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Abstract 

Introduction: Any area of human knowledge is based on special philosophical foundations. These 

foundations determine the basic framework and paradigm of the area. Ontology, epistemology, 

methodology, and anthropology are the philosophical foundations that form a specific knowledge 

area. Ethics in medical sciences has its own philosophical foundations in Islamic framework. 

Using Islamic texts in general and the holy Quran in particular, this research/study attempts to 

analyze and identify these foundations, and, in an attempt to execute a part of the objectives of the 

Comprehensive and Scientific Map of Iran, it tries to localize and Islamicize these foundations.    

Methods: This is a qualitative research that is based on emergent design. The data collection 

procedure is documentary and library resource and the data analysis approach is considered to be 

descriptive-interpretive. Islamic texts and the holy Quran in particular are sources of extraction of 

our intended components and criteria. 

Results: According to the foundations of Ontology, Epistemology, Methodology, and Islamic 

Anthropology, the most important characteristics of ethics in medical sciences include 

monotheism, motivations for closeness to God, kindness, and virtue. Other practical concepts such 

as thralldomand purification of soul are also taken into account in this study. 

Conclusion: Using the capacity of Islamic moral education system, doctors and other healthcare 

providers could achieve Islamic and humanity goals in medical sciences. The medical education 

system of universities of medical sciences can use philosophical principles of Islamic ethical 

system in their curriculum programs and internships as a basis to improve students’ attitude, 

motivation and skills based on Islamic foundations. 
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 چکیده

 این اصول، چارچوب اساسی آن را مشخص  گذاری شده است.ای پایهانی فلسفی ویژهای از دانش بشری، بر مبهر حیطه مقدمه: 

ی دانشی خاص است. ی یک حوزهدهندهمبانی فلسفی تشکیل، شناسیشناسی، و انسانشناسی، روششناسی، شناختکند. هستیمی

این پژوهش به واکاوی و تبیین   ی خود است.ههای فلسفی ویژاخالق در علوم پزشکی نیز در چارچوب مفاهیم اسالمی دارای بنیان

ویژه قرآن است و تالش دارد در راستای اجرائی نمودن بخشی از اهداف نقشه ی جامع علمی کشور به  این مبانی از متون اسالمی به

 سازی و اسالمی نمودن آن بپردازد.بومی

پیدایشی است و روش جمع آوری داده ها، اسنادی و غیراتی نوع و پارادایم پژوهش، کیفی است که در قالب، طرح تحقیق: هاروش

ویژه این پژوهش با مراجعه به متون اسالمی به تفسیری است. -رویکرد تجزیه و تحلیل داده ها بصورت توصیفی. کتابخانه ای است

 های مورد نظر پرداخته است.ها و معیارقرآن، به استخراج مولفه

های اخالق در علوم پزشکی شامل شناسی اسالم، مهمترین شاخصهشناسی و انسانشناسی، معرفتهستیبا توجه به مبانی ها: يافته

ی قرب الهی، محبت و تقوا است. مفاهیم کاربردی دیگری مثل بندگی، تهذیب نفس نیز در این راستا مطرح نگرش توحیدی، انگیزه

 است.

توانند به اهداف از توان و ظرفیت نظام مهندسی تربیت اخالقی اسالم، میگیری طبیب و سایر عوامل درمانی با بهره گیری:نتیجه

های علوم پزشکی با مبنا قرار دادن ی علوم پزشکی دست یابند. سیستم آموزشی پزشکی و پرورشی دانشگاهانسانی و اسالمی در دامنه

شی و مهارتی، ی نگرشی، انگیزهنشجویان را در حیطهتوانند، داآموزی خود میهای درسی و کاراصول نظام اخالقی اسالم در برنامه

 مطابق مبانی اسالمی، تربیت نمایند.

  ، اخالق پزشکی، آموزش پزشکی، انسان شناسیرویکرد اسالمی :کلیدیواژگان 
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 مقدمه

هر حیطه ای از دانش بشری، بر اصول و مبانی فلسفی 

(Philosophical Foundations)  ویژه ای پایه گذاری

چارچوب اساسی آن را مشخص است، که پارادایم و شده 

 می کند.

 در واقع مسایل آن علم در قالب آن پاسخ داده می شود.

دانش اخالق در ساحت پزشکی نیز از این قاعده و 

قانون،جدا نیست و از یک نظام مهندسی پارادایمی، پیروی 

مسایل اخالقی و رفتاری در این حوزه با کمک  می کند.

مبانی پایه ای،پاسخ داده می شود و بر آن  این اصول و

در بستر تاریخ علم پزشکی،  مبنا، تصمیم گیری می شود.

عوامل مختلفی بر این دانش و مهارت تأثیرات گوناگونی 

  گذاشته اند که منجر به تغییر  و تبدیل آن گردیده است.

موازین و اصول اخالقی مختلفی به وسیله  1945از سال 

مورد استفاده قرار گرفته است.  اگونگونسازمان های 

 1947شناخته شده ترین آنها عبارتند از بیانیه نورنبرگ 

 همایش جامعه جهانی میالدی، اعالمیه

(World Medical Association)  و 1964هلسینکی

میالدی و راهنمای صادر شده توسط سازمان  1975

و همچنین  1974بهداشت و رفاه دولت آمریکا در سال 

وهم  1974انجمن روانشناسان آمریکا در سال  توسط

 (.1) چنین توسط انجمن روانشناسان آمریکا

( که Principle-based ethics) اخالق مبتنی بر اصول

در امریکا وانگلستان به عنوان راهنمایی برای تصمیم گیری 

های عملی دراخالق پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد، 

 عبارتند از:

 شدن برای اختیار و استقالل فرد . ارزش قایل1

(Respect for autonomy) 

 (Duty of beneficence) . وظیفه سودمند بودن2

 . وظیفه عدم زیان باری و اضرار3

(Duty of non-maleficence) 

 (Respect for justice) . ارزش نهادن به عدالت4

 "چیلدرس "و  "بیچامپ"در حقیقت این تئوری به 

 (.1منسوب است )

این اصول نخستین بار به صورت منسجم از سوی این دو 

نویسنده آمریکایی در کتاب اصول اخالق زیستی منتشر 

اصول فوق به عنوان  1980شد و اقبال عام یافت. در سال 

( مورد موافقت قرار Bioethics) اصول اخالقی حیاتی

 (.2گرفت و به صورت گسترده ای به اجرا درآمد )

د نتوان به عنوان یک مکتب و تئوری این اصول گرچه شای

اما در واقع اصولی است که می  اخالقی تمام عیار باشد،

توان دایره محدوده ی تصمیم گیری و انتخاب گزینه های 

 اخالقی در پزشکی را مشخص و ترسیم نماید.

با توجه به نقشه ی جامع علمی کشور، ضرورت و اهمیت 

و اسالمی و  با مبانی دینی بومی سازی علم و دانش،

متناسب با فرهنگ ایرانی، تبیین مولفه های بنیادین 

مفاهیم ابتدایی، اخالق در علوم پزشکی را مورد توصیه و 

 تاکید جدی قرار می دهد.

اگر بخواهیم  "رهبر معظم جمهوری اسالمی می فرمایند: 

سند چشم انداز تحقق پیدا کند و آن مرجعیت علمی : که 

ه به وجود آید و عملی شود، برای کشور پیش بینی شد

 ."ناچار به تهیه نقشه ی جامع علمی کشور  هستیم

در مطالعه ی نقشه جامع علمی کشور به مفاهیمی بنیادی 

و کلیدی روبرو می شویم، که اهمیت ژرف نگری و جستار 

را در کشف و تبین مبانی فلسفی، حیطه های مختلف 

انسانی و  دانش در کشور و فرهنگ اسالمی، به ویژه علوم

 ای را نشان می دهد.دانش های بین رشته

در بند هفتم، اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری 

ارتقاء سطح "کشور، در نقشه ی جامع علمی کشور به 

مطلوب تولید علم در علوم انسانی بر اساس مبانی اسالمی 

 اشاره شده است. "و نیاز های بومی

و تعیین اولویت های  در فصل سوم همین نقشه در تبیین

علم و فناوری کشور در حوزه علوم انسانی به فلسفه های 

مضاف متکی بر حکمت اسالمی و اخالق کاربردی و حرفه 

 (.3ای اسالمی تاکید دارد )

و در حوزه سالمت بر علوم میان رشته ای بین علوم پایه با 

 (.3علوم بالینی، اشاره دارد )

عه علم و فناوری در چهارمین راهبرد کالن برای توس

نهادینه کردن مدیریت دانش و ابتنای مدیریت  "کشور، 
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اسالمی -جامعه بر اخالق و دانش براساس الگوهای ایرانی

معرفی شده  "در نهادهای علمی، فرهنگی و اجتماعی 

 (.3است )

نهادینه کردن نگرش اسالمی به علم و تسریع در "

پژوهشی و فرآیندهای اسالمی شدن نهادهای آموزشی و 

تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و 

پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلیم و 

از راهبردهای مهم و اساسی نقشه جامع  "تربیت اسالمی

 (.3علمی کشور است )

، به عنوان راهبررد "تقویت نگاه دینی به مقوله علم آموزی"

 (3کشور بیان شده است ) ملی در سند نقشه جامع علمی

در سند نقشه جامع علمی کشور، جهت دستیابی به راهبرد 

کالن نهادینه سازی نگرش اسرالمی بره علرم و تسرریع در 

فرآیندهای اسالمی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشری بره 

اقدامات ملی : برازنگری برنامره هرا و محتواهرای آموزشری 

می و حمایرت براساس مبانی نظری و ارزشی و نگرش اسرال

از پژوهش و تولید محتوا و تدوین برنامه هرای آموزشری برا 

آموزه های دینی و نگرش توحیدی و حمایت از پژوهش ها 

و مطالعات برای شناسایی نگرش های غیراسالمی از قبیرل 

اومانیستی و سکوالریستی در متون آموزشی و اصالح آنهرا 

 (.3ست)براساس آموزه های اسالمی توصیه و تاکید شده ا

از مهم ترین اقدامات ملی مطرح در پیشبرد اهرداف کرالن 

اصرالح و تردوین نظرام "راهبردی نظرام تعلریم و تربیرت : 

برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی براساس مبانی اسالمی بره 

 اسرت "نیازهای واقعی جامعه و نهادهای متقاضی در کشور

(3.) 

هیم و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز بره مفرا

مقوله هایی اشاره شده است که ضرورت و اهمیت برازنگری 

به دانش، به ویژه علوم نوین و بین رشته ای و علوم انسرانی 

و رفتاری را دوچندان می کند و بر بومی سرازی آن تاکیرد 

 وافر دارد.

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده است: اولرین 

ش و پرورش، استقرار راهبرد کالن سند تحول بنیادین آموز

نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی براساس مبانی نظری و 

 فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی بیان شده است.

بازنگری و اصالح برنامره هرای درسری مبتنری برر رویکررد 

فرهنگی، تربیتی و تقویت و توسرعه جنبره هرای تربیتری و 

ی اخالقی آنها به منظور فراهم آوردن زمینره تربیرت پرذیر

 (.3براساس فرهنگ اسالمی ایرانی )
 

 فرهنگ اسالمی

فرهنررگ غنرری و پربررار اسررالمی، حرراوی متررون و مفرراهیم 

سرشاری از گزاره های فلسفی و اخالقی است، که برگرفتره 

و مبتنرری بررر قرررآن و وحرری الهرری و هرردایت و راهنمررایی 

پیشوایان شیعه است کره ترسریم از یرک الگرو و مردل در 

القرری مرری نمایررد کرره در نهایررت هندسرره ی رفترراری و اخ

 ساختاری نظام مند از اخالق  را نشان می دهد.
 

 طرح مسئله

از آنجا که مبانی فلسفی، اندیشره هرای فلسرفی و مکاترب 

 مختلرررف، دارای زیرسررراخت هرررای هسرررتی شناسررری

(Ontologyشرررناخت شناسررری ،) (Epistemology ،)

 ( و انسررران شناسررریMethodology) روش شناسررری

(Anthropology متفاوتی است، نترای  غیریکسرانی در )

مقوله های گونراگون دانشری، نگرشری و عملکرردی منرابع 

 انسانی به همراه خواهد داشت.

اعتقادات و ایدئولوژی فردی و گروهی در دامنه ی رفتراری 

و اخالقی نیز به نوبه ی خود اثرگذار است و انتخاب گزینره 

 های اخالقری شخصری و جمعری گرروه هرای اجتمراعی و

( به جهان Attitude) صنفی، برگرفته از نوع نگاه و نگرش

 هستی، معرفت و شناخت و طرز تلقی از انسان است.

در واقع پارادایم فلسفی حاکم بر نگاه فرد و جامعه به ویرژه 

انسان شناسی در نوع رفترار و مرنش شخصری و اجتمراعی 

 انسانها تاثیر تعیین کننده دارد.

در بستر زمان و تراریخ، براسراس و این طرز تفکر می تواند 

متغیرهررای مختلررف از جملرره دیررن، تحرروالت اجتمرراعی، 

 ایدئولوژی، سیاست، اقتصاد تغییر یابد.

اخالق فرد و بدنبال آن  جامعه و گروه های اجتماعی تحت 

 تاثیر مبانی فلسفی حاکم خواهد بود.
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پایبندی اشرخاص بره قروانین و دسرتورات و توصریه هرای 

عی، منجر به انتخاب گزاره هرای ویرژه ای فرهنگی و اجتما

در رفتررار اجتمرراعی، شررغلی و نهادهررای وابسررته از جملرره 

 پزشکی می گردد.

همررین مهررم اهمیررت و ضرررورت تبیررین و تشررریح اصررول 

هنجاری و ارزشی هر نهاد اجتماعی را روشن می کنرد، ترا 

پیروان آن با توجره بره اصرول رفترار حرفره ای و شرغلی و 

آداب اجتمرراعی و فرهنگرری خررود را   همچنررین قرروانین و

 تنظیم نمایند.

جوامع مختلف غربی و شرقی هریک، علی رغرم مشرترکات 

بین المللی و حقوق انسانی و حتری توافقرات و آیرین نامره 

های جهانی دارای ویژگی های خاص فرهنگی و جغرافیایی 

خود می باشند که منجر به تفراوت رفترار واخرالق و آداب 

 آنان می گردد.

قوله ی دین نیز به نوبه ی خود به دلیل دارا بودن مبرانی م

فلسفی، هستی شناسی، معرفت شناسری و انسران شناسری 

دارای هنجارهای ویژه ی خود در هر  آیین و مذهبی است. 

مثررل یهودیررت، مسرریحیت کاتولیررک و پروتسررتان، اسررالم 

شیعی و غیرشیعی که هر یک تفسیر و هرمنوتیک ویژه ای 

فی مرتبط دارند که در نهایت نوع و شیوه ی از مقوالت فلس

عملکرد و شریعت آنان را از یکدیگر در مسائلی متفاوت می 

 سازد.

مکتب اسالم به دلیل برخرورداری از منبرع وحیرانی قررآن 

کریم و احادیث و روایات فراوان و همچنرین اندیشره ورزی 

دانشمندان بره ویرژه عالمران دینری در معرفرت فلسرفی و 

 ، مفاهیم و تعالیم ارزنده ای را ارایه نموده اند.اخالقی دین

ی این فرهنگ غنری، تروان دسترسری محققران و مجموعه

پژوهشگران را برای رفع  نیازهای متفاوت حوزه های دانش 

باز می گذارد و ظرفیت های فرراوان و متنروع آمروزه هرای 

دینی، شرایط تولید علم و دانش را  بره ویرژه در دامنره ی  

 ان می سازد.اخالق آس

انری بعثرت التمرم "اینکه پیامبر اسالم )ص( می فرماینرد: 

( همانرا برانگیختره شردم ترا مکرارم و  4)  "مکارم االخالق

فضایل اخالقی را کامل و تمام سرازم، بیرانگر ایرن موضروع 

مهم است که انگیزه و هدف رسالت ایشان توسعه ی کمّری 

 و کیفی اخالق است.

حظره ای از تعرالیم اسرالم بره لذا بالطبع، بخرش قابرل مال

اخالق می پردازد و سهم گسترده ای بره آمروزش و ترروی  

 آن، اختصاص می یابد.

این مطالعه با بیان پریش درآمرد بحرث، درصردد یرافتن و 

ی علوم پزشکی تنظیم و کشف مبانی اصلی اخالق در حوزه

 سازماندهی شده است.
 

 هستی شناسی اسالم

ون اسرالمی در آیرات شرریف آنچه دین اسالم در قالب متر

قرآن به عنوان هستی شناسی و جهان شناسی معرفی مری 

کند واقعیت جهان هستی است که در پرتو دیدگاه فلسرفه 

رئالیستی قابل تبیرین و توضریح اسرت. ایرن حقیقرت کره 

واقعیتی به نام جهان هستی به خالقیت وجودی که جرامع 

فی ایرن جمیع صفات جمالیه و جاللیه است از مبانی فلسر

 (.5دین به شمار می آید )

وحدانیت از صفات و ویژگی های خداوندی است که اسرالم 

 معرفی می کند.

( ای پیامبر! بگو که خداوند یکی اسرت. 6)"قل هواهلل احد"

اهلل "و همین خداوند بی نیاز است و همگان بره او نیازمنرد 

( همه انسانها در ایجاد و دوام حیات شان 2)توحید "الصمد

یا ایها الناس انتم الفقرراء الری اهلل واهلل "او احتیاج دارند.  به

 (15)فاطر  "هو الغنی الحمید

این وحدانیت خالقیت بیانگر مفهوم متعالی توحید است که 

 جانمایه اصلی مفاهیم دینی و قرآنی است.

نگرش توحیدی به هستی دارای ابعاد و زوایایی است که در 

ذات، توحید در مقام صرفات یک تقسیم،به توحید در مقام 

 و توحید در مقام افعال و عبادت،تفکیک می گردد.
 

 توحید ذاتی

قرآن همواره به احدیت و واحدیت پروردگرار اشراره دارد و 

شرررو و اعتقرراد برره خرردایان را امررری جاهالنرره دانسررته و 

 معتقدین به آن را مذمت می کند.
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اور به چنین بنابراین اعتقاد و اندیشه ی پاو انسانی را در ب

 پروردگاری صحیح می داند.

( سرشت و فطرت 3)روم  "فطره اهلل التی فطرالناس علیها"

 الهی که خداوند انسانها را براساس آن پدید اورد. 

و یا پایداری و دوام جهان را به وحردانیت خداونرد وابسرته 

 می داند.

 ( اگر در زمرین22)انبیا  "لو کان فیهما الهه اال اهلل لفسدتا"

و آسمان پروردگرار دیگرری غیرخداونرد برود حتمراد آن دو 

 "فاسد و تباه می گشتند.
 

 توحید صفاتی

در جهان بینی توحیدی الهی، اعتقاد بر آن است کره تمرام 

صفات جمال و جالل به نحو کامل مختص ذات الهی اسرت 

و  در موجودات و بندگان تجلی می نماید و صفات خداونرد 

 عین ذات  اوست. 

مفهوم به صراحت و زیبرایی در خطبره ی اول نهر  همین 

 (.7) البالغه امام علی )ع( بیان شده است
 

 توحید افعالی

از مراتب مهم توحید، توحید افعالی است. توحید افعالی دو 

جنبه دارد. اول اینکه تمام افعال هسرتی از جانرب خداونرد 

است و دوم اینکه خداوند در انجام افعرال هسرتی بری نیراز 

 و خود به تنهایی فعال مایشاء است.است 

 (4)هود  "و هو علی کل شی قدیر"

یکی از اندیشه های تابناو و درخشنده اسالم کره مبتنری 

بر قرآن و تعالیم پیامبران و ائمه معصومین است، ایرن کره 

یعنی اینکه هری  نیررو و تروانی  "ال حول و ال قوه اال باهلل"

امی افعال به نحوی بجز قدرت الهی وجود ندارد و علیت تم

به خداونرد مری رسرد. و علرت  العلرل همره امرور بره ذات 

 پروردگار باز می گردد.

در حقیقت موجودات،علل و معلوالت واسطه ای هسرتند و 

همگی در سایه ی علیت و واجب الوجودی خداوند حرکرت 

 می نمایند.

در بخشی از قدرت و تروان  صاحب اختیار و انتخاب، انسان،

وی است و می تواند در محدوده ای دست بره  داده شده به

انرا هردیناه "انتخاب گزینره هرای مختلرف رفتراری بزنرد. 

( براسراس ایرن 3)انسران  "السبیل اما شراکرا و امرا کفرورا

مفهوم وتفکر عملکرد پزشک نیز به عنوان واسطه ی درمان 

و شفاء قلمداد می شود و بهبودی، فعل خداوند است. امرام 

اید: انّما الشرفاء بیرداهلل. همانرا شرفاء بره فرمصادق )ع( می

 دست خداوند است. 

پیامبر )ص( فرمودند: انّ ابراهیم الخلیل قال: یا ربّ فممّرن 

الدّاء؟ قال منّی قال فممّن الدّواء؟ قال منّی: قرال: فمرا برال  

الطبیب؟ قال: رجل ا رسل الدواء علی یدیره. ابرراهیم خلیرل 

یمراری از سروی کیسرت؟ گفت: ای پروردگار مرن! درد و ب

فرمود: از سوی من است. سپس گفرت: پرس دارو از سروی 

کیست؟! خداوند فرمود: از سوی من است. آنگراه )ابرراهیم( 

گفت: پس طبیب چه کاره است؟! فرمود: فرردی اسرت کره 

 (.8) دواء در دستش نهاده شده است
 

 شناخت شناسی اسالم

ی، شرهود ابزار شناخت و معرفت در اسالم شامل عقل، وح 

 و حس است.

بهره گیری از ظرفیت و توان عقلی به عنوان عامل شناخت 

به طور جدی مورد تاکید و سفارش دیرن اسرالم اسرت ترا 

جررایی کرره آن را رسررول برراطنی و پیررامبر درونرری انسرران 

( و در آیرات مختلرف قررآن لرزوم بهرره 9برشمرده اسرت )

سره در هندگیری و بهره مندی از آن را متذکر شده است. 

ی معرفتی اسالم، عقل جایگاه ارزشمند و رفیعی را به خود 

 اختصاص داده است.
 

 وحی

راهنمایی بشر از طریق ارسرال ر سرل، از هردایای برزرگ و 

گرانمایه پروردگار بره جهانیران اسرت. تعرالیم گسرترده ی 

پیامبران الهی در قالب کترب آسرمانی و بیانرات ارزشرمند 

هموار کرده است که به وسیله آنان، راه هدایت رابرای بشر، 

ی آن می تواند پاسخ پرسش ها و ابهامات خویش را دریابد 

 و مسیر صحیح را پیدا کند.
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 حسّ وتجربه

حس و تجربه گام نخستین در شناخت و آگاهی انسران در 

جهان پیرامون وحی است که بشر با بهره مندی و اسرتفاده 

از هسرتی را از آن می تواند به عینیت و احسراس، مراتبری 

بشناسد و پیش زمینه ی ادراکات بعدی وی برای شرناخت 

 نسبی متافیزیک گردد.

علی رغم کاستی ها در درو حسّی و تجربی از واقعیت ها، 

ابزار اولیه و قابل اطمینرانی اسرت کره در پلکران ادراکرات 

بشری جایگاه ارزشمندی دارد که به کمک عقل و آزمایش، 

 گرفته می شود. مانع بسیاری از خطاهای آن

بنابراین، با توجه به درو صحیح و غیرافراطی و تفریطی از 

دستگاه حسّ و تجربه و میزان قابل قبول بناست از ظرفیت 

 ها و توان آن بی نصیب بود.

حوزه ی پزشکی و درمان، سخت بر حس و تجربره وابسرته 

اسررت و بخررش قابررل ترروجهی از دانررش پزشررکی مرهررون 

 مطالعات تجربی است.
 

 هود و درک درونیش

مشاهده بخشی از واقعیت ها و حقایق در پرتو توان درونری 

و نفسانی در قالب شهود و تجربه درونی از جمله اسرباب و 

ابزاری است که می تواند در راستای درو و فهم بخشری از 

وجود و هستی بکار آید. شهود که یرک امرر درونری اسرت، 

ی و گاهرراد نیازمنرد وجررود زمینرره هررای شخصرریتی و تربیترر

محیطی است کره در پراره ای از مسرائل، موجرب یقرین و 

 اطمینان فرد به حقیقتی می گردد.

گزارش بعضی از موارد شهودی در مورد سالمت و بیمراری 

 و درمان در جای خود حائز اهمیت و توجه است.
 

 انسان شناسی

انسان اسالم، موجودی است الهی که در جریان آفررینش ، 

انّی خالق بشرراد »لهی بهره مند شده است: از نفخه ی روح ا

، فقعروا لره ر وحِری مِرنْ فِیرهِ وَ نَفَخْت  فَإِذَا سَوَّیْت ه من طین 

( همانا من پدیرد آورنرده ی بشرر از 72و 71)ص  ساجدین

گل هستم، هنگامی کره او را بره شرکل مروزون درآوردم از 

 «روح خودم در او دمیدم

 ی و خلیفة الهی دارد.بنابراین انسان جایگاهی اله

 «و اذ قال ربّک للمالئکرة انری جاعرل فری االری خلیفرة»

( زمانی که پروردگارت به فرشتگان فرمرود: همانرا 30)بقره 

 من، جانشین در پهنه ی زمین قرار می دهم.

و لقرد »انسان قرآن،دارای کرامت و شأنیت متعرالی اسرت. 

بزرگری و  (، همانرا فرزنرد آدم را70)اسررا  کرّمنا بنری آدم

 «.تکریم نمودیم

کرامت انسان و جایگاه رفیع آدمی در نظام آفررینش، یکری 

از ارکان اندیشه دینی است. در بینش دینی، انسران محرور 

خلقت و غایت آفرینش موجودات است. جهران آفررینش از 

منظر انسان متدیّن که در آفرینش آسمان و زمرین تردبّر و 

بروده و بیهروده و عبرث ای هدفمند کند، مجموعهتأمّل می

آفریده نشده است. از دیدگاه او نظام آفرینش، با حکمرت و 

تدبیر الهی برای انسان بوجود امده است تا او را در حرکرت 

 به سوی کمال نهایی، که مقام قرب الهی است یاری رساند:
 

ز جهان برود وجرود 

 تررررررو غررررررری

آنچه کاال که در این 

 بررررررازار اسررررررت

 

  

 کل عری بود و بودِ ترو

 غرررررررررررررررررررری

هست سرمایه و سود تو 

 (4غرررررررررررررررری)

 

انسانی را که وحی خداوندی معرفی می کند، گرل سرسربد 

 هستی و سایر موجودات است و پس از خلقت انسان، تعبیر

 ( بکار می رود.14)مومنون  «تبارو اهلل احسن الخالقین»

بر این اسراس، بررخالف انسران شناسری بعضری از مکاترب 

نسران موجرودی پررو  و دیگرر ا« نهیلیسرم»فلسرفی مثرل 

بیهوده نیست و در سراختار هسرتی دارای هردف و انگیرزه 

 است.

(، آیرا انسران 36ایحسب االنسان ان یترو سدی )قیامت »

 «گمان می کند که بیهوده رها شده است؟!

لذا در انسان شناسی پزشکی، بیمرار، دارای هویرت انسرانی 

است و قبرل از اینکره بیمرار باشرد یرک انسران اسرت کره 

 یستگی احترام دارد. لقد خلقنا االنسان فی أَحسن تقویمشا

 (. همانا، انسان را در نیکوترین شکل آفریدیم.4)تین 
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 روش شناسی

 (Ethicsاخالق )

در تعریف اخالق گفته شده است : رفتار های اختیاری کره 

در انسان نهادینه و پایدار شده است، بنابراین گرچه صرفات 

نش و سجیّه اخالقی منجرر مری و ویژگی های اخالقی به م

گردد، ولی در دامنه ی رفتار قررار مری گیررد، امرا بره هرر 

عکس العمل انسانی اخالق نمی گویند و تنها به رفتارهرایی 

که دارای دو ویژگی اختیاری و پایداری )عادت( شده باشد، 

 گفته می شود.
 

 دامنه مطالعات اخالق

ی شرده پژوهش های حیطه اخالق در سره زمینره شناسرای

است و گزاره های مربرو  بره اخرالق، در ایرن موضروعات 

 تقسیم و تفکیک می گردد.
 

 (Descriptive Ethicsاخالق توصیفی )

در این حروزه ی دانشری از اخرالق بره بررسری و توصریف 

رفتارهای اخالقی و آداب اخالقی گروه هرا، افرراد و جوامرع 

 مختلف پرداخته می شود.

ان، سرزمین های گوناگون در توصیف و تشریح اخالق بومی

ادوار مختلررف از ایررن نمونرره اسررت، مثررل بررسرری اخررالق 

سرخپوستان آمریکا قبل از کشف آمریکا توسرط کریسرتف 

کلمب یا مطالعه ی آداب رفتاری اعرراب دوره ی جاهلیّرت 

 قبل از اسالم و رفتار اخالقی آنان بعد از ظهور اسالم.

مونره ای دیگرری مطالعه رفتار صنوف شغلی مثل طبیبان ن

 از اخالق توصیفی است.
 

 (Meta Ethics) فرا اخالق

موضوعات فلسفی در اخالق مطرح بوده است که منجرر بره 

پیدایش دانش فلسفه اخالق گردیده است، اینکه آیا اخالق 

امری نسبی است یا مطلق؟ و اینکه معیار و مالو در خوب 

 و بد چیست؟ و تعریف خوب و بد کدام است؟

فت و گو در اینکه گزاره های اخالقی امری واقعی بحث و گ

 است یا اعتباری و انتزاعی؟

این مسائل و مطالرب مشرابه آن در محردوده ی مطالعرات 

اسرت کره چرارچوب هرایی را بررای اخرالق « فرا اخرالق»

 هنجاری و ارزشی بنا می نهد.
 

 (Normative Ethics) اخالق هنجاری

وهش هرای اخالقری شاید مهمترین دامنه ی مطالعات و پژ

در حیطه ی اخرالق هنجراری اسرت، اخرالق هنجراری یرا 

اخالق ارزشی به بیان خوب ها و بد ها و سرپس بایرد هرا و 

 نباید ها می پردازد.

بیشترین مسایل اخالقی مطررح در محریط هرای مختلرف 

 اجتماعی، ناظر به همین نوع از اخالق است.

خرورده  بیشترین گزاره های اخالقی در همین حروزه، رقرم

 است.

مکاتبات و تئوری های اخالقی پس از تعیین مبانی فلسرفه 

خود به بیان موارد مثبرت و منفری اخرالق پرداختره انرد و 

 جهت گیری خود را در تصمیم گیری هرای اخالقری بیران

 نموده اند.
 

 (Applied Ethics) اخالق کاربردی

اخالق عملی یا کاربردی، نوعی اخالق هنجاری است که در 

ه ی عمررل و فعررل اسررتفاده مری شررود. اینکرره در یررک بوتر

موقعیت خاص چه کار باید کرد؟ و چگونه باید انجام داد؟ و 

چه زمانی باید انجام داد؟ در اخالق کاربردی مطرح و پاسخ 

 این پرسش ها می باشد.

اخالق کاربردی از این جهت که معطوف بره عمرل اسرت و 

ل مشرخص مری تکلیف فاعل و کننده ی کار را در مقام عم

سازد، بسیار مؤثر و کارگشا است و در واقع فضای عملیراتی 

 برای مفاهیم تصویری و ذهنی است.

اخالق کاربردی ذهنیت تئوریرک یرک فعرل و عمرل را بره 

فضای عینی و محسوس منتقل می کند. آنچه افراد جامعره 

در عمل به آن نیازمندنرد ترا بره آن رفترار نماینرد، همرین 

 (.10ت )اخالق کاربردی اس
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 (Professional Ethics) اخالق حرفه ای

اخالق حرفه ای و شغلی، همان اخالق کراربردی هنجراری 

است که بایسته های یک حرفه و شغل را در مقام عمل بره 

 (.11مسائل مرتبط آن رشته تعیین و مشخص می نماید )

هر حرفه و شغلی به تناسب وضعیت آن بره وضرع منشرور 

پرردازد و آنچره را کره در پرارادایم  اخالقی آن رشرته مری

فلسفی و مکتب اخالقی خود به آن معتقد است، به مرحلره 

ی اجرائی و عمل می آورد و قوانین و ضوابط اخالقی بررای 

 آن تنظیم و تدوین می نماید.

آیین حرفه ای پزشکان در شغل طبابت کره حراوی اصرول 

ی اخالقی این حرفه است را می توان از نمونره هرای قردیم

 اخالق حرفه ای دانست.
 

 (Medical Ethics) اخالق پزشکی

اخالق پزشکی یکی از شاخه های اخالق حرفه ای است که 

سعی دارد اخالقیات را بره صرورت کراربردی در حیطره ی 

عمل پزشکان و کادر پزشرکی و نیرز در حروزه ی تصرمیم 

(. برراین اسراس، 12) گیری های اخالقی در طب وارد کند

صرف بیان صفات اخالقری پسرندیده بررای اخالق پزشکی 

پزشکان یا نحوه ی برخرورد پزشرک برا بیمرار و یرا صررف 

تدوین قوانین حرفه ای در باب آداب معاشرت طبیرب و یرا 

(. اخررالق پزشررکی، 13) بیرران قواهررد مررذهبی، نمرری باشررد

فعالیتی تحلیلی و انتقادی اسرت و طری آن افکرار، عقایرد، 

بحرث هرای مختلرف در  تعهدات، روش رفتار، احساسرات و

حیطه ی تصمیم گیری هرای اخرالق پزشرکی بره صرورت 

( و در موارد الزم دستور العمرل 14) دقیق بررسی می شود

(. اخررالق پزشررکی مقولرره ای 15) هررایی صررادر میگررردد

کاربردی است و راهکارهای سازمان یافته را برای کمک بره 

پزشک در تبیین، تحلیل و حرل مسرائل اخالقری در طرب 

(. اخالق پزشکی حوزه ای است 16) نی فراهم می نمایدبالی

که مسائل اخالقی مربو  به حرفه ی پزشکی می پرردازد و 

 آن ها را از دیدگاه فلسفی، حقوقی و الهی بررسی می کنرد

(17 .) 

مسائل اخالقری در طرب بری نهایرت متنروع انرد و تکامرل 

تکنولوژی پیوسته مسائل جدیدی را می آفریند. در نتیجره 

ازمند بحث مرداوم و ایجراد راهکرار هرای مناسرب بررای نی

تصمیم گیری در مقام عمل هستیم. در همین راستا و پس 

از جنگ جهانی دوم به لحاظ تراریخی توجره ویرژه ای بره 

 (.18) اخالق پزشکی شده است

رازداری و حفظ محرمانگی، کسب رضایت از بیمار، اعتمراد 

از مفراهیم و  بین پزشرک و بیمرار و ارتبرا  مناسرب آنران

 الزامات اخالق پزشکی محسوب می گردند.

پزشک و سایر عوامرل درمرانی و پیراپزشرک برا توجره بره 

اهمیت و حساسیّت کاری که انجام مری دهنرد موظرف بره 

 رعایت موازین اخالق انسانی پزشکی هستند.

آنان ضمن یادگیری و آموزش ارزش های اخالقی و رفتاری 

های متناسرب و اسرتاندارد  حرفه ی خود می بایست رفتار

شده ای از خود نشان دهند که مغایرتی با اهداف این حرفه 

 نداشته باشد و در راستای تأمین اهداف مقدس آن باشد.
 

 مدل های اخالق در علوم پزشکی

هر یک از عوامل و دست اندر کاران حوزه ی علوم پزشرکی 

در مراحل مختلف فرآیند حرفه ای و شغلی خود ناچرار بره 

تصمیم گیری در حیطره ی مسرایل اخالقری مربرو  مری 

باشد؛ بنابراین پزشکان و پرستاران ناگزیرند در مواجهره برا 

امور مربو  به بیمار بهترین و صحیح ترین تصمیم اخالقی 

را اتخاذ کنند تا بردین وسریله کردهای اخالقری حرفره ی 

پزشکی را در حد قابل قبول رعایت کررده باشرند؛ برر ایرن 

وجود چارچوب مناسب و مشخصی نیاز است کره اساس به 

در برگیرنده ی اصول و قواعدی باشد که ترامین کننرده ی 

ایده آل و استاندارد های الزم باشد؛ پس شایسته است هرر 

یررک از پزشررکان و متخصصرران بررا انتخرراب و تنظرریم یررک 

چارچوب اخالقی مناسب، مدل و الگوی قابل قبرولی بررای 

 (.19) خود ترسیم نمایند

اعتقادات و باورهای قبلی و شخصی فررد مری توانرد ترأثیر 

قابل توجهی در تشکیل و پیروی از این مدل و الگو داشرته 

باشد. همچنین عوامل تربیتی محیطی و شرایط سراختاری 

سرازمان درمررانی نیرز در رفتررار و انتخراب الگرروی اخالقرری 

 جایگاه مؤثری دارد.



  و همکاران محمودیان حسین                                                                                           1400 بهار، 2، شماره 9دوره / 210

smsj.sums.ac.ir 

غیرهرای شخصیت شکل گرفته ی پزشک که تحت تأثیر مت

متفاوتی به وجود آمده است، در نهایرت در اخرالق و رفترار 

حرفه ای و شغلی وی نقرش بسرزایی دارد؛ امرا مالحظرات 

فرهنررگ بررومی و اعتقررادی و محلرری افررراد را نیررز نبایررد از 

فهرست عوامل تأثیرگذار نادیده گرفت. فرهنرگ برومی هرر 

سرزمینی در نوع روابط انسانی و حرفره هرای افرراد ترأثیر 

 گذار است.

تفاوت عمده ای  که در رویکرد مکاتب الهی مانند اسرالم و 

مسیحیت با رویکرد مکاتب غیر الهری مشراهده مری شرود، 

نقش خداوند و دین و یا نا دیرده گررفتن آن هرا اسرت. در 

مکاتب سکوالریستی به دلیل عدم پذیرش دیرن و خداونرد 

در محور تصمیم گیری، مبرانی دیگرری همچرون انسران و 

( جررایگزین آن Humanism) افع وی یررا اومانیسررممنرر

گردیده و نتای  تصمیم گیری را کامالد متفاوت مری نمایرد. 

اخالق و رفتار پزشکی با محوریت دین و خداوند برا اخرالق 

پزشکی با محوریت غیر خداوند پیامد های کرامالد متفراوتی 

را به همراه دارد؛ گرچه نباید مشترکات فراوان آن هرا را در 

ل نادیده گرفت؛ بنابراین شیوه ی رویکرد افراد با مبرانی عم

و اصول متفاوت فلسفی و بنیادین باعث تصمیم گیری های 

های پزشرکی گردد. اسالم، افراد شاغل در رشتهمختلفی می

دانرد کره را به عنوان افراد امین بر جسم و روان مردم مری

 گیررد و مرردم را ازشفای خداوند توسرط آنران انجرام مری

-ها نجرات مریترین ناراحتیها و مشکلشدیدترین بیماری

(. پاره ای از مدل ها و الگوهای اخالقری در طرول 8دهند )

 تاریخ به شرح زیر است:
 

 فضیلت گرايی 

در این مدل و رویکرد اخالقی که به دانشمندان یونانی قبل 

از میالد مسیح؛ همچون سقرا  و افالطون و ارسطو نسبت 

رفتارهای اخالقی به دو بخش اساسی شامل داده می شود، 

 فضیلت ها و زذیلت ها تقسیم می گردد.

صفات و ویژگی های خوب و پسندیده تحت قالب فضریلت 

مطرح می شود؛ مانند: همدلی و همدردی با بیماران، تعهد 

و مسئولیت پذیری حرفره ای پزشرکان، صرداقت و راسرت 

حت عنوان گویی و رعایت حقوق بیماران و صفات ناپسند ت

رذیلت؛ عبارتند از: عردم رعایرت حرریم شخصری بیمراران، 

رعایررت نکررردن حقرروق همکرراران و بیمرراران و نپررذیرفتن 

مسئولیت عواقرب و پیامردهای قصرور و خطرای درمرانی و 

 پزشکی.

در این مدل، مالو و میرزان، افرزایش و توسرعه ی کمرال 

انسانی است که در نهایت منجر به سرعادت جراودانی مری 

. هر چه بر میزان کمّری و کیفری فضریلت هرا افرزوده گردد

شود و از میزان رذیلت های اخالقی کاسته شود، پزشک در 

 (.20مسیر رشد و تعالی انسانی قرار می گیرد)
 

 (Utilitarianismسود و منفعت گرايی )

بر اساس این دیدگاه از میان امکانات و شرایط مختلفی کره 

در تصمیم گیری اخالقی در خصوص بیمراران در برابرر مرا 

وجررود دارد، آن امکرران، ارزشررمندتر اسررت کرره بیشررترین 

منفعت و سود را برای حداکثر افراد فراهم آورد؛ بنابراین در 

این مکتب اخالقی مالو، میرزان سرود و منفعرت عمرومی 

جان اسرتوارت »و « جرمی بنتام»است. افرادی مانند:  افراد

 از این گروه اند.« میل

این تئوری در پیدایش بسیاری از قروانین پزشرکی امرروزه 

جامعه ی پزشکی آمریکا تأثیر گذار هستند، مورد اسرتفاده 

قرار گرفت و بر اساس آن، گزینه های اخالقی مری بایسرت 

قررار گیررد نره برر  بر اساس نتیجه و پیامد آن مورد توجره

 اساس وظیفه و تکلیف.
 

 عاطفه گرايی

در مکتب عاطفه گرایی، هرر کراری کره کره انگیرزه ی آن 

باشررد، خرروب و هرکرراری کرره بنررا بررر « دیگررر دوسررتی»

باشد، بد است. در این تئوری، تنها کارهایی « خوددوستی»

شان به دیگرران که جنبه ی اجتماعی داشته باشند و نتای 

ل ارزش گذاری هستند و کارهایی که کامالد سرایت کند قاب

 جنبه فردی دارند مورد ارزیابی اخالقی قرار نمی گیرند.
 

 وظیفه گرايی

امانوئل کانت، بر این اعتقاد بود که پزشرک و سرایر عوامرل 

درمانی همواره باید به وظیفه و تکلیف شرغلی خرود عمرل 
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کنند و مبنای اخالقی عمل کرردن را برر طبرق وظیفره ی 

نمودن می داند. وی بر این باور بود که وقتی اخالق و  عمل

رفتار پزشکان را می توان خروب و مثبرت تلقری کررد کره 

 دارای سه ویژگی باشد:

 اختیاری باشد -الف

 مطابق و موافق با تکلیف و وظیفه باشد -ب

 به نیّت و قصد اداء تکلیف و انجام وظیفه صورت گیرد -ج

ای از علرم اخرالق برود کره کانت در واقع پایه گذار شاخه 

نامیررده مرری شررود و یکرری از شررعارهای « وظیفرره گرایرری»

هر انسانی آن گونره عمرل کنرد »اخالقی وی این است که: 

 (.21) «که گویی غایت وی در خودش است
 

 ( اخالق پزشکیPrincipalism) اصول گرايی

در جامعه ی جهانی پزشکی امرروز، اصرول و کردهای برین 

خالق و رفتار، دست اندر کاران سالمت المللی در حوزه ی ا

و پزشکی، تنظیم گردیده است، که مبنرای تصرمیم گیرری 

های اخالقی در حوزه ی برین المللری اسرت. ایرن کرد هرا 

 عبارتند از:

سرودمند  -2احترام به فردیت و استقالل و آزادی بیمار  -1

 عدالت -4مضر نبودن  -3بودن 

المی، به طرور پزشک تربیت شده در یک محیط دینی و اس

های تعرایم اسرالمی اسرت و در طبیعی پیرو اصول و مؤلفه

واقع این موضوع به نحوی در شیوه و منش و سرلوو او برا 

بیماران و همچنین سایر عوامل محیطری؛ ماننرد همکراران 

تأثیر دارد؛ بنابراین مدل اخالق پزشکی وی برا اعتقرادات و 

زشک تالش باور های مذهبی و اسالمی او عجین گشته و پ

می کند از اصول اخالقری توصریه شرده ی مکترب فرردی 

خارج نشود و این طرز تلقی، نکته ی مثبرت و ارزشرمندی 

است که فرهنگ کشور او به وی آموخته و تربیرت دینری و 

مبانی الهی و متافیزیکی را در قالب اعتقاد و باور به خدا در 

 درون او ایجاد نمود.

با اصول چهارگانره اخرالق اصول اخالق پزشکی در مقایسه 

زیستی غربی، چند مزیت دارد کره مهمتررین آنهرا جانگراه 

 (.22) محوری خداوند و تقوای الهی است
 

 يافته ها

در واکاوی متون اسالمی به ویژه قرآن کریم به مولفه هایی 

در حیطه ی اخالق برمی خوریم که قابلیت تعمیم و توسعه 

زشررکی، شررامل در حرروزه ی اخررالق حرفرره ای در علرروم پ

 پزشکان و پیراپزشکان را دارد.

ویژگی های مثبت و فضیلت مدارانه اخالق در تعالیم دینی 

به گونه ای است که در برگیرنرده ی عامرل انسرانی اسرت. 

همانگونه که رذیلت های اخالقی نیز می توانرد در همگران 

ظهور و بروز نماید و اختصاص به صنف یا حرفه ی خاصری 

 ندارد.

با تبیین هر یک از مالو ها و معیار هرای اخالقری  بنابراین

می توان در مقام کاربرد حِرَف پزشکی انطبراق مفراهیم برا 

 مصادیق نمود.
 

 دانش پزشکی در اسالم

ارزش و اهمیررت جایگرراه طبابررت در اسررالم، بیررانگر نرروعی 

-احترام و تقدّس برای این حرفه است. امرام براقر )ع( مری

(. آگراه براش! 23م کطلب السالمه)فرمایند: و اعلم انه ال عل

که هی  دانشی همانند، علم سالمت نیسرت و رسرول خردا 

فرمایند: العلم علمان، علم االبدان و علرم االدیران. )ص( می

هرا. حکریم دانش بر دو گونه است: علم بدنها و علم شریعت

 گوید: میسری می
 

پزشکی دانشش ترن 

 را پناهسررررررررررت

تنرری بایررد درسررت و 

 راسرررررت کرررررردار

شکی را و دیرن را پز

 گرررررررر تررررررروانی

یکی تن را ز بیماری 

 بسررررررررررررررروزد

 

  

و دین دانشش جان را 

 سپاهسرررررررررررررت

نه با ریش و نه برا درد 

 و نررررررره بیمرررررررار

زیانررت ایررن جهررانی و 

 آن جهرررررررررررررانی

دگررر جرران را برردانش 

 (8برفررررررررررررروزد)

 

از نظر اسالم، زندگی و حیات انسان ارزش واالیی دارد، این 

مرگ پابرجاست و هری   ارزش از زمان انعقاد نطفه تا زمان
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تواند حق حیات را از دیگرری سرلب فردی بدون دلیل نمی

نماید. در مقیاس قرآنی کشتن یک انسان به منزله نرابودی 

هاست و نجات جان یک انسان مساوی با نجرات همه انسان

تمامی بشر است. بنرابراین نیروهرای درمرانی بایرد از بکرار 

شرود دیدن بیمار میبردن ابزار و وسایلی که موجب آسیب 

انسرانی را « حفظ حیرات»خودداری نمایند و همواره اصل 

در نظر داشته باشند و از بدو انعقاد نطفه تا آخررین لحظره 

 حیات بر آن اهتمام ورزند.

گویرد: مری« احیاء علوم الدین»امام محمد غزالی در کتاب 

إِلی بَیران،  إِنّ احتِراف الطِّبِّ فَری  کِفایَهٍ و هو أَمرٌ ال یَحتاج 

فَإِنّ حاجهَ اإلِنسانِ إِلی الطِّبِّ حاجَهٌ أَصیلَه و لَیسرت حاجرهد 

الحِقهد، یَحتاج ره اإلِنسران  فری صَرمیم ذاتره وَ کِیانِرهِ، فرإِنَّ 

اإلِنسانَ إَذا اشتَدَّ به المَرَی  أَوِ األَلَم ، لَم یَع دُّ یَلتَذُّ بِشَیءٍ فِری 

 عَهٍ أَو طَعامٍ أَو شَرابٍ. الحَیاهِ سَواهٌ مِن رزقٍ أَو م ت

قَد قالَت الحکَماء؛ إِنّ المَطالِب نَوعانِ: خَیررٌ وَ لَرذَّهٌ. و هرذان 

حّهِ، ألَنَّ  ول هما لِنِنسران بِوجرودِ الصرِّ الشَّیئانِ إِنَّما یَرتِمُّ ح صر 

اللَّذَّه المستفادهَ مِن هذه الدُّنیا و الخیررَ المَرج روَّ فری الردّار 

ل الواصِل  إِلَیهِما إِال بِدَوام صِحَّتِه و ق وَّهِ ب نیَتِهِ، األ خری، ال یَصِ

حَّهِ  ناعهِ الطَّبّیَّرهِ، ألَنَّهرا حافِظرهٌ لِلصرِّ و ذلک إِنَّما یَرتِمُّ بِالصرَّ

 المَوجودهِ و رادَّهٌ لِلصَّحَّه المَفقودهِ.

در اندیشه ی اسالمی، بهترین تحلیل این است که نظریات 

ریاتی ترکیبی است که در آنان نتیجه اخالقی مسلمانان، نظ

 (.22) گرایی و فضیلت گرایی غلبه دارد
 

 کرامت انسان -1

تصویری صحیح از انسان و عناصر وجودی او، زیربنای همه 

مسئولیتهایی خواهد بود که اسالم بررای نیروهرای درمرانی 

دار خردمات در نظر گرفتره اسرت. نیروهرای انسرانی عهرده

ند بره صرورتی بهینره و درخرور، بره توانپزشکی، زمانی می

فعالیت و خدمت پزشکی بپردازند که به ارزش واالی آدمی 

و جایگاه رفیع او در دین مبین اسالم پی ببرند و بدانند، برا 

انرد کره جهرانی از دقرت و حکمرت و دارای جسمی مواجه

انگیز و شرگرف اسرت. خردمت بره چنرین آفرینشی اعجاب

-ین آفریده الهی است، مریموجودی که دقیقترین و زیباتر

تواند کاری مقدس و دارای پاداشری برس برزرگ در درگراه 

آفرین باشد. به شر  آن کره مصرلحت واقعری خداوند جان

انسرران را در نظررر داشررته، جایگرراه او را در نظررام خلقررت 

شناخته و پاسدار و نگاهبان کرامت انسانی باشرند. ارزش و 

ی از ایرن منظرر شناسی برای نیروهای پزشرکاهمیت انسان

 نمایدضروری می
 

 نیت و انگیزه -2

از مفاهیم مورد انتظار اسالم از پیروان خود در مقام عمرل  

است. ارتبرا  « الهی»ی درونی برخورداری از نیّت و انگیزه

معنا داری بین نیّت و انگیزه ی فاعل با فعل در آموزه هرای 

 دینی دیده می شود.

عرالوه برر نیکرو و پسرندیده از نظر ساختار اخالقی اسالم، 

بودن عمل، عامل انجام فعل نیز می بایست از لحاظ انگیرزه 

 ی درونی مثبت و حائز شرایط الزم و کافی باشد.

در غیر این صورت عمرل نراقص اسرت و در مرواردی اصرالد 

مورد قبول نمی باشد، بلکه عملی ناپسند نیز به شرمار مری 

انفراق  "ریرا"وی آید. قرآن کریم در مذمت کسانی کره از ر

می نمایند، می فرماید:  کالذی ینفق ماله رئاء الناس )بقرره 

و یا کسانی که از روی ریا و فریفتن دیگران اقدام بره   (264

 اقامه ی نماز می کنند.

به تعبیر دیگر اینکه، حسن فاعلی و حسن فعلری، در کنرار 

یکدیگر تامین کننده اخالقی بودن یرک عمرل در قراموس 

سی اخالق اسرالمی اسرت. بره همرین دلیرل در نظام مهند

بسیاری از آیات قرآن کریم، ایمان و عمل صالح بره همرراه 

 هم ذکر شده اند.

این تالزم و همراهی بیانگر ضرورت، انضرمام و پیونرد، ایرن 

دو مفهوم، برای تکمیل اهداف مورد انتظار الهری در انجرام 

 گزاره های اخالقی است.

ن امررر سررالمت و عوامررل و بررراین اسرراس دسررت انرردرکارا

کارگزاران درمانی از جمله طبیب، وقتی اقدامات درمرانیش 

از لحاظ احراز شرایط اخالقی، کامل و بی نقص است که به 

انگیزه ی الهی و برای رضایت و خشرنودی خداونرد، توجره 

کند و التفات به این ارزش های درونی داشته باشد. به نظر 

فرامادی بین انجرام فعرل و می رسد نوعی ارتبا  معنوی و 

تاثیرات آن برا فاعرل وجرود داشرته باشرد. و در نهایرت برر 
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شخصیت و هویت فردی پزشک در وهله اول و سپس تاثیر 

 جمعی و گروهی در مرحله ی بعد داشته باشد.

از شاخصه های مهم تفاوت نگرش اسالمی به انجام فعرل از 

وم جمله حیطه ی پزشکی با نوع  نگرش غربری، همرین لرز

 رعایت و توجه به حسن فاعلی و انگیزه های درونی است.
 

 قرب الهی -3

مدل و الگوی اخالق اسالم که از بطن متون دینی از جمله 

قرآن کریم و روایات معصومین )ع( استخراج می شرود، برر 

مبنای یک مفهوم متعالی فلسرفی و عرفرانی تحرت عنروان 

 نمایان می گردد.« قرب الهی»

ب رضرایت و خشرنودی پروردگرار کره مفهوم قررب و کسر

تقریباد منحصر به دیدگاه دینی اسرالمی شرمرده مری شرود 

حاوی واالترین مفراهیم انسرانی اسرت کره از عرالم مراوراء 

طبیعت سرچشمه می گیرد و بر ضررورت تنظریم رفترار و 

 اخالق بر اساس فرامین و دستورات الهی تأکید می نماید.

برنامه ی عملکرردی را  این دیدگاه و نگرش که درواقع یک

در مقابل پزشک و درمانگر می گذارد، بر این اساس تنظیم 

شده است که تمام رفتار ها و حتی نیّات و حراالت افرراد و 

معتقدین به شکلی در مسیر و جهرت خواسرت پروردگرار و 

 مطابق با ارزش های الهی حرکت نمایند.

 پزشک با این رویکرد که بره دنبرال کسرب بیشرتر و بهترر

رضایت خداوندی است تمام همّ و غم و نیررو و تالشرش را 

در راه عالی ترین هدف قابل تصور؛ یعنی خداوند خرج مری 

کند و تمام تصمیمات نهایی خرود را در تعامرل برا بیمرار و 

حرفه ی درمانی خود به سمت هدف و مطلوب نهایی سوق 

می دهد و در یک کالم، الهی می اندیشد و الهی عمل مری 

همواره در چهارچوب و حدود اخالق الهی قردم مری  کند و

 زند.

مفهوم و معنای واالی قرب، بسیار عمیق و ژرف اسرت؛ بره 

طوری که نیازمند به آگراهی هرای مقردماتی در حروزه ی 

فلسفه و حکمت الهی و عرفان اسالمی است. برر ایرن مبنرا 

پزشک تالش می کند رفتار حرف های و شغلی خرود را در 

سعه ی وجودی معطوف به خداونرد رشرد و  مسیر توسعه و

تکامل دهد؛ به نحوی که هر یرک از تصرمیم گیرری هرا و 

عکس العمل هرای حرفره ای اش، موجرب تعرالی رتبره ی 

روحی و ارتقاء درونی او به سمت خداوند می گردد و مرتبه 

ی وجودی او به پروردگار نزدیکتر می شود و اسما و صفات 

 (.24) ایی بیشتر می یابدخداوند در او تجلّی و شکوف

دلسوزی پزشک نسبت به بیمار و همدلی و همدردی وی با 

او درواقع تجّلی روح رحمانیت خداوند اسرت کره در قالرب 

ارتبا  با بیمار تحقق می یابد و بر اثر تکرار ضمن نهادینره 

کردن آن در شخصریت پزشرک بره عنروان یرک ملکره ی 

ر او ثابرت و پایردار روحانی و درونی، اخالق طبابت را نیز د

 می گرداند.

دریافت رضایت و کسب اجازه از بیمار در مداخالت پزشکی 

نیز نوعی تکریم به مقام واالی خلیفه الهی انسان است کره 

سبب احترام به کرامت نفس و ذات انسان است که این نیز 

درواقع نشانه ای از نوعی انطباق با رفتار و منش خداونردی 

 ود می باشد.در تکریم بندگان خ

مالحظه می شود که چگونه اخالق پزشکی به عنروان یرک 

مدل و الگو در قالب مفاهیم دینی و اسرالمی قابرل تعریرف 

است و می تواند سررلوحه ی عملکررد و نقشره ی رفتراری 

 یک پزشک یا پیرا پزشک قرار گیرد.

پذیرش این نوع نگرش باعث می شود که مثالد جهت سقط 

راحتی و سرادگی تصرمیم گیرری  جنین از سوی پزشک به

نشررود و محرردودیت هررای شرررعی و اخالقرری نیررز در آن 

مالحظه گردد یا انجام اتانرازی یرا مررگ از روی تررحم یرا 

مرگ راحت به وسیله ی پزشک، بدون تحقیق و اطمینران 

از عدم مغایرت این عمرل برا دسرتورات خداونردی صرورت 

 نگیرد.
 

 محبت -4

ی رفتراری و اخالقری در  نگرشی دینی و اسالمی بر شریوه

اسالم مبتنی بر نروعی عشرق و محبرت اسرت کره از درون 

درمانگر سرچشمه می گیرد و برر کرارکرد و تعامرل وی برا 

دیگران و به ویژه بیمار، تأثیر می گذارد. در مکترب اسرالم، 

انسان از جمله پزشک و سایر عوامل درمرانی، برا توجره بره 

د، در جهرت کسرب رابطه ای که برا پروردگرار جهران دارنر

رضایت و خشنودی او حرکت می کنند و تالش مری کننرد 
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اسباب قرب و نزدیکی هر چره بیشرتر خرود را برا خداونرد 

فراهم کنند و بدین وسیله برر کمراالت روحرانی و نفسرانی 

خود بیفزایند. در این روش که به نوعی طب روحانی است، 

او نیرز عالوه بر توجه به جسم بیمار به سایر ابعاد وجرودی 

توجه می گردد و محور درمان، از بیماری بره بیمرار سروق 

می یابد. تأمین سالمت معنوی بیماران نیرز در ایرن شریوه 

مورد اهتمام طبیب است و اساساد نگاه جامع و همره جانبره 

 به ابعاد بیمار و بیماری دارد. 
 

 عبوديت و بندگی -5

تمرام از مفاهیم مهم دیگری که در اخالقیات دین بردان اه

می ورزد، ایجاد روح بندگی و عبودیت نسبت بره پروردگرار 

 است.

 "و ما خلقت االنس و الجن اال لیعبردون"قرآن می فرماید: 

( جن و انسان را مگر بررای عبرادت و پرسرتش 56)ذاریات 

 خداوند، نیافریدیم.

انسانی که در قالب و پارادایم اخالقری اسرالم، تربیرت مری 

که با تحرت الشرعاع قررار دادن  شود همواره در تالش است

تمامی کارهایش در مسریر بنردگی خداونرد، بره مقامرات و 

درجات توحیدی و معنوی خود بیفزاید و همرواره، براور بره 

زیرسایه ی حق تعالی برودن و داشرتن معبرودی برزرگ، از 

 تالش دائمی وی است.

پزشک نیز با این احساس و نگرش، حرفه ی پزشکی خرود 

ندگی خداوند قلمداد می کنرد و طبابرت را را مأمنی برای ب

 عرصه ی عبودیت برای خداوند قرار می دهد.

طبیب مسلمان به این پیام الهی در قرآن کریم اعتقاد دارد 

شردم، که: و اذا مرضت فهو یشفین. هنگامی که بیمرار مری

بخشد. و این فرازهای دعرای خداوند من را شفا و بهبود می

أن خلقت فسروّیت ... و امرضرت  امام سجاد )ع(: لک الحمد

فشفیت. سپاس تو را )ای پروردگرار( کره آفریردی، سرپس 

جسمم را موزون ساختی ... و بیمرارم نمرودی، آنگراه شرفا 

 بخشیدی.

در دعای جوشن: یا من یشفی المرضی ... یرا « شافی»اسم 

شافی من الستشفاه. نشانگر ویژگری نقرش اصرلی بهبرودی 

 توسط خداوند است.

یت ها و تالش هایی که در حیطه ی کراری خرود تمام فعال

انجام می دهد، گامی در راستای بندگی پروردگرار اسرت و 

نردبانی برای ارتقاء و رشد روزافزون سرعه ی وجرود خرود، 

 نسبت به معبود خویش می داند.

محیط شغلی و حرفه ای او، با این نگاه و تصور،عبادتگاهی، 

 برای بهبود و رشد بندگی خواهد بود.
 

 تقوا و پرهیزگاری -6

سرتاسر قررآن کرریم و بخرش قابرل تروجهی از احادیرث و 

روایات اسالمی در حیطه ی اخالق، به معرفی، و ترغیرب و 

سفارش، مفهوم ارزشمند تقوا و پرهیزکاری اختصاص یافته 

اسرت. توصریه هرای مکررر و اکیرد قررآن کرریم در ترراریخ 

و الترزام بره  پیامبران و جوامع و امت های بشری به رعایت

این چارچوب رفتاری و اخالقی، نشان از اهمیت وافر، اسالم 

 به آن را دارد.

(. ای 102)آل عمران "یا ایها الذین آمنو اتقواهلل حق تقاته"

 کسانی که ایمان آوردید، حق تقوای الهی را بجا آورید.

اخالقی شدن شخصیت انسانی و اخالقری مانردن، مرهرون 

سرت کره راه و روش عملری را فررا یک ساختار نظام منرد ا

روی، فرد بگذارد. نیازمند یک الگوو مدل عملری اسرت، ترا 

بتوانند در قالب آن رفتار نماید، این الگوی کارآمد، چیرزی 

 جز مفهوم تقوا و پرهیزگاری نیست.

متصدیان و متولیان امر سالمت از خرد ترا کرالن، برا بهرره 

اخالق دینری را  گیری از این راهبرد عملی، می توانند روح

 به حرفه و خدمات سالمت و درمان، تزریق بنمایند.

شاهرگ اصرلی،نظام هندسری "شاید به نحوی بتوان گفت: 

 "اخالق در اسالم، از زاویه شیوه ی عملی رفتار، تقوا، است.

لذا بهره مندی از شاخصه ی تقروا کره مفهرومی تشرکیکی 

دایت است، جریان سیر صعودی انسان را به سمت تعالی، ه

 می نماید.
 

 عدالت محوری -7

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهرم الکتراب و المیرزان 

 (25)حدید  لیقوم الناس بالقسط
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پیامبران را با نشانه هرای آشرکار فروفرسرتادیم و کتراب و 

میزان را نیز با آن همراه نمودیم تا مردم به قسط و عردالت 

 بپا خیزید.

اسرت. عردالت دارای  "عدالت"انی، از مفاهیم ارزشمند انس

حسن ذاتی اسرت و در نرزد همگران پسرندیده و محبروب 

 است.

تمام ملت ها و جهانیان به ارزش آن واقف هستند و رعایت 

آن را در حقوق بشری ضروری می دانند. بنابراین تردیردی 

بر عادالنه زیستن و عادالنره رفترار کرردن بره عنروان یرک 

. در اخرالق اسرالمی کسری فضیلت انسانی و بشری نیسرت

نمی تواند ادعا کند، متخلق به اخالق است، در حالی کره از 

عدالت به دور است. عدالت واژه ای است که دارای وسرعت 

 معنایی در زمینه های مختلف است.

عدالت اخالقی، اجتماعی، اقتصرادی، سیاسری، خردماتی از 

جمله موارد این مفهوم است. در حوزه ی سالمت و پزشکی 

نیز، عدالت دامنه ی گسترده ای دارد که کرارگزاران نظرام 

سالمت و پزشکان از آن جدا نبوده و از انتظارات مشرتریان 

خدمات سالمت و درمان، رعایرت و حفرظ آن در موقعیرت 

 های مختلف است.

( و رعایررت Resource Allocation) تخصرریص منررابع

قری عدالت در خدمات رسانی به بیمراران از انتظرارات اخال

اسالم و مشتریان امر سالمت از پزشکان و عوامرل درمرانی 

 است.

طبیب، نیکو و پسندیده رفترار مری کنرد کره عردالت را در 

عمل در فرآیندهای درمانی خود نسبت به بیمراران رعایرت 

نماید. از دایره ی انصاف خارج نشود و نره تنهرا، عردالت را 

ی عردالت فدای امور دیگر نکند، بلکه چیزهای دیگر را فردا

 نماید.
 

 تهذيب نفس -8

هو الذی بعث فی االمیین رسوال منهم یتلوا علیهم آیاته و "

یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی 

 (2)جمعه "ضالل مبین

تزکیه ی نفوس انسانی، سرلوحه ی بعثت نبری اکررم )ص( 

 شمرده شده است.

اسرت کره در تزکیه ی نفس نوعی تربیت شخصیت انسانی 

 نهایت می تواند منجر به نفس سلیم و نفس مطمئنه گردد.

 "یا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه"

 (30تا  27)فجر 

قررران کررریم آدمیرران را بررا توجرره برره وضررعیت درونرری و 

 وجودیشان به نفوس مختلف تقسیم 

از می نماید وآنانی که پایبندی و تعهدات اخالقی ندارنرد و 

خواهش ها و تمایالت غیرانسانی، پیروی می کنند به نفس 

 اماره تعبیر می کند.

صاحبان این نوع نفس و شخصیت مورد مذمت قرآن کرریم 

 و خداوندند.

انسان های صاحب اخالق که به رفترار و مرنش کریمانره و 

عارفانرره متخلررق هسررتند، دارای نفوسرری بررا اخررتالف 

 ه می باشند.مراتب،سلیم، مطمئن، راضیه و مرضی

نفس لوامه بر اثر خطا و اشرتباه، خرود را مرورد سررزنش و 

عترراب قرررار مرری دهررد و همررواره حررس وجرردانی برره او در 

 کشاکش امور، نهیب می زند.

پزشررکانی کرره در تقسرریم انررواع نفررس، از صررالحیت هررای 

اخالقی و فضیلت مدارانه برخوردارند و از انجرام رفتارهرای 

ند، دارای نفوس پاو اخالقری و غیراخالقی، پرهیز می نمای

 انسانی هستند.

این گروه به خود اجازه ی ضایع کرردن حقروق بیمراران را 

 نمی دهند و از ارتبا  مناسبی با بیماران خود بهره مندند.

بیماران این گروه از طبیبان از رضایت و خشنودی کافی از 

رفتار پزشکان خود برخوردارنرد و خلرق خروش آنران ابرراز 

 می نمایند.خرسندی 

هندسه ی تربیتی نظام اخالقی اسالم به شریوه ای تنظریم 

گردیررده اسررت کرره افررراد از جملرره طبیبرران مسررلمان در 

چارچوب رفتراری آن برا برخرورداری از تهرذیب نفرس بره 

پاالیش درون و زیباسازی شخصیت باطنی و ظاهری خرود 

 بپردازند.

ی را طبابت حاصل از این نوع درمان کمترین آلودگی اخالق

به همراه خواهد داشت و ضامن امنیت اخالقی ایرن حرفره 

 خواهد شد.
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 اراده و اختیار -9

از مفاهیم کلیدی در بحث انسان شناسی اسالمی و قرآنی، 

اعتقاد به اراده و اختیار انسان در نظام خلقت و هستی 

است. آیات و روایات متعدددی بیانگر توانایی بشر در اراده 

ب اعمال و رفتار خود است. انا هدیناه و اختیار و انتخا

 (3اسبیل اما شاکرا و اما کفورا )انسان 

ما )انسان( را به مسیر و راه صحیح هدایت نمودیم، او یا 

 شاکر و یا کفران )این نعمت و هدایت( را انجام می دهد.

و یا در جای دیگری می فرماید: ان اهلل ال یغیر ما بقوم 

 (11د )رع حتی یغیرو ما بانفسهم

ما سرنوشت قوم و گروهی را تغییر نمی دهیم مگر اینکه 

 آنان خود سرنوشتشان را تغییر دهند.

بنابراین منشا انتخاب رفتار و در نهایت اخالق، از قدرت و 

 توان انسان در اراده و اختیار است.

دست اندرکاران نظام سالمت و درمان هر یک به نوبه ی 

ت و توان خدادادی در انجام خود با برخورداری از این ظرفی

فرایند های درمانی خود و شیوه ی رفتاری می تواند با 

انتخاب بهترین گزینه ها در تصمیم گیری اخالقی حائز 

تربیت مثبت اخالقی بر اساس هنجار ها و ارزش های 

 انسانی و اسالمی گردد.

ساختار محیط و فرایند های کلینیکی و بیمارستانی 

بیت عوامل مختلف پزشکی را به ظرفیت آزمایش و تر

نحوی فراهم نموده است که افراد با اراده و انتخاب مناسب 

اخذ "می توانند در مسیر هدایت و رحمت الهی گام نهند. 

االلواح و فی نسختها هدی و رحمه اللذین هم لربهم 

 (.154)اعراف  "یرهبون

 صبر (1

 در متون اسالمی به ویژه در قرآن کریم، تاکید و اهتمام

وافری به مفهوم صبر شده است و آن را یکی از مهمترین 

ویژگی های اخالقی برشمرده است. یا ایها الذین آمنوا 

 (.45)بقره  استعینو بالصبر و صاله

 از صبر و نماز کمک بگیرید.

یا ایها الذین آمنو اصبرو و صابرو و رابطو و اتقو اهلل لعلکم "

 (200)آل عمران  "تفلحون

ید و دیگران را نیز به صبر و تحمل دعوت صبر پیشه نمای

 کنید و با یکدیگر ارتبا  داشته باشید.

وقتی داستان پیامبران در قرآن بیان می شود به ویژه از 

تحمل صبر و پایداری آنان صحبت به عمل می آید و این 

ویژگی آنان مورد تمجید و تحسین قرار می گیرد. در 

پی در پی سفارش به روایات و آثار دینی به طور مکرر و 

صبر و پایداری در مصائب و سختی ها می شود. الصبر 

 (7) مفتاح الفرج

در واقع صبر به عنوان یک سجیه و منش اخالقی از 

 فضیلت ها و ارزش های انسانی و مومنانه به شمار می آید.

صبر در سطوح و درجات مختلف، ظرفیت و توان درونی 

، پیامد ها و آثار فرد است که در اثر تربیت و پرورش

ارزشمندی را در نتای  اعمال و رفتار انسان از خود به جا 

 می گذارد.

بدون تریدی نقش صبر و تاب آوری اطبا و پزشکان در 

چرخه ی درمان و معالجات، باعث آثار شگرفی در درمان و 

بهبودی بیماران خواهد بود. لذا به کارگیری این ویژگی 

یار مفید و کارگشا است، بلکه برای درمانگران نه تنها بس

 الزم و ضروری است.

 

 بحث

از مجموع آنچه در این مطالعه و پژوهش در حوزه ی 

مطالعات کیفی در متون بویژه قرآن کریم بدست می آید 

این است که مبانی فلسفی دین و اسالم آن هم بویژه از 

منظر قرآن با بهره گیری از منابعی مثل تفسیر المیزان که 

ش توحید در ابعاد مختلف آن استوار است و از بر نگر

ابزاری مثل وحی و عقل و تجربه بهره مند می گردد و به 

زوایای عمیق و ژرف انسان فرورفته و با وسعت بخشی به 

کرامت و عزت شخصیت انسانی، درصدد تکامل و سعه ی و 

 جودی انسان تامراتب واال و متعالی الهی پیش رفته است. 

 (.8)نجم  "قاب قوسین اوادنیدنی فتدلی ف"

با این نگاه هستی شناسانه و معرفت شناختی، گزاره های 

مفهومی مهم و کلیدی از خزانه ی معرفت قرآنی استخراج 

و استنبا  می گردد که بکارگیری و سرلوحه قرار دادن آن 

در نظام های مختلف اخالقی در حرف و مشاغل مختلف از 
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رشد و تعالی صاحبان این جمله پزشکی می تواند موجبات 

مسئولیت خطیر اجتماعی را فراهم کند و زمینه ای برای 

 هدایت و تربیت این گروه اجتماعی را پدید آورد.

در مطالعات مشابه دیگری نیز که توسط پژوهشگران در 

این زمینه در گذشته تا به حال انجام گرفته است، مفاهیم 

اند هندسه نزدیک و هم سنخی بدست آمده است که میتو

معرفتی و تربیتی عوامل و دست اندرکاران حوزه ی 

سالمت و پزشکی را بارگزاری کند و اهداف و مقاصد نقشه 

ی جامع علمی کشور را در راستای بومی سازی و اسالمی 

 سازی تامین نماید.

مفاهیم بنیادین همچون قرب الهی و انگیزه ی واالی 

در ایجاد رضایت انسانی و خدایی می تواند تاثیر عمیقی 

مندی بیماران و نیازمندان خدمات سالمت تولید نماید که 

 روح و روان آنان را التیام بخشد.
 

   گر طبیبانه بیایی به سر بالینم

 به دو عالم ندهم لذت بیماری را                                 
 

 نتیجه گیری

تربیت و آموزش دانش آموختگان رشته های گوناگون 

سالمت و پزشکی، در جهت خدمت رسانی به  حوزه

بیماران و مشتریان سالمت، موضوع بسیار با اهمیتی است 

که بسیاری از فرآیند های دیگر اجتماعی، فرهنگی، 

 سیاسی و اقتصادی بر آن استوار است.

حاصل آموزه های دین و تعالیم قرآنی بر نگاه و نگرش 

ایه ریزی شده توحیدی در مرحله ی اعتقاد درونی و قلبی پ

 است و بر تقوا و پرهیزکاری و حسن فاعلی در جایگاه عمل

صالح تنظیم گردیده است. لذا در شیوه ی آموزش و تربیت 

و در تنظیم برنامه های درسی و تربیتی توجه به این مبانی 

و مولفه های اسالمی کامال الزم و ضروری است. بویژه با 

که تاکید وافری  رویکرد توجه به نقشه جامع علمی کشور

 بر بومی سازی و اسالمی کردن دانش دارد.
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