسالْ ،اسائ ٝخذٔات دسٔا٘ی ت ٝتیٕاس ٘ٛيی ٚنیف ٝا٘سا٘ی
تّمی ضذ ٜو ٝتیتفاٚتی ٘سثت ت ٝآٖ تٞ ٝیچ ٚخ ٝخایض ٕ٘یتاضذ .اص سسٌ َٛشأی اسالْ (ظ)
٘مُ ضذٞ :ٜش وس ت ٝأٛس ٔسّٕا٘اٖ ٕٞت ٍٕ٘اسد ،اص اسالْ تٛیی ٘ثشد ٚ ٜوسی و ٝضاٞذ تاضذ
ا٘سا٘ی وٕه ٔیقّثذ  ٚا ٚسا یاسی ٘شسا٘ذٔ ،سّٕاٖ ٘یست (.)9
ٕٞچٙیٗ أیشإِؤٔٙیٗ يّی (و) دس ایٗتاسٔ ٜیفشٔایٙذ :وسی و ٝسغثتص سا ٔتٛخ ٝت ٛساخت،
یاسی ا ٚتش تٚ ٛاخة است (.)10

مهذیه غنیزاده ،محمذرضا کیخا ،حسین خاکپور

سٚایات پشداخت ٝاست ( .)8آ٘چ ٝپژٞٚص حاؾش سا اص پژٞٚصٞای فٛقاِزوش  ٚسایش ٔٛاسد ٔشتثف
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اقالق ایٗ د ٚسٚایت  ٚسٚایات ٔطات ،ٝضأُ تیٕاس ت ٝيٛٙاٖ فشدی ٘یاصٔٙذ است و ٝاٞتٕاْ
ت ٝأٛس ا ٚ ٚسفى ٘یاصٞایص ٚنیفٞ ٝش ضخع تٛإ٘ٙذ دس ایٗ يشغٔ ٝیتاضذ ،ت٘ ٝحٛی و ٝضشو
ٞیچ ٌ ٝ٘ٛواستی دس آٖ سا تشٕ٘یتاتذ.
أاْ غادق (و) دس ایٗتاس ٜاص ل َٛحؿشت ٔسیح ٔیفشٔایٙذ :وسی و ٝاص دسٔاٖ ٔدشٚحی
دست تىطذ ،ضشیه صخٓص٘ٙذ ٜاست (ِ ،)11زا وٛتاٞی وادس دسٔا٘ی دس ٞش سٕتی تًٙٔ ٝای
سٟیٓتٛدٖ دس تیٕاسی ٌ ٚاٞ ٜالوت تیٕاس ٔیتاضذ .اص ایٗ س ٚوادس دسٔا٘ی ٔٛنف است تٕاْ
تٛاٖ خٛیص سا تش دسٔاٖ تیٕاس ًٔكٛف ساصد  ٚوٛتاٞی دس آٖ تٞ ٝیچ يٛٙاٖ ،لاتُ تٛخیٝ
بررسی مستنذات منشور حقوق بیمار بر مبنای آموزههای دینی...

ٕ٘یتاضذ .اص سٛی دیٍشٔ ،یتٛاٖ ٌفت دسیافت خذٔات ٔكّٛب ،حك تیٕاس تش رٔ ٝوادس دسٔا٘ی
است و ٝادای آٖ ت ٝتٟتشیٗ ٚخٚ ٝنیف ٝآ٘اٖ ٔیتاضذٕٞ ،ا٘ا خذا٘ٚذ ٔتًاَ ،ادای حك تٙذ ٜسا
ٔمذْ تش ادای حك خٛیص دا٘ست ٚ )10( ٝآٖ وس و ٝاص يٟذ ٜحك تٙذ ٜتش٘یایذ  ٚحك ا ٚسا ادا
٘ىٙذ ،حك خذای ٔتًاَ سا ادا ٕ٘ٛٙد ٜاست.
ریُ ایٗ ٔحٛس اغّی ،دس لاِة  14تٙذ ،ؾٛاتكی ،خٟت اسائ ٝخذٔات روش ٌشدیذ ٜوٚ ٝخٛد
ٔثٙای ضشيی تش پاسٜای اص آ٘اٖ ،دِیّی تشای روش آٖ دس ایٗ پژٞٚص ٔیتاضذ؛ اسائ ٝخذٔات
سالٔت ٔكاتك ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس  ٚتش ٔثٙای ٔستٙذات ضشيی تایذ تش اساس ؾٛاتف ریُ
غٛست پزیشد:
 -1-1خذهات ،ضایستِ ضأى ٍ هٌشلت اًساى با احتزام بِ ارسشّا ،اػتمادات فزٌّگی
ٍ هذّبی باضذ :خذا٘ٚذ ٔتًاَ دس لشآٖ وشیٓ دس سٛس ٜاسشاء آی ،70 ٝدس ٔماْ تیاٖ ٔٙضِت
ا٘ساٖ ،اص وشأتی راتی سخٗ ٔیٌٛیذ و ،ٝتٚ ٝاسك ٝآٖ ا٘ساٖ دس خایٍاٞی تاالتش اص تسیاسی اص
ٔخّٛلات لشاس ٔیٌیشد .تٙاتشایٗ یىی اص اغ َٛاساسی دس ص٘ذٌی تطش ،حفم وشأت راتی  ٚضأٖ
ٙٔ ٚضِت اٚست ،چٙا٘چ ٝخذای ٔتًاَ دس لشآٖ وشیٓ دس سٛس ٜضًشا آی 215 ٝت ٝپیأثش (ظ) أش
ٔیفشٔایذ :تىشیٓ ٚیژ ٜخٛد سا تٔ ٝؤٔٙاٖ اختػاظ داد ٚ ٜتا آ٘اٖ تا تٛاؾى تشخٛسد ٕ٘ایذ.
ِزا دس يشغ ٝدسٔاٖ ،اسائ ٝخذٔات تایذ تش ٔثٙای وشأت راتی  ٚضأٖ ٚاالی ا٘سا٘ی ،غٛست
پزیشد .وادس دسٔا٘ی ٔٛنف است دس تشخٛسد تا تیٕاس ایٗ اغُ اخاللی سا ٔشايات ٕ٘ایذ .دس
حمیمت سيایت ضأٖ افشادٌ ،أی است دس خٟت افضایص سؾایت تیٕاس اص خذٔات اسائٝضذٚ ٜ
تثًاتی چ ٖٛاستثاـ ٔكّٛب تیٕاس  ٚدسٔاٍ٘ش ،احساس أٙیت ،ایداد ايتٕاد ،تٟثٛد ضشایف سٚحی
تیٕاس  ٚتسشیى س٘ٚذ دسٔاٖ سا ت ٝد٘ثاَ خٛاٞذ داضت .دس ٔماتُ٘ ،ادیذٌٜشفتٗ ضأٖ تیٕاسٕٔ ،ىٗ
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است خٛا٘ ٜاخٛا ٜؾشتاتی خثشاٖ٘اپزیش تش تًذ سٚحی  ٚسٚا٘ی اٚ ٚاسد آٚسد  ٚس٘ٚذ تٟثٛدی سا تا
ٔطىُ س ٚت ٝس ٚساصد.
اص سٛی دیٍش الصْ است وادس دسٔا٘ی دس خذٔتسسا٘ی ت ٝتیٕاس ت ٝيٛٙاٖ ضخع ٘یاصٔٙذ،
فاسٌ اص أتیاصات ٔزٞثی  ٚيمیذتی ا ٚغشفاً ٘یاص ا ٚسا دس دسیافت خذٔات سالٔتٙٔ ،هٛس ٚالى
داس٘ذ ٝ٘ٚ ،و ٝسیش ٜپیأثش ٌشأی اسالْ  ٚائًٕٔ ٝػٔٛیٗ ،دس ٔماْ خذٔتسسا٘ی ت ٝخّك ٌٛیای
ایٗ أش است ت ٝيٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛایطاٖ دس ٔماْ خضا٘ٝداسی خأًٔ ٝسّٕیٗ  ٚتمسیٓ تیتإِاَ تٝ
يٛٙاٖ ٔٙثى ٔاِی ٔسّٕا٘اٖ ،غشفاً ٘یاص افشاد سا ٘سثت ت ٝدسیافت آٖ ٔذ ٘هش لشاس ٔیداد٘ذ  ٚدس
ایٗ تیٗ تفاٚتی ٔیاٖ رٔی ٔ ٚسّٕاٖ ،تشد ٚ ٜآصاد ،غحاتی  ٚغیش غحاتی لائُ ٘ثٛد٘ذ (.)12-13
أٛسی و ٝدس اسائ ٝخذٔات دسٔا٘ی تایذ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌیشد ،سيایت فؿایُ اخاللی است.
إٞیت فؿایُ اخاللی ت ٝا٘ذاصٜای است و ٝپیأثشٞ ،ذف اص سساِت خٛیص سا تىٕیُ فؿایُ
اخاللی ًٔشفی ٕ٘ٛدٜا٘ذ (.)14
دس ٔت ٖٛدیٙی ٔا دس تشخٛسد تا ضخع تیٕاس ،آ٘چ ٝتیص اص ٞش چیضی ٔٛسد تٛخ ٝلشاس
ٌشفت ،ٝسيایت فؿایُ اخاللی ،چ ٖٛيكٛفت ،غذالت  ٚا٘ػاف ٔیتاضذ .پیطٛایاٖ ٌشأی ٔا
ٕٛٞاس ٜت ٝحسٗ تشخٛسد تا تیٕاس ت ٝيٛٙاٖ أشی ٔؤثش دس تمٛیت سٚحی ٝا ٚتٛخٕٛ٘ ٝدٜا٘ذ .پیأثش
ٌشأی اسالْ ٔیفشٔایٙذ :قثیة حمیمی ،خذا٘ٚذ است  ٚپضضه تٟٙا سفیك  ٚدِسٛص تیٕاس
ٔحسٛب ٔیٌشدد (.)15
ت ٝيثاست دیٍش ایطاٖ ٚنیف ٝپضضه سا ت ٝيٛٙاٖ يٙػش اغّی دسٔاٖ ،تیطتش ًٔكٛف تٝ
تأٔیٗ ٘یاصٞای سٚحی تیٕاس دا٘ستٝا٘ذ تا دسٔاٖ  ٚتأٔیٗ ٘یاصٞای خسٕی ا .ٚتٙاتشایٗ دس اسائٝ
خذٔات دسٔا٘ی آ٘چ ٝاص إٞیت ٚیژٜای تشخٛسداس است ،تٛخ ٝت٘ ٝیاصٞای سٚحی تیٕاس ٔیتاضذ،
چ ٝتسا دس ٔشحّ ٝتیٕاسی٘ ،یاصٞای سٚحی تیٕاس ا ٓٞاص ٘یاصٞای خسٕی ا ٚت ٝضٕاس آیذ ،صیشا تا
تٛخ ٝت ٝضشایف خاظ تیٕاس ٘ ٚأسايذتٛدٖ ٚؾًیت سٚحی ا ٚدس اثش تیٕاسی٘ ،ادیذٌٜشفتٗ
٘یاصٞای سٚحی ٔٙدش ت ٝتطذیذ تیٕاسی  ٚغّثٞ ٝش چ ٝتیطتش آٖ ٔیٌشدد .یىی اص ٟٔٓتشیٗ
٘یاصٞای سٚحی تیٕاس٘ ،یاص ت ٝایداد أیذ  ٚتمٛیت سٚحی أ ٚیتاضذ .دس ضشو ٔمذس اسالْ ،یىی
اص ٚنایف اضخاغی و ٝتا تیٕاس سش  ٚواس داس٘ذ سٚحیٝدادٖ ت ٝتیٕاس دا٘ست ٝضذ ،ٜتا تذیٗ ٚسیّٝ
لذست غّث ٝتش تیٕاسی دس ا ٚحاغُ آٔذ ٚ ٜدسٔاٖ تسشیى یاتذ .اص ایٗ حیث اص پیأثش ٌشأی
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 -1-2خذهات ،بز بز پایِ صذالت ،اًصاف ،ادب ٍ ّوزاُ با هْزباًی باضذ :یىی اص
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اسالْ (ظ) ٘مُ ٌشدیذ ٜوٞ ٝشٌا ٜتش ٔشیؽ ٚاسد ضذیذ ،ا ٚسا دس اخُ تٛسً ٝدٞیذ ،ت ٝساستی
و ٝچٙیٗ واسی ،اٌشچ ٝلؿا  ٚلذس سا تغییش ٕ٘یدٞذِٚ ،ی ٘فس ٔشیؽ سا پان ٔیٌشدا٘ذ (.)9
الصْ ت ٝروش استٔ :شاد اص تٙفیس  ٚتٛسًٝدادٖ تیٕاس دس اخُ ،أیذٚاسوشدٖ ا ٚت ٝغحت ٚ
سالٔتی است (.)9
اص ایٗ س ٚدس أش دسٔاٖ ،ساتكٔ ٝكّٛب تش ٔثٙای فؿایُ اخاللیٙٔ ،دش ت ٝتمٛیت سٚحیٝ
تیٕاس  ٚتسشیى س٘ٚذ تیٕاسی ٌشدیذ ٚ ٜایٗ أش تٔ ٝشاتة تأثیشی تیص اص دسٔاٖ تا داس ٚدس پی
خٛاٞذ داضتِ ،زا تٛخ ٝت ٝایٗ اغُ ٔ ٟٓدس اسائ ٝخذٔات دسٔا٘ی تسیاس ؾشٚسی است.
بررسی مستنذات منشور حقوق بیمار بر مبنای آموزههای دینی...

 1--3خذهات بز پایِ ػذالت ٍ فارؽ اس ّز گًَِ تبؼیض باضذ :يذاِت ٔیضا٘ی است وٝ
خذای ٔتًاَ دس سٛس٘ ٜحُ آی 90 ٝتشای تشپاداضتٗ حك دس ٔیاٖ ٔشدٔاٖ لشاس دادٍٕٞ ٚ ٜاٖ سا

ٔٛنف ت ٝيُٕ تش قثك آٖ ٕ٘ٛد ٜاست «إ َّن إللّ َه َیأ ُم ُر بِأل َع ِ
دل».
دس آٔٛصٜٞای دیٙی ،یىی اص ٘یاصٞای اساسی تطش٘ ،یاص ت ٝيذاِت دا٘ست ٝضذ ،)16( ٜپیطٛایاٖ
دیٙی ٔا ٕٛٞاس ٜپیشٚاٖ خٛد سا ت ٝسيایت آٖ ديٛت ٕ٘ٛدٜا٘ذ .دس ٔماتُ ،تثًیؽ یىی اص ٔثغٛؼتشیٗ
أٛس ٘ضد خذای ٔتًاَ  ٚيأّی تشای خطٓ ا ٚدا٘ست ٝضذ ٜاست ( .)17دس يشغ ٝسالٔت ٘یض یىی
اص اغ َٛاساسی ،دس اسائ ٝخذٔات سيایت يذاِت ٔ ٚساٚات  ٚپشٞیض اص تثًیؽ ٔیتاضذ وادس
دسٔا٘ی ٔ ٛنف است ت ٝتٕأی تیٕاساٖ دس ٞش ٔماْ ٛٔ ٚلًیتی ت ٝیه ٔیضاٖ تٛخٕ٘ ٝایٙذ ٚ
ٔالن تشتشی دس اسائ ٝخذٔات ،اِٛٚیتٞای دسٔا٘ی  ٚتمذْ ٌشٜٞٚای آسیةپزیش چ ٖٛوٛدواٖ ٚ
سإِٙذاٖ لشاس ٌیشد.
 -1-4خذهات بز هبٌای اٍلَیتّای درهاًی صَرت پذیزد :اص ٟٔٓتشیٗ يٛأُ ٔٛفمیت
دس ٞش أشی ،تمذْ اِٛٚیتٞاست ،ت٘ ٝحٛی و٘ ٝادیذٜاٍ٘اضتٗ ایٗ ٔ ،ٟٓس٘ٚذ غحیح أٛس سا تا
ٔطىُ س ٚت ٝسٔ ٚیساصد .أاْ يّی (و) دس ایٗتاسٔ ٜیفشٔایٙذٞ :ش وس ت ٝواس غیش ٔ ٟٓتپشداصد،
واس ٟٔٓتش سا تثا ٜساخت ٚ )10( ٝدس سٚایت دیٍش چٙیٗ آٚدٜا٘ذٞ :ش وس خٛد سا ت ٝآ٘چ ٝؾشٚست
٘ذاسد ،سشٌشْ ساصد ،آ٘چ ٝسا تشایص ؾشٚست داسد ،ؾایى ٌشدا٘ذ ٜاست ( .)18دس حٛص ٜسالٔت
چٙا٘چ ٝاِٛٚیتٞای دسٔا٘ی ٔخػٛغاً الطاس آسیةپزیش ٕٞچ ٖٛسإِٙذاٖ  ٚوٛدواٖ ِحال
ٍ٘شد٘ذ ،تا تٛخ ٝتٚ ٝؾًیت خاظ آ٘اٖ ،يذْ سسیذٌی فٛسی ،أىاٖ تطذیذ تیٕاسی  ٚآسیة
تیطتش سا فشأ ٓٞیساصد .تٙاتشایٗ تٛخ ٝت ٝایٗ ٔ ٟٓدس يشغ ٝدسٔاٖ ،تسیاس ؾشٚسی ٔیتاضذ.
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 -1-5خذهات بز اساس داًص رٍس باضذ :یىی اص ٔػادیك خذٔات ٔكّٛب دس أش دسٔاٖ،
خذٔاتی است و ٝتش اساس دا٘ص سٚص اسائٌ ٝشدد .ایٗ أش یىی اص ِٛاصْ ٔ ٟٓخیشخٛاٞی تشای
تیٕاس تّمی ٔیٌشدد .دس سٚایتی ،أیش ٔؤٔٙاٖ يّی (و) یىی اص ٚیژٌیٞای و ٝتشای قثیة تش
ٔیضٕشد ،اختٟاد اٚست ( .)19اص خّٕ ٝتفاسیشی ؤ ٝیتٛاٖ تشای وٛضاتٛدٖ روش ٕ٘ٛد ،تالش
تشای افضٚدٖ دا٘ص خٛیص دسخٟت خذٔت ٞش چ ٝتٟتش ت ٝتیٕاس ٔیتاضذ.
دس سٚایتی دیٍش أاْ غادق (و) یىی اص ٘یاصٞای خأً ٝسا ٘یاص ت ٝقثیة آٌأً ٜشفی ٕ٘ٛدٜا٘ذ
(ٔ .)16سّٕاً الصٔ ٝآٌاٜتٛدٖ قثیة ،تسّف ا ٚتش دا٘ص سٚص ٔیتاضذ ،چشاو ٝتا تٛخ ٝت ٝپیطشفت
سٚص افض ٖٚيّٓ ،چٙا٘چ ٝپضضه ٍٕٞاْ تا ٔمتؿیات صٔاٖ ،دا٘ص خٛد سا تٛسً٘ ٝذٞذ ،يٛٙاٖ آٌاٜ
لاتُ روش است دس تسیاسی اص سٚایات قثی ٔا ،اٚأش ٛ٘ ٚاٞی ٔتٛخ ٝقثیة ٌشدیذ ،ٜاص ایٗ
حیثٕٔ ،ىٗ است ایٗ ضث ٟٝحاغُ آیذ ؤ ٝخاقة ایٗ سٚایات تٟٙا پضضه تٛد ٚ ٜدیٍشاٖ
ٔطٕ َٛایٗ اٚأش ٛ٘ ٚاٞی ٕ٘یتاضٙذ .تا دلت ٘هش دس يػش غذٚس سٚایات  ٚایٗو ٝدس آٖ دٚساٖ،
خذٔات دسٔا٘یٙٔ ،حػشاً تٚ ٝاسك ٝقثیة غٛست ٔیٌشفت ٚ ٝوادس دسٔا٘ی تًٙٔ ٝای أشٚصی
ٔٛؾٛيیت ٘ذاضت ٝتا احىاْ قثی ٔتٛخ ٝآ٘اٖ ٌشدد ،ایٗ ٘تید ٝحاغُ ٔیآیذ و ٝاحىاْ ٔزوٛس،
قثیة سا ت ٝيٛٙاٖ اغّیتشیٗ يٙػش دسٔاٖ ٔٛسد خكاب لشاس دادٜا٘ذ ،دس حاِی و ٝخكاب ٔٛخٛد
دس آٖ يال ٜٚتش قثیةٔ ،تٛخ ٝسایش ايؿای وادس دسٔاٖ ٘یض ٔیٌشدد .تٙاتشایٗ تش تٕأی آ٘اٖ
الصْ است و ٝدس اسائ ٝخذٔات تش ٔثٙای دا٘ص سٚص  ٚت٘ ٝح ٛاحسٗ ت ٝدسٔاٖ تیٕاس اٞتٕاْ ٚسص٘ذ.
 -1-6خذهات هبتٌی بز بزتزی هٌافغ بیوار باضذ :تشتشی ٔٙافى تیٕاس دس أش دسٔاٖ اص
خّٕ ٝأٛسی است و ٝت ٝقشق ٌ٘ٛاٌ ٖٛدس دیٗ ٔثیٗ اسالْ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ،ٝدس سٚایتی اص
أیش ٔؤٔ ٙاٖ ،یىی اص خػٛغیات پضضه ت ٝيٛٙاٖ يٙػش اغّی دسٔاٖ ،خیشخٛاٞی تشای تیٕاس
دا٘ست ٝضذ ٜاست (.)19
خیشخٛاٞی پضضه ت ٝقٛس خاظ  ٚوادس دسٔاٖ ت ٝقٛس ياْ دس غٛستی ٔحمك ٔیٌشدد وٝ
ٔٙفًت تیٕاس تش ٞش چیض دیٍشی ٔمذْ ٌشدد .چٙیٗ أشی دس لاِة ٔػادیك ٔختّفًٙٔ ،ا
ٔییاتذ.
اص خّٕٔ ٝػادیك ٔ ٟٓخیش خٛاٞی ٔیتٛا٘ذ اٞتٕاْ ت ٝتطخیع غحیح تیٕاسی تاضذ ،صیشا
دس تسیاسی ٔٛاسد خكای پضضه دس تطخیع تیٕاسی  ٚتدٛیض ٘أٙاسة داس ،ٚيّتی تشای تطذیذ
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تیٕاسی ٌ ٚاٞ ٜالوت تیٕاس است ،چٙا٘چ ٝأاْ سداد (و) ٘یض ت ٝایٗ پیأذ اضاسٕٛ٘ ٜدٜا٘ذ (ٚ )9
پیأثش ٌشأی اسالْ خكاب ت ٝیىی اص پضضىاٖ ًٔاغش خٛیص ٔیفشٔایٙذٞ :یچ وس سا دسٔاٖ
ٔىٍٗٔ ،ش ایٗو ٝتیٕاسی ا ٚسا تطٙاسی (.)20
اص أٛس دیٍشی و ٝسيایت ٔػّحت تیٕاس ایداب ٔیوٙذِ ،ض ْٚتخػع وافی تشای وادس
دسٔاٖ ٔیتاضذ.
ٕٞا٘ا خذا٘ٚذ ٔتًاَ دس سٛس ٜاسشاء آی ،36 ٝتٙذٌاٖ خٛیص سا اص ٚسٚد ت ٝواسی و ٝدس آٖ
يّٓ ٘ذاس٘ذ ٔٙى ٕ٘ٛدٔ ،ٜف ْٟٛایٗ ٟ٘ی لشآ٘ی ،تیاٍ٘ش ِض ْٚتخػع دس ٞش حشفٝای استِ .ضْٚ
بررسی مستنذات منشور حقوق بیمار بر مبنای آموزههای دینی...

ایٗ أش دس حشفٝای چ ٖٛپضضىی و ٝتا خاٖ تطش دس تًأُ است ،ؾشٚست تیطتشی ٔییاتذ .اص
ایٗ س ٚپیأثش ٌشأی اسالْ (ظ) ،الذاْ ت ٝقثاتت تذ ٖٚتخػع الصْ سا ٔٛخة ؾٕاٖ دا٘ستٝا٘ذ
(.)15
اص ٔٛاسد دیٍشی ؤ ٝتؿٕٗ ٔٙفًت تیٕاس ٔیتاضذ ،سيایت ؾشٚست دس تدٛیض داسٚست؛
ٔػشف داس ٚتذ ٖٚؾشٚست سالٔت ا٘ساٖ سا تا خكش ٔٛاخٔ ٝیساصد ،تٌٝ٘ٛ ٝای و ٝدس سٚایات ٔا
داس ،ٚيأّی تشای تٟییح دسد دا٘ست ٝضذ ٚ )21( ٜسفاسش ٌشدیذ ٜتا آ٘دا و ٝتذٖ لذست تحُٕ
تیٕاسی سا داسد ،اص ٔشاخً ٝت ٝپضضه ٔ ٚػشف داس ٚخٛدداسی ٌشدد .أاْ يّی (و) ٔیفشٔایذ :تا
دسد خٛیص تا آٖ ٍٙٞاْ و ٝتا تٔ ٛذاسا ٔیوٙذٔ ،ذاسا وٗ (ٕٞ .)22چٙیٗ اص سسٌ َٛشأی اسالْ
٘مُ ٌشدیذ :ٜتا صٔا٘ی و ٝتذ٘ت تیٕاسی سا تحُٕ ٔیوٙذ ،اص ٔذاٚا خٛدداسی وٗ  ٚآٍ٘ا ٜوٝ
تحُٕ ٘ىشد ت ٝداس ٚسٚی آٚس (.)9
سٚایات داَ تش ٔؿشات داس ٚت ٝدالِت اِتضأی تیاٍ٘ش ایٗ أش است و ٝاٌش تیٕاس ایٗ سٕٛٙٞدٞا
سا ٘ادیذٌ ٜشفت  ٚت ٝپضضه ٔشاخًٕٛ٘ ٝد ،پضضه ٔتًٟذ چٙا٘چ ٝدسیافت تیٕاسی ،خضئی است ٚ
٘یاصی ت ٝداس٘ ٚیست ،تایذ اص تدٛیض آٖ خٛدداسی وٙذ  ٚچٙا٘چ٘ ٝیاص ت ٝتدٛیض داس ٚدیذ ت ٝلذس
ؾشٚست اوتفا ٕ٘ایذ  ٚدس تدٛیض داس ٚافشاـ ٘ىٙذ.
 -1-7ارائِ خذهات بِ دٍر اس تحویل درد ٍ رًج ٍ هحذٍدیتّای غیز ضزٍری باضذ:
دس ضشو ٔمذس ،آ٘چ ٝتیص اص ٞش چیض ٘سثت ت ٝتیٕاس ٔٛسد تأویذ ٔیتاضذٔ ،شايات حاَ تیٕاس ٚ
پشٞیض اص آصسدٖ اٚست؛ سسٌ َٛشأی اسالْ ،تیٕاس سا یىی اص اضخاظ ٔستداباِذئ ٜٛیدا٘ذ ٚ
دیٍشاٖ سا اص آصسدٖ اٟ٘ ٚی ٔیٕ٘ایٙذ (.)9
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دس سٚایتی دیٍش ،أاْ غادق (و) ت ٝتشحٓ تش تیٕاس ٔ ٚشايات ضشایف خاظ ا ٚتٛغیٕٛ٘ ٝدٜا٘ذ
( .)9إٞیت ایٗ ٔٛؾٛو تا خایی است و ٝپیأثش (ظ) حتی اص اخثاس ٔشیؽ ت ٝخٛسدٖ غزا ٔٙى
ٕ٘ٛدٜا٘ذ ( )9تا ٔثادا اص ایٗ قشیك آصاسی ٔتٛخ ٝاٌ ٚشدد .ایٗ اغُ ٔ ٟٓدس ٔسأِ ٝيیادت تیٕاس
٘یض ٔٛسد تأویذ لشاس ٌشفت ،ٝتٌٝ٘ٛ ٝای و ٝأیشإِؤٔٙیٗ يّی (و) ٔأخٛستشیٗ يیادت سا صٔا٘ی
ٔیدا٘ذ و ٝيیادتوٙٙذ ٜصٔاٖ خّٛس ٘ضد تیٕاس سا وٓ وٙذٍٔ ،ش ایٗو ٝخٛد تیٕاس اص ا ٚتماؾای
تیطتشٔا٘ذٖ ٕ٘ایذ ( .)11ت ٝتًثیش دیٍش ،اٌشچ ٝيیادت اص تیٕاس ت ٝسثة آثاس ٔثثت سٚحی آٖ
ٕٛٞاسٛٔ ٜسد تأویذ اسالْ لشاس ٌشفت ،ٝأا تٛلف تسیاس ٘ضد تیٕاس وٛٔ ٝخثات س٘دص ا ٚسا فشآٞ
ٕ٘ایذ ،اص ٘هش اسالْ ٕٔٛٙو ٔیتاضذ  ٚدِیُ آٖٔ ،شايات حاَ تیٕاس ٕٔ ٚاً٘ت اص تحٕیُ دسد ٚ
دس ٘تید ٝتا تٛخ ٝت ٝضشایف خاظ تیٕاس ،ضایست ٝاست خذٔات دسٔا٘ی ،آساٖ  ٚتذٞ ٖٚش
ٌ ٝ٘ٛسختی ،دس اختیاس تیٕاس لشاس ٌیشد تا يال ٜٚتش س٘ح تیٕاسی ،س٘ح دیٍشی تش ا ٚتحٕیُ ٍ٘شدد
ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝآٔٛصٜٞا ی دیٙی ٔا ٕٛٞاس ٜایٗ ٔ ٟٓسا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس داد ٚ ٜت ٝآٖ تأویذ ٕ٘ٛدٜ
ا٘ذ.
 -1-8خذهات در سزیغ تزیي سهاى هوکي صَرت پذیزد :سثمت دس يُٕ خیش اص خّٕٝ
ٔٛاسدی است و ٝدس لشآٖ وشیٓ تش آٖ تسیاس تأویذ ضذ ،ٜآیات  148تمش 61 ٚ ٜسٛسٛ٘ ٜس تأییذی
تش ایٗ ٔذيا ٔیتاضذ .اص خّٕٔ ٝػادیك يُٕ خیش ،سسیذٌی ت ٝتیٕاس  ٚدسٔاٖ اٚست .سثمت دس
ایٗ أش  ٚتسشیى دس آٖ يال ٜٚتش آ٘ى ٝستٛد٘ی است دس تسیاسی ٔٛاسد اص تاب ٚخٛب ٘دات خاٖ
غیش ،دس صٔشٚ ٜاخثات ت ٝضٕاس ٔیآیذ ،چشاو ٝتًُّ دس اسائ ٝخذٔات ،يأّی است تشای تحٕیُ
س٘ح  ٚسختی تش تیٕاس  ٚچ ٝتسا ٔٙدش ت ٝتسّف تیٕاسی  ٚتحٕیُ ؾشسی خثشاٖ٘اپزیش تش اٚ
ٌشدد .خذا٘ٚذ ٔتًاَ دس سٛسٔ ٜائذ ٜآی ،32 ٝلتُ ت٘ ٝاحك یه فشد سا تٙٔ ٝضِ ٝلتُ تٕأی
ا٘ساٖٞا  ٚاحیا  ٚاص ٔشي سٞا٘ذٖ یه ضخع سا تٙٔ ٝضِ ٝاحیای وُ تطش دا٘ست ٝاست .دس تحث
حاؾش ٘یض چ ٝتسا تًُّ دس دسٔاٖ ،سثثی تشای اتالف ضخع ت ٝضٕاس آیذ وٛٔ ٝسد ٟ٘ی ضشيی
است  ٚدس ٔماتُ ،تسشیى دس دسٔاٖ يأّی تشای ٘دات خاٖ ضخع تاضذ و ٝاص ٚاخثات ت ٝضٕاس
ٔیسٚد .دس سٚایتی اص أاْ غادق (و) اص ل َٛحؿشت ٔسیح چٙیٗ آٔذ ٜاست :وسی و ٝاص دسٔاٖ
ٔدشٚحی دست تىطذ ،ضشیه صخٓ ص٘ٙذ ٜاست ( .)11تٙاتشایٗ ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝصخٓص٘ٙذٔ ،ٜسؤَٚ
ت ٝضٕاس ٔیآیذ ،آ٘ى ٝدس دسٔاٖ تًُّ وٙذ ٘یض ؾأٗ ٔیٌشدد .حاَ ٕٔىٗ است ایٗ ؾٕاٖ سا تش
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ٔثٙای ٚخٛب ضشيی ٘دات خاٖ غیش  ٚلػٛس دس آٖ غشفاً ؾٕاٖ اخشٚی  ٚيماب تّمی ٕ٘ٛدٚ ٜ
لائُ ت ٝایٗ لٌ َٛشدیٓ و ٝضخػی و ٝتٛا٘ایی ٘دات ضخع سا داضت ٚ ٝاص آٖ خٛدداسی ٕ٘ٛد،ٜ
غشفاً ٔشتىة ٌٙاٌ ٜشدیذ ،ٜأا ؾٕا٘ی تش إ٘ ٚی تاضذ ( )23یا ایٗو ٝيال ٜٚتش ؾٕاٖ اخشٚی ٚ
يماب ا ٚلائُ ت ٝؾٕاٖ د٘یٛی ا٘ ٚیض تاضیٓ ،يّیاِخػٛظ صٔا٘ی و ٝفشد اص ا ٚتماؾای وٕه
ٕ٘ٛد ٚ ٜا٘ ٚیض تٛا٘ایی تش آٖ داضت ٚ ٝدس يیٗ حاَ اص آٖ سش تاص صد ٜاست ( .)24حاَ آ٘ى ٝتا
فشؼ تٛا٘ایی قثیة تش ًٔاِد ٝتیٕاس تا تٛخ ٝت ٝایٗو٘ ٝدات خاٖ ا ٚتٛ٘ ٝيی ٚنیف ٝلا٘٘ٛی اٚ
ٔحسٛب ٌشدیذ ٚ ٜتشن ایٗ ٚنیفٙٔ ٝدش ت ٝایشاد صیاٖ ٌشدیذ ٜاستِ ،زا اص تاب تسثیة تٝ
بررسی مستنذات منشور حقوق بیمار بر مبنای آموزههای دینی...

ٚاسك ٝتشن فًّی و ٝتىّیف ا ٚتٛد ٜاست ؾأٗ ٔ ٚسؤ َٚصیاٖ ٚاسد ٜتش تیٕاس ٔیتاضذ (.)25
2ـ اطالػات بایذ بِ ًحَ هطلَب ٍ بِ هیشاى کافی در اختیار بیوار لزار گیزد.
اقالو تیٕاس اص ٚؾًیت تیٕاسی خٛد ،ضیٜٞٛای دسٔا٘ی  ٚيٛاسؼ احتٕاِی ٞش یه اص خّٕٝ
حمٛق ٔسّٓ ا ٚت ٝضٕاس ٔیسٚد؛ آٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس سیش ٜپیطٛایاٖ دیٙی ٔا ٘یض چٙیٗ آٔٛصشٞایی
ت ٝچطٓ ٔیخٛسد ،ت ٝایٗ ٘ح ٛو ٝدس تسیاسی ٔٛاسد ٔٙافى داسٞٚای تدٛیضی سا تشای ٔشاخًاٖ
روش ٔیٕ٘ٛد٘ذ ( ٚ )26دس ٔٛاسدی ٘سثت تٔ ٝؿشات تشخی اص أٛس ت ٝتیٕاس تزوش ٔیداد٘ذ (.)9
ت ٝقٛس وّی ٞش چ ٝاقاليات دلیكتش دس اختیاس تیٕاس لشاس ٌیشد ،تػٕیٕات ا٘ ٚسثت ت ٝس٘ٚذ
دسٔاٖ ،آٌاٞا٘ٝتش خٛاٞذ تٛد٘ .ادیذٌٜشفتٗ ایٗ حك  ٚيذْ اقالوسسا٘ی ت ٝتیٕاس ٔیتٛا٘ذ يأّی
ٔ ٟٓدس تػٕیٌٓیشی اضتثا ٚ ٜت ٝتثى آٖ ایشاد صیاٖ تش ا ٚتاضذ .دس ایٗ حاِت ،لكًاً وادس دسٔا٘ی
تش ٔثٙای حذیث ٘ثٛی «إلمغرور یرجع إلی من غره» ؾأٗ خٛاٞذ تٛد ( ،)27صیشا خساستی و ٝتش
اثش غفّت  ٚخ ُٟاص ٚالى تش تیٕاس ٚاسد آٔذٔ ،ٜستٙذ ت ٝيّٕىشد آ٘اٖ است.
ِزا اقاليات غحیح ،ضأُ س٘ٚذ تیٕاسی ،سٚشٞای دسٔاٖ ،يٛاسؼ  ٚفٛائذ ٞش ضی ،ٜٛاحتٕاَ
ٔٛفمیت دسٔاٖ  ٚخكشات أتٙاو اص دسٔاٖ ،دس  ّٝٞٚا َٚتایذ دس اختیاس خٛد تیٕاس لشاس ٌیشد .دس
خایی و ٝتیٕاس دس ضشایف يادی ٘ثٛد ٜلادس ت ٝتػٕیٌٓیشی ٘ثاضذ یا چٙا٘چ ٝآٌاٞیدادٖ تٝ
تیٕاس ٔٙدش تِ ٝكٕ ٝسٚحی  ٚتأخیش دس دسٔاٖ ٌشدد ،ایٗ اقاليات دس اختیاس اِٚیای تیٕاس لشاس
ٔیٌیشد  ٚدس تػٕیٌٓیشی٘ ،هش آ٘اٖ ِحال ٔیٌشدد.
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3ـ حك اًتخاب ٍ تصوینگیزی آساداًِ بیوار در دریافت خذهات سالهت بایذ هحتزم
ضوزدُ ضَد.
یىی اص خّٜٞٛای احتشاْ ت ٝضخػیت تیٕاس ایٗ است و ٝپضضه ت ٝاختیاس تیٕاس  ٚاستمالَ
فىشی ا ٚدس تػٕیٌٓیشی تشای دسٔاٖ ٘ ٚح ٜٛآٖ احتشاْ ٌزاضت ٚ ٝلثُ اص الذاْ ت ٝدسٔاٖ دس ایٗ
تاس ٜتا أ ٚطٛست ٕ٘ایذ .دس ٔٛسد افشادی و ٝتٛا٘ایی تػٕیٌٓیشی ٘ذاس٘ذٔ ،ا٘ٙذ ٘اتٛا٘اٖ رٙٞی یا
افشادی و ٝدس حاِت اغٕا ت ٝسش ٔیتش٘ذ ،الصْ است افشادی ًٔشفی ٌشد٘ذ تا دس ٔٛالى الصْ تا آ٘اٖ
ٔطٛست ٌشدد.
ٔكاتك آٔٛصٜٞای دیٙی ٔا ،خذا٘ٚذ ا٘ساٖ سا ٔختاس خّك ٕ٘ٛد ٚ ٜاختیاس أٛس ٔشتٛـ ت ٝا ٚسا
يٟذٜداس آضىاسٕ٘ٛدٖ قشیك ٞذایت ٌٕ ٚشاٞی ٌشدیذ ٚ ٜدس ٟ٘ایت ا٘ساٖ سا ٘سثت ت ٝا٘تخاب
سش٘ٛضت خٛیص آصاد ٌزاسد ٜاست (.)28
أاْ غادق (و) دس ایٗتاسٔ ٜیفشٔایٙذ :خذا٘ٚذ تػٕیٌٓیشی دس تٕاْ أٛس تٙذ ٜسا ت ٝخٛد اٚ
ٚاٌزاسدٍٔ ،ٜش أشی وٙٔ ٝدش ت ٝخٛاسی  ٚرِت اٌ ٚشدد (.)11
ایٗ لذست ا٘تخاب تشای تٕأی ا٘ساٖٞا ِحال ٌشدیذ ٜت ٝخض ٌش ٜٚا٘ذوی ،چ ٖٛوٛدواٖ،
دیٛاٍ٘اٖ  ٚسفٟا ؤ ٝكاتك ضشو اداس ٜأٛس ایطاٖ تا ِٚیّ ضشيیضاٖ ٔیتاضذ ( .)29دس استثاـ تا
تیٕاس ٘یض التؿای ادِ ،ٝآصادی ا ٚدس ا٘تخاب  ٚتػٕیٌٓیشی دس دسیافت خذٔات سالٔت ٔیتاضذ
 ٚدس غٛستی و ٝفالذ اّٞیت تػٕیٌٓیشی تاضذ ،تػٕیٌٓیشی تا ِٚیّ اٚست.
دس تشخی ٔٛاسد ٕٔىٗ است ا٘تخاب آصادا٘ ٝتیٕاس ٔٙدش ت ٝلكى دسٔاٖ ٌشدد  ٚتیٕاس تا اختیاس
خٛیص اص دسیافت خذٔات سالٔت أتٙاو ٚسصد ،دس چٙیٗ حاِتی تش ٔثٙای حك آصادی ا ٚدس
ا٘تخاب ،چٙیٗ تػٕیٕی تشای وادس دسٔا٘ی ٘افز تٛدّٔ ٚ ٜضْ ت ٝاحتشاْ ت ٝآٖ ٔیتاضٙذ.
اص سٛی دیٍش چٙیٗ أشی ٔمتؿای ٔاِىیت ا٘ساٖ تش ٘فس خٛیص ٔیتاضذٔ ،اِىیت ا٘ساٖ
تش ٘فس خٛیص اص خّٕ ٝأٛسی است و ٝتش آٍ٘ا ٜتا آیاتی چ ٖٛآی 29 ٝسٛسٔ ٜائذ ٜاستٙاد

ٔیٌشدد؛ تا ایٗ تمشیش و ٝدس آی ٝضشیف ٝاص لٛٔ َٛسی خكاب ت ٝخذا٘ٚذ ٔتًاَ چٙیٗ آٔذ« :ٜإنی
لا إملک إلا نفسی» ٔٗ خض ٘فس خٛیصٔ ،اِه چیضی ٘یستٓ .تٙاتشایٗ آی ٝضشیف ٝتا دالِت
ٔكاتمی ،دالِت تش ٔاِىیت ا٘ساٖ تش ٘فس خٛیص داسدٔ .اِىیت ا٘ساٖ تش ٘فس خٛیص  ٚتٕأیت
خسٕا٘یاشٛ٘ ،يی ٔاِىیت راتی است ،خٟت تػشف دس ٘فس خٛیص و ٝسیش ٜيمال تش چٙیٗ
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ت ٝخٛدش ٚاٌزاس وشد ،ٜت ٝقٛسی و ٝحتی ٘سثت ت ٝا٘تخاب ٔسیش ص٘ذٌی ،ضشو ٔمذس تٟٙا
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تسّیكی حىٓ ٕ٘ٛد ٚ ٜضاسو ٔمذس آٖ سا أؿا فشٔٛد ٜاست (ِ ،)30زا ٌا ٜچٙیٗ ٔذيایی سا تٝ
استٙاد لٛايذی چ ٖٛتسّیف «إلنأس مسلطون علی إنفسهم» ثاتت ٔیٕ٘ایٙذ؛ تٛٔ ٝخة ایٗ لايذ،ٜ
ا٘ساٖ تش تٕأیت خسٕا٘ی خٛیص سّك ٝداسد .ایٗ لايذ ٜاص خّٕ ٝلٛايذ يمّی ٔٛسد تأییذ ضشو
ٔیتاضذ (ِ ،)31زا تا تٛخ ٝت ٝادِٔ ٝاِىیت ا٘ساٖ تش ٘فس خٛیص ،اص آ٘دا و ٝتش ٔثٙای ادِٝ
ضشيی ٘هیش «لا یحل مأل إمرئ مسلم إلّا عن طیب نفسه» ( ،)11تػشف دس ّٔه غیشٛٙٔ ،ـ تٝ
ارٖ ٔاِه ٔیتاضذ ،دس أش دسٔاٖ ٘یض ارٖ تیٕاس  ٚسؾایت ا ٚدس ٔ ٕٝٞشاحُ ضشـ است .حاَ
چٙا٘چ ٝتیٕاس اص دسیافت خذٔات دسٔا٘ی أتٙاو ٚسصد اخثاس ا ٚت ٝدسٔاٖ دس ٚالى ٘ٛيی تػشف غیش
بررسی مستنذات منشور حقوق بیمار بر مبنای آموزههای دینی...

ٔداص دس ٘فس أ ٚحسٛب ٔیٌشدد  ٚتٛ٘ ٝيی ٘مؽ حشیٓ خػٛغی ا ٚسا دس پی خٛاٞذ داضت ،اص
ایٗ حیث وادس دسٔا٘یٔ ،داص ت ٝچٙیٗ أشی ٕ٘یتاضٙذ ،دس ٘تیدٙٔ ٝطٛس حمٛق تیٕاس ،حك
لث َٛیا سد آٌاٞا٘ ٝدسٔاٖ سا ت ٝيٛٙاٖ حمی ٔفشٚؼ تشای تیٕاس ٔحتشْ ٔیضٕاسدٍٔ ،ش دس
ٔٛاسدی و ٝسد دسٔاٖ ٔٙدش ت ٝخٛدوطی ٌشدد یا حاِتی و ٝأتٙاو اص دسٔاٖ ضخع دیٍشی سا
دس ًٔشؼ خكش خذی لشاس دٞذ .استثٙای حاِت اؾشاس ت٘ ٝفس (خٛدوطی) یا اؾشاس ت ٝغیش اص آٖ
خٟت است و ٝدس ضشو ٔمذس خذا٘ٚذٔ ،اِه اغّی  ٚحمیمی خٟاٖ دا٘ست ٝضذٔ ٚ ٜاِىیت
ا٘ساٖ تش ٔاَ  ٚخا٘صٔ ،اِىیتی غیش اغّی ٘ ٚیاتتی اص خا٘ة خذا ٔحسٛب ٔیٌشدد .لّٕش ٚایٗ
ٔاِىیتٔ ،حذٚد ت ٝسيایت حذٚد اٚأش ٛ٘ ٚاٞی اِٟی است ( .)25تٙاتشایٗ سّكٙت ا٘ساٖ تش خسٓ
خٛد ت٘ ٝح ٛتاْ ٘ثٛدٛٙٔ ٚ ٜـ ت ٝسيایت حذٚد ضشيی ٔیتاضذ .ایٗ دس حاِی است ؤ ٝكاتك
حذیث ٘ثٛی «لاضرر و لاضرإر فی إلاسلام» (ٞ )32ش ٘ٛو اؾشاسی دس ضشو فالذ ٔطشٚيیت است،
چ ٝاؾشاس تش ٘فس  ٚچ ٝاؾشاس تش غیشِ ،زا چٙا٘چ ٝتػشفٔ ،ستّضْ اؾشاس تاضذ چٙیٗ تػشفی
٘أطشٚو تّمی ٔیٌشدد .ت ٝيثاست دیٍش لٛايذ تاب الؾشس حاوٓ تش لٛايذ تاب تسّیف ٌشدیذٚ ٜ
دایش ٜآٖ سا ٔحذٚد ٔیساصد ،دس ٘تید ٝدس خایی و ٝلكى دسٔأٖ ،ستّضْ ؾشس ت ٝتیٕاس یا ؾشس تٝ
غیش ٌشدد ،تا تٛخ ٝت٘ ٝأطشٚوتٛدٖ اؾشاس ت٘ ٝفس  ٚاؾشاس ت ٝغیش ،لكى دسٔاٖ اص سٛی پضضه
ٔػذالی اص ايا٘ت تش اثٓ ٔحسٛب ٔیٌشدد و ٝضشو ٔمذس ،ؾٕٗ آی ٝد ْٚسٛسٔ ٜائذ ٜآٖ سا
حشاْ دا٘ست ٝاست.
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4ـ کلیِ خذهات سالهت بایذ هبتٌی بز احتزام بِ حزین خصَصی بیوار (حك خلَت) ٍ
رػایت اصل راسداری باضذ.
حشیٓ خػٛغیٔ ،دٕٛيٝای است اص ايٕاَ ،سفتاس ٚ ٚیژٌیٞا ؤ ٝختع ضخع تٛد ٚ ٜفشد
ٔایُ ت ٝافطای آٖ تشای يٕٕ٘ ْٛیتاضذ٘ .یاص ت ٝحشیٓ خػٛغی اص احتیاخات اساسی تیٕاس تٝ
ضٕاس ٔیسٚد ٞ ٚش ٌ ٝ٘ٛاختالَ دس تشآٚسدٕٜٛ٘دٖ آٖ ٔیتٛا٘ذ ٔطىالت صیادی اص لثیُ افضایص
اؾكشاب  ٚاستشس ،سّة ايتٕاد ٘سثت ت ٝوادس دسٔا٘ی  ،پشخاضٍشی  ٚأتٙاو اص دسٔاٖ سا تٝ
د٘ثاَ داضت ٝتاضذ .ایٗ حشیٓ دس استثاـ تا تیٕاس ،ضأُ حشیٓ خسٕی یا ٔشتٛـ ت ٝحشیٓ
اقالياتی أ ٚیتاضذو ٝدس ریُ ت ٝتیاٖ ٞش یه پشداختٔ ٝیضٛد.
خسٕی ا ٚاص سٛی دیٍشاٖ  ٚيذْ تًشؼ تش آٖ ٔیتاضذ .خذا٘ٚذ ٔتًاَ دس آی 30 ٝسٛسٔ ٜثاسوٝ
٘ٛس ،دسغذد سسٕیتتخطیذٖ ت ٝحشیٓ خسٕی ،تا أش ت« ٝغؽ تػش» اص تًشؼ ت ٝحشیٓ خسٕی
افشادٟ٘ ،ی ٕ٘ٛد ٜاست ،چشاو٘ ٝهش افىٙذٖ تش ٔٛاؾًی اص تذٖ دیٍشی و ٝدیذٖ آٖ تش ضخع
خایض ٕ٘یتاضذ ،تٛ٘ ٝيی ٘مؽ حشیٓ خسٕا٘ی ا ٚت ٝضٕاس ٔیسٚد.
دس استثاـ تا تیٕاس ٘یض تایذ اسائ ٝخذٔات تش ٔثٙای حفم حشیٓ خسٕی ا ٚتاضذ؛ حشیٓ خسٕی
تیٕاس ٔشتٛـ ت٘ ٝیاص ا ٚتٔ ٝحافهت  ٚاختٙاب اص دس ًٔشؼ دیذ دیٍشاٖ ٚالىضذٖ ٔیتاضذ.
ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس دس تٙذ د ْٚایٗ ٔحٛس ،احتشاْ ت ٝحشیٓ خػٛغی تیٕاس سا دس وّیٔ ٝشاحُ
ٔشالثت ايٓ اص تطخیع  ٚدسٔاٖ الصْ ضٕشد ٜو ٝیىی اص ٔػادیك تاسص حشیٓ خػٛغیٔ ،شتٛـ تٝ
حشیٓ خسٕا٘ی تیٕاس ٔیتاضذِ ،زا وادس دسٔا٘ی ّٔضْ است دس ٔٛاسدی چِٕ ٖٛس تذٖ تیٕاس،
ٍ٘اٜوشدٖ ت ٝآٖ  ٚوطف آٖ دس حیٗ اسائ ٝخذٔاتی چًٔ ٖٛای ،ٝٙتًٛیؽ پا٘سٕاٖ  ...ٚحشیٓ
خسٕی  ٚفیضیىی ا ٚسا سيایت ٕ٘ٛد ٚ ٜلسٕتٞایی اص تذٖ سا و ٝتیٕاس ٔایُ ت ٝانٟاس آٖ دس تشاتش
غیش ٕ٘یتاضذ ،خض دس غٛست ؾشٚست آضىاس ٍ٘شدا٘ذ  ٚدس ٔماْ ؾشٚست ٘یض تٕٞ ٝاٖ ٔمذاس وٝ
ؾشٚست ایداب ٔیوٙذ ،اوتفا ٕ٘ٛد ٚ ٜاص افشاـ دس ایٗ أش پشٞیض ٕ٘ایٙذ.
 -4-2حفظ حزین اطالػاتی بیوار :دس تٙذ ا ٚ َٚسٔ ْٛحٛس چٟاسْ اص ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس،
حشیٓ اقالياتی اٛٔ ٚسد تٛخٚ ٝالى ضذ ٚ ٜسيایت اغُ ساص داسی سا دس ٔٛسد آٖ ؾشٚسی دا٘ستٝ
است ،چشاو ٝدس استثاـ تا ضخع تیٕاس ،چ ٝتسا تیٕاسی  ٚپیأذٞای آٖ ٘ٛيی يیة ٘ ٚمع تٝ
ضٕاس آیذ و ٝتیٕاس اص افطای آٖ اتا داسدِ ،زا اقاليات ٔشتٛـ ت ٝتیٕاسی دس صٔش ٜحشیٓ ضخػی
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 -4-1حفظ حزین جسوی بیوار :یىی اص ٘یاصٞای ٔثشْ تشای ٞش ضخػی ،سيایت حشیٓ
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تیٕاس لشاس ٔی ٌیشد  ٚپضضه  ٚوادس دسٔا٘ی و ٝت ٝالتؿای س٘ٚذ دسٔاٖ اص آٖ آٌأ ٜیٌشد٘ذ،
ّٔضْ ت ٝسيایت آٖ ٔیتاضٙذ ،دس ٘تیدٔ ٝیتٛاٖ ٌفت افطای اقاليات  ٚاسشاس ضخعٔ ،ػذالی
اص ٘مؽ حشیٓ خػٛغی أ ٚحسٛب ٔیٌشدد .اسالْ ت ٝضذت اص ایٗ يُٕٟ٘ ،ی ٕ٘ٛد ٚ ٜآٖ سا
ٔػذالی اص خیا٘ت دس أا٘ت ٔیدا٘ذ ،صیشا سشّ ضخع أا٘تی است ٘ضد دیٍشی و ٝافطای آٖ
تذ ٖٚارٖ ،خیا٘ت دس ایٗ أا٘ت ٔحسٛب ٔیٌشدد .لشآٖ وشیٓ دس سٛسٔ ٜؤٔ ٖٛٙآیًٔ ٚ 8 ٝشاج
آی 32 ٝسيایت أا٘ت سا اص غفات ٔؤٔٙیٗ دا٘ست ٚ ٝدس آی 27 ٝسٛس ٜا٘فأَ ،ؤٔٙاٖ سا اص خیا٘ت
دس أا٘ات تش حزس ٔیداسد.
بررسی مستنذات منشور حقوق بیمار بر مبنای آموزههای دینی...

اص أیشإِؤٔٙیٗ يّی (و) دس ایٗتاس ٜچٙیٗ ٘مُ ضذ ٜاستٞ :ش وس سشّی سا و٘ ٝضد ا ٚتٝ
ٚدیًٌ ٝزاضت ٝضذ ،ٜفاش وٙذ ،خائٗ ٔیتاضذ (.)10
چٙا٘چٔ ٝالحهٌ ٝشدیذ ،دس اسالْ تٛغی ٝت ٝساصداسی أشی است ئٕٛی تشای آحاد ٔشدْ دس
ٞش وسٛتی .تا ایٗ ٚخٛد ،ایٗ ٔسأِ ٝدس ٔطاغّی خاظ چ ٖٛپضضىی اص ؾشٚست ٚیژٜای تشخٛسداس
ٔیتاضذ ،صیشا ٘مؽ ساصداسی سثة سّة ايتٕاد تیٕاس ت ٝپضضه ضذ ،ٜدس ٘تید ٝیا اص سخٛو تٝ
پضضه أتٙاو ٔیٚسصد یا دس غٛست سخٛو ،دس دادٖ اقاليات ؾشٚسی خٟت دسٔاٖ تا إٞ ٚىاسی
ٕ٘یوٙذ ،دس ٘تید ٝپضضه اص تطخیع غحیح ،ياخض ٔیٔا٘ذ  ٚدسٔاٖ ٔسیش غحیح خٛد سا قی
٘خٛاٞذ وشد .أیشإِؤٔٙیٗ يّی (و) ؾٕٗ اضاس ٜت ٝایٗ ٔكّة ٔیفشٔایذٞ :ش وس دسد ٟ٘اٖ
خٛد سا پٟٙاٖ ٍ٘ ٝداسد ،قثیثص اص ًٔاِد ،ٝياخض ٔا٘ذ ( .)18اص ایٗ حیث یىی اص ضشایكی و ٝدس
ضشو تشای پضضه روش ٌشدیذٛٔ ،ٜسد ايتٕادتٛدٖ اٚست (.)16
تا  ٕٝٞإٞیت  ٚتأثیشی و ٝسيایت اغُ ساصداسی دس تٙهیٓ ساتك ٝپضضه  ٚتیٕاس داسد ،ا٘تهاس
ٔیسٚد تٕأی ايؿای وادس دسٔا٘ی ت ٝایٗ أش ٔ ،ٟٓتٛخٕ٘ ٝایٙذ ،صیشا دس استثاـ تیٗ تیٕاس  ٚتیٓ
دسٔا٘ی ،ايتٕاد تیٕاس ،أشی حیاتی تّمی ٔیٌشدد  ٚتا صٔا٘ی و ٝتیٕاس ت ٝوادس دسٔا٘ی ايتٕاد
٘ذاضت ٝتاضذٞ ،یچ الذأی سٛدٔٙذ ٘خٛاٞذ تٛد.
ضشو ٔمذس دس تشخی ٔٛاسد ،استثٙائاتی تش ِض ْٚسيایت ساصداسی ٚاسد ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜمؽ ساصداسی
سا دس ٔٛاسدی ٔداص ضٕشد ٜاست .پیأثش ٌشأی اسالْ دس سٚایتی تا ایٗ ٔؿٕٔ ٖٛیفشٔایٙذ :آ٘چٝ
دس ٔدّس ٔیٌزسد ٘ضد ا ُٞآٖ ٔدّس ،أا٘ت است ٘ ٚثایذ فاش ٌشددٍٔ ،ش دس سٛٔ ٝسد:
ٔدّسی و ٝدس آٖ خ٘ٛی ت٘ ٝاسٚا سیخت ٝضٛدٔ ،دّسی و ٝدس آٖ ص٘ا ضٛد ٔ ٚدّسی و ٝدس آٖ
ٔاَ حشاْ ت٘ ٝاسٚا حالَ ٌشدد (.)33
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ٔسّٕاً خٛاص ٘مؽ ساصداسی ٔحذٚد تٛٔ ٝاسدی است و ٝؾشٚستی خاظ آٖ سا ایداب ٔیوٙذ.
دس يشغ ٝدسٔاٖ ٘یض افطای اسشاس تیٕاس خض دس ٔٛاسد خاظ خایض ٕ٘ی تاضذ .یىی اص ایٗ ٔٛاسد
ٔشتٛـ ت ٝخایی است ؤ ٝػّحت اقشافیاٖ تیٕاس یا افشاد خأً ٝچٙیٗ چیضی سا التؿا ٔیوٙذ،
ٔا٘ٙذ حاِتی و ٝتیٕاسی اص ٘ٛو ٔسشی  ٚخكش٘ان است  ٚيذْ آٌاٞی٘ ،ضدیىاٖ تیٕاس  ٚافشادی
و ٝتا ا ٚتشخٛسد داس٘ذ ،آ٘اٖ سا دس ًٔشؼ خكش سشایت تیٕاسی لشاس ٔیدٞذ .دس ایٗ فشؼ ٔاً٘ی
اص افطای سشّ تیٕاس ت ٝخٟت خّة ٔػّحت ياْ ٚخٛد ٘خٛاٞذ داضت .ت ٝيثاست دیٍش دس ایٗ
ٔٛسد اص تاب تمذْ ا ٓٞتش ٔٔ ،ٟٓػّحت ياْ تش خاظ ٔمذْ ٔیٌشدد .اص سٛی دیٍش ایٌٗٝ٘ٛ
ٔٛاسد اص خّٕٛٔ ٝاسد اؾكشای است و ٝدس ٔٛاخ ٟٝتا آٖ ٞش ٔحزٚسی ٔثاح ٔیٌشددٔ .ثٙای ایٗ
لايذ ٜاؾكشاس ،آیاتی ٘هیش آی 3 ٝسٛسٔ ٜائذ 119 ٚ ٜسٛس ٜاً٘اْ ٔیتاضذٔ .كاتك ایٗ د ٚآیٝ
ضشیف ٝتش وسی و ٝدس حاِت ٘اچاسی  ٚاؾكشاس تٔ ٝحشٔات سٚی آٚسدٌٙ ،اٞی ٘یست .دس ٚالى
خذا٘ٚذ ٔتًاَ تش حىٓ ياْ حشٔت ،دس حاِت اؾكشاس ،تخػیع ٚاسد ٕ٘ٛد ٜاستٔ .ستٙذ دیٍش
ایٗ لايذ ٜاحادیثی چ ٖٛحذیث ضشیف سفى ٔیتاضذ ؤ ٝكاتك آٖ خذا٘ٚذ ٔتًاَ یىی اص ٔٛاسد
سافى ٔسؤِٚیت سا حاِت اؾكشاس دا٘ست ٝاست ( .)25دس ٞش غٛست اؾكشاس دس حاِی ،سافى
ٔسؤِٚیت است و ٝاص حذ ٘یاص تداٚص ٍ٘شدد  ٚتٛٔ ٝؾى سفى ؾشٚست اوتفا ضٛد (.)25
دس ٘تید ٝافطای اقاليات پضضىی ،تایذ ٘سثت ت ٝاقالياتی غٛست ٌیشد و ٝاص تشٚص خكش
احتٕاِی خٌّٛیشی ٔی وٙذ  ٚتٟٙا دس لثاَ وسا٘ی تاضذ و ٝآٌاٞی آ٘اٖ ٘سثت ت ٝایٗ أش
ؾشٚسی ٔیتاضذ .ت ٝيثاست دیٍش اوتفا تٔ ٝیضاٖ ؾشٚست  ٚپشٞیض اص افشاـ دس ایٗ أش اِضأیست.
5ـ دستزسی بِ ًظام کارآهذ رسیذگی بِ ضکایات ،حك بیوار است.
تشخٛسداسی اص حك دادسسی ،اص خّٕ ٝحمٛق ٔفشٚؼ تشای ٞش ضخع ٔحسٛب ٔیٌشدد.
چٙیٗ أشی الصٔ ٝاخشای يذاِت  ٚپیطٍیشی اص تؿییى حمٛق افشاد دس خأً ٝت ٝضٕاس ٔیآیذ.
احتشاْ ت ٝحك دادسسی افشاد  ٚسسیذٌی ت ٝضىایات آ٘اٖ اص خّٕ ٝأٛسی است و ٝتٚ ٝؾٛح دس
سیش ٜپیطٛایاٖ دیٙی ٔا ت ٝچطٓ ٔیخٛسد ،سیش ٜيّی (و) دس سسیذٌی ت ٝضىایات تٙٔ ٝهٛس
تحمك يذاِت لؿایی تا خایی است و ٝایطاٖ سا ت ٝاس ٜٛيذاِت تذَ ٕ٘ٛد ٚ ٜدٚست  ٚدضٕٗ
ضی ٜٛدادسسی ایطاٖ سا ٔیستایٙذ (.)9
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يّٕىشد ٔٛالی ٔتمیاٖ اٍِٛیی ضایست ٝتشای خذٔتٍزاساٖ تٔ ٝشدْ دس تٕأی يشغٞٝا است.
دس يشغ ٝدسٔاٖ ٘یض تٙٔ ٝهٛس پیطٍیشی اص تؿییى حمٛق افشاد  ٚواسآٔذتشٌشدیذٖ ایٗ يشغ،ٝ
احتشاْ ت ٝحك دادسسی تیٕاس  ٚساٜا٘ذاصی ٘هاْ سسیذٌی ت ٝضىایات أشی ؾشٚسی خٛاٞذ تٛد.
ًمذی بز هٌطَر حمَق بیوار
دس سكٛس اتتذایی ٔٙطٛس حمٛق تیٕاسٞ ،ذف اص تٙهیٓ آٖ ت ٝقٛس وّی ،حفم ،استما  ٚتحىیٓ
ساتك ٝا٘سا٘ی ٔیاٖ اسائٝوٙٙذٌاٖ ٌ ٚیش٘ذٌاٖ خذٔات سالٔت ًٔشفی ٌشدیذ .ٜت ٝقٛس ٔسّٓ،
بررسی مستنذات منشور حقوق بیمار بر مبنای آموزههای دینی...

تحمك ایٗ أش دس غٛستی است و ٝتشای ٞش دٌ ٚش ،ٜٚحمٛلی ِحال ٌشدد ٞ ٚش یه دس لثاَ
دیٍشی ّٔضْ ت ٝسيایت آٖ تاضٙذ .دس حاِی ؤ ٝتٗ ٔزوٛس غشفاً ت ٝتثثیٗ حمٛق تیٕاس ت٘ ٝحٛ
یىسٛی ٝپشداخت ٚ ٝتش ٕٞیٗ ٔثٙا تحت يٛٙاٖ ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس ٘أٍزاسی ضذ ٜاست .دس
ٔماتُ ،حمٛق اسائٝدٙٞذٌاٖ خذٔات وأالً ٘ادیذٌ ٜشفت ٝضذ ٜاست .ایٗ یىسٍ٘ٛشی ٚ
یهتًذیٌشایی خٛد ٘مػی است ؤ ٝیتٛا٘ذ غشؼ ٞ ٚذف ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس سا تا ٔطىُ سٚ
ت ٝس ٚساصد ٔ ٚاً٘ی تضسي دس احماق حك تیٕاس ت ٝضٕاس آیذ ،چشاو ٝتالصْ حك  ٚتىّیف أشی
تذیٟی است  ٚتٙا تش ساتك ٝد ٚسٛی ٝحك  ٚتىّیف ،غفّت اص یىی ،ایفای دیٍشی سا تا اخالَ س ٚتٝ
سٔ ٚیساصد .ضشو ٔمذس ٕٛٞاس ٜایٗ ٔ ٟٓسا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس دادٔ ٚ ٜكاتك ضشو ٞش حمی تشای
ضخع ،تىّیفی سا تش ا ٚایداب ٔیوٙذ .ت ٝيٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛأیشإِؤٔٙیٗ يّی (و) دس حاِی و ٝاص
حمٛق فشص٘ذ تش ٚاِذیٗ تحث ٔیٕ٘ایٙذ ،دس ٔماتُ اص حمٛق ٚاِذیٗ تش فشص٘ذاٖ ٘یض سخٗ ٔیٌٛیٙذ
(ٕٞ .)22اٌٖ ٝ٘ٛو ٝحمٛق سيیت تش صٔأذاساٖ سا تیاٖ ٔیداس٘ذ ت ٝحمٛق صٔأذاساٖ تش سيیت ٘یض
اضاسٔ ٜیوٙٙذ ( ،)22دس ٘تید ٝدس تٕأی يشغٞٝا تٛخ ٝت ٝایٗ اغُ اساسی ،أشی ؾشٚسی
است .حٛص ٜسالٔت ٘یض اص ایٗ أش ٔستثٙی ٘ثٛد٘ ٚ ٜهاْ سالٔت واسأذ ٘یاصٔٙذ تٛخٕٝٞ ٝخا٘ثٝ
ت ٝحمٛق ٔتماتُ ٌیش٘ذٌاٖ  ٚاسائٝدٙٞذٌاٖ خذٔات ٔیتاضذ .یىی اص أٛسی ؤ ٝیتٛا٘ذ دس
احماق حمٛق تیٕاس تیص اص پیص ساٌٜطا تاضذ ،تٛخ ٝت ٝحمٛق اسائٝدٙٞذٌاٖ خذٔات سالٔت،
يال ٜٚتش حمٛق ٌیش٘ذٌاٖ است .اص ایٗ حیث تذٚیٗ ٔتٙی خأى ٔطتُٕ تش حمٛق  ٚتىاِیف
ٌیش٘ذٌاٖ  ٚاسائٝدٙٞذٌاٖ خذٔات سالٔت تحت يٛٙاٖ حمٛق  ٚتىاِیف تیٕاس و ٝخایٍضیٙی
تشای ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس ت ٝضٕاس آیذ ،أشی ؾشٚسی ت٘ ٝهش ٔیسسذ.
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ًتیجِگیزی
ضشیًت ٔمذس اسالْ دس ٔٛاسد ٔتًذدٔ ،سأِِ ٝض ْٚسيایت حمٛق تیٕاس سا ٔتزوش ٌشدیذ ،ٜدس
ایٗ خكاتات ضشيی اٌشچ ٝاغّة پضضه ت ٝيٛٙاٖ اغّیتشیٗ يٙػش دسٔاٖ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت،ٝ
أا ِض ْٚسيایت آٖ اص سٛی تٕأی ايؿای وادس دسٔا٘ی ،أشی غیش لاتُ ا٘ىاس است .دس خأًٝ
اسالٔی ایشاٖ ت ٝتثًیت اص ضشو ٔمذس ،الذأات ٌستشدٜای خٟت حفم حمٛق تیٕاساٖ غٛست
ٌشفت ٝاست .یىی اص ایٗ ٔٛاسد ،تذٚیٗ ٔتٙی خأى تحت يٛٙاٖ ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس ٔیتاضذ.
ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس تٙٔ ٝهٛس تثییٗ حمٛق تیٕاساٖ  ٚاستمای سكح ٔٛاصیٗ اخاللی دس يشغٝ
دسٔاٖ دس پٙح ٔحٛس وّی  ٚچٙذ تٙذ تذٚیٗ ٌشدیذ ٜو ٝتا تشسسیٞای غٛستٌشفت ٝتكاتك
1ـ حك دسیافت خذٔات ٔكّٛبٔ :كاتك ضشو ،خذٔات ٔكّٛب يثاست است اص خذٔاتی تش
پای ٝوشأت راتی  ٚضأٖ ٙٔ ٚضِت ا٘سأٖ ،تىی ت ٝفؿایُ اخاللی  ٚتا تٛخ ٝت٘ ٝیاصٞای سٚحی
تیٕاس ،يادال٘ ٚ ٝتا تمذْ الطاس آسیةپزیش ،تش اساس دا٘ص سٚص  ٚتا ٔالحهٙٔ ٝافى ٙٔ ٚفًت تیٕاس
ٔیتاضذ و ٝت ٝدٚس اص تحٕیُ دسد  ٚس٘ح تش ا ٚدس سشیىتشیٗ صٔاٖ ٕٔىٗ غٛست پزیشد.
2ـ حك دسیافت اقاليات ت٘ ٝح ٛوافی ٔ ٚكّٛب :دس ایٗ ساستا پیطٛایاٖ ٌشأی ٔا دس
تسیاسی ٔٛاسدٙٔ ،افى ٔ ٚؿشات داسٚی تدٛیضی سا تشای تیٕاساٖ خٛد روش ٔیوشد٘ذ  ٚت ٝقٛس
وّی اقاليات خأىتش ،تػٕیٓ آٌاٞا٘ٝتش دس س٘ٚذ دسٔاٖ سا ت ٝد٘ثاَ خٛاٞذ داضت ٘ ٚادیذٌٜشفتٗ
چٙیٗ حمی ٔٙدش ت ٝتػٕیٓ اضتثا ٜتیٕاس  ٚاؾشاس ا ٚخٛاٞذ تٛد ؤ ٝكاتك لايذ ٜغشٚس ،وادس
دسٔا٘ی تذ ٖٚضه دس لثاَ آٖ ٔسؤِٙٚذ.
3ـ حك ا٘تخاب  ٚتػٕیٌٓیشی آصادا٘ ٝتیٕاسٔ :كاتك آٔٛصٜٞای دیٙی ٔا ،خذا٘ٚذ ا٘ساٖ سا
آصاد خّك ٕ٘ٛد ٚ ٜاختیاس تٕأی أٛس ٔشتٛـ ت ٝا ٚسا ت ٝخٛدش ٚاٌزاس وشد ،ٜایٗ اختیاس  ٚآصادی
يُٕ تشای تٕأی ا٘ساٖٞا ت ٝخض ٌش ٜٚا٘ذو ی چ ٖٛوٛدواٖ ،دیٛاٍ٘اٖ  ٚسفٟا ِحال ٌشدیذ ،ٜدس
استثاـ تا تیٕاس ٘یض التؿای ادِ ،ٝآصادی ا ٚدس ا٘تخاب  ٚتػٕیٌٓیشی دس دسیافت خذٔات سالٔت
ٔیتاضذ  ٚدس غٛستی و ٝفالذ اّٞیت تػٕیٌٓیشی تاضذ ،تػٕیٌٓیشی تا ِٚیّ اٚست.
4ـ حك احتشاْ ت ٝحشیٓ خػٛغی تیٕاس :حفم حشیٓ خػٛغی اضخاظ یىی اص ٔٛاسدی است
و ٝضشو ٔمذس تأویذ خاغی تش آٖ داسد ،خٛا ٜایٗ حشیٓ ،حشیٓ خسٕی ضخع تاضذ و ٝتا آیٝ
غؽ تػش ٔٛسد تأویذ ٚالى ضذ ،ٜخٛا ٜحشیٓ اقالياتی و ٝت٘ ٝحٛی سشّ تیٕاس ت ٝضٕاس سفتٚ ٝ
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افطای آٖ خیا٘ت دس أا٘ت دا٘ست ٝضذ ٜاست ،اِثت ٝاص ایٗ حىٓ ياْ ٔٛاسدی ؤ ٝطتُٕ تش
ٔػّحتی ٟٔٓتش ٔیتاضذ ،استثٙا ٌشدیذٔ ٜثالً دس خایی ؤ ٝػّحت خأً ٝدس ٌش ٚافطای ساص
فشد تاضذ و ٝدس ایٗ ٔٛسد ؾشٚست آٖ سا تدٛیض ٕ٘ٛد ٚ ٜالصْ است تش ٔٛؾى ؾشٚست اوتفا ٌشدد.
5ـ حك دستشسی ت٘ ٝهاْ واسأذ سسیذٌی ت ٝضىایات :احتشاْ ت ٝحك دادسسی افشاد ٚ
سسیذٌی ت ٝضىایات آ٘اٖ اص خّٕ ٝأٛسی است و ٝتٚ ٝؾٛح دس سیش ٜپیطٛایاٖ دیٙی ٔا ت ٝچطٓ
ٔی خٛسد؛ يّٕىشد پیطٛایاٖ دیٙی ٔا اٍِٛیی ضایست ٝتشای خذٔتٍزاساٖ تٔ ٝشدْ دس تٕأی
يشغٞٝا و ٝيشغ ٝدسٔاٖ ٘یض اص آٖ ٔستثٙی ٕ٘یتاضذ.
بررسی مستنذات منشور حقوق بیمار بر مبنای آموزههای دینی...

تا ایٗ ٘ ،ٕٝٞمذی ؤ ٝیتٛاٖ تش ٔٙطٛس حمٛق تیٕاس ٚاسد ٕ٘ٛد ،پشداختٗ یهخا٘ث ٝتٝ
حمٛق تیٕاس ٘ ٚادیذٌٜشفتٗ تىاِیف ا ٚدس لثاَ وادس دسٔا٘ی است ،صیشا حك  ٚتىّیف ٕٛٞاسٜ
ٔالصْ تا یىذیٍش تٛد ٚ ٜاخالَ دس ٞش یه ،تحمك دیٍشی سا تا ٔطىُ س ٚت ٝسٔ ٚیساصد.

1793  زمستان، شماره چهلوهفتم،سال دوازدهم
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