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 شكوفايي اخالق و معنويت در جامعه سالمت

 ها و رهنمودهاي امام راحل آموزه تحول اخالقي و معنوي با الهام از

 و چهل سال حضور و تالش و خدمت
 

 :گانسندينو

 - *رضووي  سيدحسن امامي - *يباقر الريجان - *الدين سجادي سيدجمال - *سيدعليرضا مرندي - *سيدضياءالدين تابعي - *ييمنوچهر دوا - *1محمدحسين نيكنام

 *محمدعلي محققي - *افضلي حسين ملك - *سيدمحمود طباطبايي - *محمد غفراني - *يحيي عقيقي

 

 چكيده

ده كور ساله انقالب اسالمي روند شكوفايي و رشد و اعتال را با آهنگي پرشتاب طي  04اخالق پزشكي و معنويات در سالمت، در دوره  :زمينه

هواي قوديو و بنيادهواي راسوال اخالقوي و معنووي در طوت و سوالمت، بوا           ن نظام سالمت، عالوه بر تأسي به ريشهاخادم كارگزاران و. است

در اين . اند بخش بوده هاي نوراني و الگوهاي الهام هاي مقدس و اسوه انقالب، خالق اسطوره گزاري خدمتمندي از فضاي معنوي و ميادين  بهره

 .هاي مختلف نظري و عملي مرور خواهد شد و معنويت در چهار دهه انقالب در عرصههاي حوزه اخالق  نوشته پيشرفت

 .اي و مصاحبه تاريال شفاهي براي تنظيو مطالت استفاده شده است هاي مطالعه كتابخانه از روش: روش

آفريني در ميادين اجرا و  شي، نقشهمه عوامل معتبر اخالق و معنويت، اعو از مطالعات و دستاوردهاي نظري، بنيادهاي علمي و پژوه: نتايج

 .در جامعه ايران اسالمي رشد و شكوفايي داشته است گزاري خدمتهاي فرهنگي و اجتماعي، بنيادهاي  عمل، تجليات نيروي انساني، بازتاب

 

 سالمت معنوي -معنويت  –گري  اي حرفه –اخالق پزشكي  -اخالق : كليدواژه

 

 و بيان مسئله مقدمه

حوالتي كوه در   : است و خُلق عبارت اسوت از  خُلقجمع  اخالق

آيد و انگيزه حركت عملي انسان شود و آدمي در پرتو  نفس پديد مي

 .دست يابدآن، به عمل مناست 

اي از علو اخالق است و در واقوع شواخه    شعبهاخالق پزشكي 

مباحو  اخوالق   . شوود  مهو و گسترده اخالق كاربردي محسوب مي

هواي بواليني و    پزشكي بر مسايل و موضووعات مطورد در موقعيوت   

در ايون شوعبه از علوو اخوالق     . هاي بهداشوتي تمركوز دارد   مراقبت

فهرسوتي از اهوو   . گيورد  يموضوعات متنوعي مورد بررسوي قورار مو   

 :موضوعات به شرد زير است

جسوو   -اي در طوت   ارتباطوات حرفوه   -فلسفه اخالق پزشوكي  

مباح  اخالق پزشكي قبل از تولود   -انسان از منظر اخالق پزشكي 

مسايل اخالقي مرتبط با پيوند  -اخالق پزشكي در كودكان  -انسان 

اخالقي انتهاي عمور  خاتمه حيات انسان و مسايل  -ها و اعضاء  بافت

 -هاي زيسوتي و نوپديود و نووهوور     مالحظات اخالقي در فناوري -

اخالق پزشكي  -هاي اخالقي باروري و ناباروري  القاء بارداري و جنبه

 -هوا   در بيماران رواني، مهجورين، محرومين اجتمواعي و اماوال آن  

اخالق پزشوكي در پوژوهش و    -سالمندي، دمانس و اخالق پزشكي 

نسوبت بوين فقوه و     -نسبت بين قانون و اخالق پزشوكي   -ش آموز

 .1حقوق اسالمي و اخالق پزشكي

داران اخوالق و   عنووان ميورا    ار سوالمت، بوه  زگو  جامعه خدمت

معنويت، در پيروزي انقالب اسالمي مردم بزرگ ايران به رهبري امام 

هوواي كووو نظيوور و    آفوورين و خووالق ارزش  ، نقووش(ره)خمينووي 

 فراهو نوشته ها در اين   اند كه مجال شرد آن ودهبرانگيزي ب تحسين
 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 نويسنده پاسخگو*  .1

 عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي* 
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بواري از   با پيروزي و تداوم انقالب، ايون جامعوه بوا كولوه    . نيست

  متعوالي فرهنگوي و   هوايي از ميورا   تجارب ارزشمند و گنجينه

سواز وارد ميوادين جديود     تمدني، با آهنگي پرشتاب و سرنوشوت 

تحوالت اخالقوي و معنووي   . گزاري و ارزش آفريني شدند خدمت

حدي پرشتاب و عظيو بود، كه هماهنگي با آن  جامعه انقالبي به

براي كارگزاران سواحت سوالمت جامعوه مسوتوليتي سونگين و      

اخالقوي و تعوالي معنووي جامعوه     تحول . شد تاريخي قلمداد مي

پزشكي و سالمت در دهه اول انقالب شگرف و بسويار درخشوان   

دستاوردهاي حضور همه جانبه در دفاع مقدس، تمام . بوده است

الشوعاع قورار    هاي بعودي را تحوت   اي و اخالقي نسل شتون حرفه

آفرين  به همين دليل در اين گزارش، بر عناصر اخالق. داده است

ن در ميوادين عووزت و  اگردانوان و حاضور   از صوحنه سو  و معنويوت 

عناصور محووري   . شرافت دفاع مقدس، تأكيد فراوان شوده اسوت  

هاي  تحول اخالق و معنويت در جامعه پزشكي، تحت تأثير آموزه

صوورت   انقالب و دستاوردهاي دفاع مقودس در ايون مطالعوه بوه    

 .اجمال ارائه شده است

 

 روش مطالعه
هواي   بوا تلفيوق كود وا ه   . اي است خانهاين مطالعه مروري و كتاب

محوور بوه    14هاي دفاع مقدس،  مرتبط با اخالق پزشكي با گل وا ه

 :شرد زير براي مطالعه انتخاب شد

 هاي ارزشي منابع نظري و بنيان .1

 سير تطورات تاريخي اخالق پزشكي در دوران معاصر .2

 گرا و اخالق محور نظام آموزشي و تربيتي فضيلت .3

بخش و الگوهاي اخالق و معنويوت در   الهامهاي جامع  شخصيت .0

 جامعه

 اي حرفه آفرينان و الگوهاي درون نقش .5

 المللي و اقتضائات جديد اي و روندهاي بين تحوالت حرفه .6

 ساز و مرجع مراكز تمدن .7

 آفريني ميادين خدمت و نقش .8

 ها ها و اسطوره اسوه .9

 ها و تهديدات اخالقي و معنوي در طت و سالمت چالش .14

هوور محووور، عووالوه بوور منووابع معتبوور، از تجووارب بووراي تحليوول 

 .نويسندگان و مصاحبه تاريال شفاهي نيز استفاده شد

 ادبيات نظري مطالعه

 اي اخالق حرفه
اي  به چگونگي رفتار، ادب و عمل شخص هنگام انجام كار حرفه

تواند مشاوره، پژوهش، تودريس، نويسوندگي،    اين كار مي. پردازد مي

اي  اي مجموعه در واقع، اخالق حرفه .باشد طبابت يا هر شغل ديگري

ها  از اصول و استانداردهاي سلوک بشري است كه رفتار افراد و گروه

كند و مفهوم آن از علو اخالق  اي را تعيين مي در يك ساختار حرفه

به عبارت ديگور، مجموعوه قووانين اخالقوي كوه از      . اتخاذ شده است

 .2اي نام دارد حرفه ماهيت حرفه يا شغل به دست آمده، اخالق

 

 فرهنگ دفاعي
هواي انسواني و اسوالمي كوه در      دفع تهاجو دشمن مبتني بر ارزش

تاريال و فرهنگ سرزمين و مردم جمهوري اسالمي ايران و آزادگان جهان 

در اصطالد دفاع مقدس عبارت اسوت از مجموعوه   . داراي قداست است

نووعي كوه ملوت    هواي مت  ها، و فعاليوت  ها، پايمردي ها، حماسه مجاهدت

شريف و مسلمان ايران و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در طول 

روز در برابر تهاجو ر يو بع  عراق به خاک ايران  2895سال، معادل  8

 .3اسالمي انجام دادند و از اين امتحان الهي سربلند و پيروز بيرون آمدند

 

 سالمت
عيوت   بوي گزند شودن و   بي سالمت به معنيفرهنگ عميد  در

سالمت به معاني عافيت، فرهنگ فارسي معين شدن توصيف و در 

تندرستي، امنيت، نجات، رستگاري، آرامش، صلح، خلوص، صداقت، 

 .معني شده است خالص از بيماري، و شفا

 

 معنويت
تعريف پيشنهادي نويسندگان از معنويت در اداموه آموده اسوت    

ظريه ابتدايي اسوت  اين ديدگاه براي گفتمان در حوزه معنويت يك ن

 :پردازي دارد و قابل نقد و پيشنهاد است كه ورفيت نظريه

حالتي روحاني خاص و مطلوبي است كه شالوده آن بر ايمان بوه  

از وجووه  . خداوند و اعتقاد به هدفمند بودن آفورينش اسوتوار اسوت   

ممتاز شخصيت معنوي، نشاط، اميد، داشتن هدف و برنامه، رشود و  

و رضايت از مشيت الهي ( بيو و اميد)أم با احتياط تعالي و آرامش تو

 .است( قضا و قدر)و سرنوشت 
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 4اي در مراكز آموزش عالي اصول اخالق حرفه
 توانمندسازي دانشجويان 

 طرفانه استادان با دانشجويان ارتباط حسنه، توأم با احترام و بي 

 رازداري و امانت داري 

 احترام به همكاران 

 د آموزشياحترام به مؤسسه و نها 

 سرآمدي علمي، دانش افزايي، و تسلط بر محتوي آموزش 

 ارزشيابي معتبر دانشجويان 

 هاي تدريس تسلط به اصول آموزش و روش 

 

 تاريخ اخالق پزشكي
هاي خدمت، بوا ابوزار    طبيبان و حكيمان در معابد عشق و نهاده

علو و ايمان و تجارب روزافزون، همواره در صف مقدم انسان دوستي 

در مناسبات و مناقشات خطير بشري . اند هكردآفريني  و ارزش تالش

محكمه طبيبان و دارالعلو حكيمان محفل انس و مأمن امن و اموان  

دوستانه سالله  بينانه خدمات معنوي و انسان توصيف واقع. بوده است

طبيبان و حكيمان بدون برگيري از ابزار علو و تاريال و فلسفه ميسر 

ي اخالق پزشكي، در تالش است توا مورز بوين    مطالعه تاريخ. نيست

 .كنداخالقي را در حرفه طت ترسيو  خرد و نابخردي، و اخالق با بي

 

 نتايج

نتايج اين مطالعه در ده محور مشوروحه در روش مطالعوه ارائوه    

 :شود مي

 

 هاي ارزشي مباني نظري و بنيان. 1

انسان براساس حكمت پروردگار حكيو، داراي سه قوه و نيوروي  

است كه اين سوه قووه در بقواء و زنودگي     ( وهميه، غضبيه و شهويه)

شخصي و اخروي و حفظ نوع انسان، نقش اساسي بر عهوده دارنود    

5اند زيرا اين سه قوه، سرچشمه ملكوتي باطني انسان
سيماي باطن  .

شود در آغاز، صورت انساني  انسان كه صورت ملكوتي نيز خوانده مي

عني ملكات غير انساني بر آن غلبه كنود  است ولي اگر صفات رذيله ي

دگرگون گشته و به سيماي جديودي مبودل   ( صورت باطني انسان)

وي  ارادهو  عقلبر آدمي غالت آيد و  (غضتقوه )گردد  ماالً اگر  مي

چهوره   اًتابع آن شود، سبعيت و درندگي در وي تقويت گشته و قهر

قووه  )و همچنوين اگور   . دروني او همان سيماي حيوان درنده اسوت 

ملكووتي وي   بر انسان غالت شود، سيماي بواطني و صوورت  ( وهميه

، تقلوت ، فريبكواري،  نيرنوگ ، خدعهشود كه جز  سيماي شيطاني مي

 از او برنخيزد و البته گواهي سويماي  ... از اين و آن و غيبتو  نمامي

شوود   در آدمي پديدار مي( درندگي و شيطنت)دوگانه و مزدوجي از 

هوي  حيوواني شوباهت     كه در آن صورت سيماي باطني آدموي، بوه  

قووه  )نيوز اگور   . گوردد  ندارد، به سيماي عجيت و غريت تبوديل موي  

بر آدمي غلبه كند، ملكوت و باطن آدمي نيز سويمايي جوز   ( شهوت

 .6پرستي ندارد  حيوانيت و شهوت

 

هاي ارزشي در جامعه  ضي از مباني نظري و بنيانبع
 (ره)اسالمي در انديشه امام خميني

 بسط عدالت اجتماعي

تجلي ولو سوتيزي  . عدالت از شعائر اصلي انقالب اسالمي است

فرياد عودالتخواهي و  . در شعائر اسالمي بعد از انقالب، بسيار بارز بود

يودار سواخت و آن   ولو ستيزي، موج بيداري اسالمي را در مردم پد

نامه سياسي الهي خوود چنوين    امام راحل در وصيت. راجهانگير كرد

حكومت حق براي نفع مستضعفان و جلوگيري از ..... " :فرموده است

اسووت كووه ماوول   اجتموواعي همووانولووو و جووور و اقامووه عوودالت  

و  -صلي اهلل عليه و آل  -الشأن اسالم  داود و پيامبر عظيو بن سليمان

كردند از بزرگترين واجبات و  گوارش براي آن كوشش مياوصياء بزر

در ايون   چنانچه سياست سالو كه: اقامه آن از واالترين عبادات است

 .ها بوده از امور الزمه است حكومت

 

 عادت بشر، هدف غايي حكومت اسالميس

حكومت اسالمي پديده الهي است كه با به كار بستن آن سعادت 

كنود و   وجه توأمين موي   آخرت به باالترين فرزندان خود را در دنيا و

هوا و   هوا و چاواولگري   دارد كه قلو سور  بور سوتمگري   را قدرت آن 

 .ها را به كمال مطلوب خود برساند بكشد و انسانفسادها و تجاوزها 

 

بشر در مكتب  توحيبدي    تضمين پيشرفت مادي و معنوي

 اسالم

مام هاي غيرتوحيدي در ت اسالم مكتبي است كه برخالف مكتت

و فرهنگوي و سياسوي و   شتون فردي و اجتماعي و مادي و معنووي  
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نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هي  نكتوه ولوو بسويار    

ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نقوش  

 دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشوكالت سور راه تكامول را در   

 .ها كوشيده است وده و به رفع آناجتماع و فرد گوشزد نم

 

 .طبي  جامعه بايد با حسن نيتي كه دارد جامعه را اصالح كند

پيوامبر  . انبياء الهي بوه ماابوه طبيبوان جواموع انسواني هسوتند      

الشأن اسالم طبيت عالو است و طبيت جامعه است و رسوالت   عظيو

، قودم،  اگر قلو. دارد جامعه را بايد با حسن نيتي كه دارد اصالد كند

جامعه اصالد  كنداز انبياء الهي و نبي مكرم اسالم تبعيت ما و گفتار 

 .شود مي

 

 هاي اخالقي و معنوي مسئوالن و كارگزاران نقش
 ن نظام اسالمي در مقابل خدا و مردم مستول هستندمستوال. 

 ن در نظام اسالمي، عبادت استفعاليت مستوال.  

 داند ن متعهد و دلسوز را فقط خدا ميبعد معنوي كار مستوال. 

  ن اسالم استاباالترين پاداش خادمجنت لقاءاهلل.  

 

 صفات اخالقي مسئوالن و كارگزاران
 تزكيه، ايمان و تقوي  

 جلت رضاي خدا 

 اعتماد به نفس 

 صبر و استقامت 

 اشاعه معنويت و اقامه عدالت  

 رعايت عدالت و امانت 

 تعهد به موازين و معيارهاي اسالمي  

 انجام تكليف 

 حكومت بر قلوب 

 بودن گزاري و مردمي خدمت  

 تواضع در برابر مردم 

    خضوع در مقابل قانون، انجام وويفه و عدم توداخل در كارهواي

 ديگر

 كاري المال و پرهيز از كو اهميت به بيت 

 اهميت به محتوي و عمل 

 پذيري عبرت 

 انتقاد و انتقادپذيري 

 اعتراف به اشتباه 

      دقت عمل در رفتار خود و افراد تحت امور و رسويدگي بوه امور

 متخلفين

 طلبي و حت مال پرهيز از قدرت 

 ه كارها به مردمئارا 

 حفظ آبروي نظام و جمهوري اسالمي 

 

جايگاه اخالقي و معنوي خدمت به مبردم توسبط   
 اي اعضاي حرفه

 مبدأ همه خيرات و ترقيات، ايمان است. 

 دمملكت ما احتياج به انسان مؤمن دار. 

 فداكاري ريشه در ايمان دارد. 

 كند ايمان، انسان را قدرتمند مي. 

 خدمت براي خدا عبادت است.  

  خدا به بندگان خدا خدمت كنيدبراي. 

 خدمت به مردم مايه آرامش قلبي و راحتي وجدان  

 محيط خدمت به مردم محيط محبت باشد. 

 سعادت ما در دوستي و برادري است. 

 شرط دلسوزي براي مردم معنويت و عقيده به توحيد است. 

 توانند به مردم خدمت كنند ان ندارند نميكساني كه ايم. 

 تواند بوراي موردم كوشوش و     كسي كه مبادي معنوي ندارد نمي

 .فداكاري كند

 لزوم هماهنگي تخصص با تعهد و ايمان 

 تر است متخصص منحرف از همه خطرناک. 

 

 عاليم خدمت براي خدا
 مطرد نكردن خود 

 عدم توقع از ديگران 

 عدم انتظار اجر دنيوي  

  باخت و دلسردياحساس عدم  

 عدم يأس و شكست  

 استقامت در كارها در رأس امور است. 
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 اگر استقامت كنيو مؤيد به تأييدات الهي هستيو. 

 ساده زيستي  

و مباني اخالق و معنويت در تعاليو اسالمي يك درياي ها  ارزش

ها در زندگي روزمره در  ترين ارزش اي از كاربردي شمه. انتها است بي

رهبور انقوالب و بنيانگوذار نظوام مقودس جمهووري       . باال اشاره شود 

اسالمي بر اين سيره زندگي و خداوند تبارک و تعالي را عبادت و بوه  

آرام و ضميري اميدوار به رحمت الهي، مردم خدمت فرمود و با دلي 

ميرا  اخالقي و معنوي آن اسطوره ايمان و . دكردنياي فاني را وداع 

شناخت . مقاومت باقي ماند و چهل سال از حيات آن نيز ساري شد

ها و  ها در همه مصاديق زندگي، در همه حرفه ها و عمل به آن ارزش

ده سرنوشت جامعه و ها، همچنان در رأس امور تعيين كنن مستوليت

 .سعادت مردم قرار دارد

 

سير تطبورات تباري ي اخبالق پزشبكي در دوران      .2

 معاصر

هاي علمي و آموزشوي در حووزه اخوالق پزشوكي      مبداء فعاليت

گوذاري   و پايه( ميالدي 19قرن )معاصر در ايران، تأسيس دارالفنون 

هجوري شمسوي    1311دانشكده پزشكي دانشوگاه تهوران در سوال    

هاي تأسيس اين مراكز آكادميك جديد، آموزش  از اولين سال. است

. ي از آموزش پزشكي مرسوم بوده استيعنوان جز اخالق پزشكي، به

هاي اوليه كتبي با موضوع اخالق پزشكي نگاشته نشده بود و  در سال

منابع قديمي و تجربيات استادان، مالک تودريس و منوابع آمووزش    

ن در خصوص آداب و اخوالق پزشوكي،   كتاب دكتر اعتماديا. اند بوده

اولين كتاب معاصر در موضوع اخالق پزشكي نوين در كشور ما است 

و مباحاي مانند ارتباط پزشك و بيموار، رازداري و سوقط جنوين را    

 .7ده استكربررسي 

صورت  ساله بعد از پيروزي انقالب اخالق پزشكي به 04در دوره 

از سال . شود ش داده ميدو واحد درسي به دانشجويان پزشكي آموز

فعاليت مرتبط با اخالق پزشكي در كشور روند رو به رشود و   1372

 اخوالق  المللوي  بوين  سومينار  اولوين  برگوزاري . مطلوبي داشته است

 اخووالق تحقيقووات و مطالعووات مركووز تأسوويس كشووور، در پزشووكي

 كودهاي  تودوين  تحقيقوات،  در اخوالق  ملي كميته تشكيل پزشكي،

 مورگ  چوون  هوايي  زمينه در گذاري قانون و ش،پژوه در اخالق ملي

 از كشور پزشكي اخالق راهبردي برنامه تدوين و اعضا پيوند و مغزي

 بوه  نسبت كشور در اخير هاي دهه در كه هستند هايي فعاليت جمله

 .8 است شده اهتمام ها آن

اخالق پزشكي بوه انضومام مختصوري از تواريال پزشوكي      كتاب 

از . 9تأليف شد 1374انشجويان در سال عنوان كتاب درسي براي د به

به بعود رونود ترجموه و توأليف كتوت اخوالق پزشوكي         1372سال 

عنوووان كتوواب توسووط مركووز  34انتشووار بوويش از . گسووترش يافووت

مجلوه طوت و   . ها است تحقيقات اخالق پزشكي در زمره اين فعاليت

تزكيه نيز توسط معاونت امور دانشجويي، فرهنگي، حقوقي و مجلس 

بهداشت، درموان و آمووزش پزشوكي از دهوه هفتواد آغواز و        وزارت

هاي پزشكي نيوز   ترجمه كتاب اخالق در پژوهش. تاكنون ادامه دارد

 .14توسط انديشمندان اين حوزه انجام شده است

 

 دهه اخير 4س تحوالت اخالق پزشكي رئو
  04برنامه دوره  ترين مهو)تدوين برنامه راهبردي اخالق پزشكي 

 (انقالبساله بعد از 

  1372تأسيس مركز تحقيقات اخالق پزشكي در سال 

 1372المللي اخالق پزشكي در سال  برگزاري اولين همايش بين 

   هواي   تشكيل كميته ملي اخالق پزشكي در تحقيقات و نيوز كميتوه

 هاي علوم پزشكي اي اخالق پزشكي در تحقيقات در دانشگاه منطقه

 1379سال  تدوين كدهاي اخالق پزشكي در تحقيقات در 

 هاي گسترده انتشاراتي فعاليت 

 تشكيل كميته ملي اخالق زيستي 

 در موضوعاتي )گذاري در حيطه اخالق زيستي  هاي قانون فعاليت

هاي  سلول -تحقيقات  نتيك  -مانند پيوند اعضاء و مرگ مغزي 

 (سقط جنين -باروري حمايت شده  -بنيادي 

 ق پزشوكي و  ها و مقاطع تحصويالت تكميلوي اخوال    ايجاد رشته

 هاي مجري هاي آموزشي مربوطه در دانشگاه گروه

 هواي آمووزش موداوم     طرد مسايل مهو اخالق پزشكي در برنامه

 جامعه پزشكي

 هواي علموي و    هاي ابتكاري توسوط انجمون   عالقمندي و فعاليت

 اي انتشار بعضي از مستندات حرفه

  هوا از  اي و عالقمندي ساير حوزه هاي ميان رشته شكوفايي بح 

 جمله علوم انساني

  عوالي   نظيور شووراي  )تقويت ساختارهاي مرتبط با اخالق و معنويت
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هواي   گوروه  -اخالق در وزارت بهداشت، درمان و آمووزش پزشوكي   

آموزش و اخالق پزشكي و سالمت معنوي اسالمي در فرهنگسوتان  

 -كميتووه اخووالق در سووازمان نظووام پزشووكي    -علوووم پزشووكي  

 .....(هاي اخالق در پژوهش كميته -ي هاي اخالق بيمارستان كميته

 

 گرا و اخالق محور نظام آموزشي و تربيتي فضيلت .3

 نظام آموزشي و تربيتي

اي با تكيه بر  در آموزش پزشكي و مشاغل سالمتي، اخالق حرفه

قبل از آموزش،  .گرا، يك نياز اساسي است هاي اخالق فضيلت آموزه

لسوفه اخالقوي معتبور در    ها، منش و رفتار خوب بر مبناي ف فضيلت

اسالم، بايد شناسايي شده و يا در منابع معتبر در دسترس مدرسوان  

باشوند   فضايل و رفتارهاي خوب قابل آموزش مي. و دانشجويان باشد

. ها را بر عهده دارنود  هاي آموزشي وويفه آموزش و ترويج آن و نظام

وسوط  هاي مناست، از منوابع معتبور، ت   هاي هدفمند، با شيوه آموزش

آموختگوان   دهوي مونش و رفتوار دانوش     استادان با فضيلت، در شكل

ها رواج نداشته، يا به درسوتي   چنانچه اين آموزش. بسيار مؤثر است

آموختگوان در زموان فراغوت از     دانوش  "اي تعهد حرفه"انجام نشود 

در نظوام  . تحصيالت آكادميك و بعد از آن بوه خطور خواهود افتواد    

هاي آموزشي اسوتادان نقوش    ساير نظام آموزش عالي سالمت، مانند

در اين نظام آموزشي استاد شخصيتي الگو . محوري را بر عهده دارند

ارتقاي فضايل اخالقوي از طريوق   . بخش است و منش و رفتار او الهام

گذاران و هوشومندي   هاي آموزشي، مرهون دقت نظر سياست برنامه

نظوام  . ديران استريزان آموزشي و اهتمام مدرسان و نظارت م برنامه

هاي اخير نسبت به ايون اموور اهتموام     آموزش پزشكي ايران در دهه

 .11نموده است

هوواي آموزشووي و تربيتووي بوواالترين و    معلووو در همووه نظووام  

هواي   سازترين نقش را در آموزش و ترويج معارف و فضيلت سرنوشت

غفلت از اين وويفه محوري فاجعوه غيرقابول   . اخالقي بر عهده دارد

يك استاد در دو بعد . دنبال خواهد داشت اخالقي و معنوي به جبران

 :بايد خود را ملزم به رعايت اصوول اخالقوي بدانود

 اول، بوه علت نقش تأثيرگذار بر رفتار و افكار فراگيران 

    دوم، بوه جهوت وويفوه در قبوال بورآوردن نيازهوواي آموزشوي

 دانشجويان

داكاري اصوول اخالقوي در   به اين اعتبار معلو بايد با رعايوت حو  

هاي آموزشي خود را به بهترين نحو  اي، مستوليت انجام ووايف حرفه

12به انجام رساند 
. 

بسوياري از مؤسسوات آمووزش عوالي سوالمت در دوره انقوالب بور        

دوسوتي،   گوزاري و نووع   هاي خودمت  هاي اخالقي و معنوي و پايه شالوده

. سواني رشود و تعوالي يافتنود    هاي الهي و ان ايجاد شدند و با همين انگيزه

هايي سرشوار از ايموان    هاي معنوي و الهي با انگيزه مردم نيكوكار و انسان

نوع و خاصه بيماران و محروموان و دردمنودان،    و عشق به خدمت به هو

ريوزان نظوام    گذاران و برناموه  سياست. بنيادهاي آموزشي را ياري نمودند

راري جريووان تربيووت ناپووذيري در برقوو هوواي خسووتگي آموزشووي، تووالش

. پژوه، انجام دادنود  دوستانه جوانان دانشجو و دانش توحيدي، ايماني و نوع

هووا و  هوواي اخالقووي و معنوووي نيووز در اثوور غفلووت   اگرچووه ناهنجوواري

ها و تهاجمات فرهنگي، جسته و گريخته خودنمايي كرده و  مديريت سوء

و همچنووان تهديدكننووده اسووت، امووا جريووان غالووت اخالقووي و معنوووي 

گاه در آسمان علو و انديشه  دوستانه و خداپسندانه، هي  گيري نوع جهت

هاي تعليو و تربيت، افول ننموده و هموواره رو بوه تعوالي     و فضاي محيط

ه خدمات سالمت در مراكوز آموزشوي،   ئفرصت بسيار مغتو ارا. بوده است

ي آموزي با تأسي به اجراي فرامين اله هاي زيباي علو و تجربه اين محيط

و دستورات ديني در خدمت به مردم و نيازمندان و دردمنودان جامعوه،   

 .اند به معابد پرستش خداوند قابل تبديل و تشبيه شده

 

ب ش و الگوهاي اخبالق و   هاي جامع الهام ش صيت .4

 معنويت

گاه  و آن( ص)مجيد برترين الگوي حسنه، پيامبر اكرم در قرآن

لگوهواي اخالقوي و رفتواري    معرفوي ا . انود  معرفي شوده ( ع)ابراهيو

بخووش، مووردم را در تصووحيح رفتارهووا و پيووروي از  جووامع و الهووام

. كنوود دسووتورات عملووي مووورد تأييوود در اسووالم راهنمووايي مووي  

هواي شواخص در هموه جواموع      الگوبرداري از رفتارهاي شخصيت

گوذاران، موديران و مسوتوالن جامعوه      رهبران، سياست. رايج است

ي اين الگوهوا و تصوحيح رفتارهواي    سازي در معرف نقش سرنوشت

ترين نمونه اخالقي و معنوي  واالترين و كامل. مردم بر عهده دارند

در جامعه بشري، پيامبر گرامي اسوالم حضورت محمود صولي اهلل     

پيامبر نور و رحموت كوه فلسوفه بعاوت     . باشند مي( ص)عليه و آله

ارم اني بعات التمو مكو ": مباركش، اتمام مكارم اخالقي بوده است

السالم نيوز انووار هودايت     معصومين و ائمه اطهار عليهو. "االخالق
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الهي براي مردم و وارثان فضايل و مكوارم اخالقوي رسوول گراموي     

از مجموعه صوفات و ملكوات اخالقوي پيوامبر     . هستند( ص)اسالم

بوه خلوق عظويو     0سوره مباركه قلو آيه  مجيد در قرآن( ص)اكرم

رَحمَوٌ   "آن بزرگووار   ".عَلى خُلُقٍ عَظِويوٍ وَإِنَّكَ لَ": تعبير شده است

هوا در   و نمونه و الگوي مكارم اخالقى براى تمام انسوان  "لِلعَالَمين

صد ويژگي از رفتار و گفتار و مونش پيوامبر    .ها هستند تمام دوران

كه بازگوكننده بخشي از سلوک فردي و اجتماع و شيوه ( ص)اكرم

محد  قموي و  « اآلمالمنتهي »زندگي آن حضرت است  از كتاب 

طبرسي استخراج و توسط عليرضوا نوداف   « مكارم االخالق»كتاب 

 :12قاري قرآن قزويني به شرد زير باز ويرايش شده است

 .رفت هنگام راه رفتن با آرامي و وقار راه مي .1

 .كشيد ها را بر زمين نمي در راه رفتن قدم .2

 .نگاهش پيوسته به زير افتاده و بر زمين دوخته بود .3

كرد و كسي در سالم بر او  ديد مبادرت به سالم مي كه را ميهر .0

 .پيشي نگرفت

داد دست خوود را زودتور از دسوت او     وقتي با كسي دست مي .5

 .كشيد بيرون نمي

كورد   با مردم چنوان برخوورد داشوت كوه هوركس گموان موي        .6

 .عزيزترين فرد نزد آن حضرت است

بوا گوشوه   ( متكبر)نگريست به روش ارباب  هرگاه به كسي مي .7

 .كرد چشو نظر نمي

 .كرد دوخت و خيره نگاه نمي هرگز به روي مردم چشو نمي .8

 .كرد نه با چشو و ابرو كرد با دست اشاره مي چون اشاره مي .9

شود لوت بوه سوخن      سكوتي طووالني داشوت و توا نيواز نموي      .14

 .گشود نمي

به سخنان او خوب گوش فرا  شد هرگاه با كسي، هو سخن مي .11

 .داد مي

گشوت و رو بوه او    گفوت كوامالً برموي    چون با كسي سخن مي .12

 .نشست مي

خاسووت آن حضوورت هووو  نشسووت تووا او برنمووي بووا هركووه مووي .13

 .خاست برنمي

 .خاست مگر با ياد خدا نشست و برنمي در مجلسي نمي .10

نشست نوه در   هنگام ورود به مجلسي در آخر و نزديك در، مي .15

 .باالي آن

داد و از آن  اي را به خود اختصواص نموي   در مجلس جاي ويژه .16

 .كرد نهي مي

 .زد هرگز در حضور مردم تكيه نمي .17

 .قبله بود  به بيشتر نشستن آن حضرت رو .18

داد كه ناپسند وي بوود ناديوده    اگر در محضر او چيزي ر  مي .19

 .گرفت مي

 .كرد زد، آن را بازگو نمي اگر از كسي خطايي سر مي .24

 .كرد غزش و خطاي در سخن بازخواست نميكسي را بر ل .21

 .كرد هرگز با كسي جدل و منازعه نمي .22

كه سخن تباه و بيهووده   بريد مگر آن هرگز سخن كسي را نمي .23

 .بگويد

كورد توا جووابش بور      پاسال به پرسشي را چند مرتبه تكرار مي .20

 !شنونده مشتبه نشود

چرا فالني »: فرمود نمي. شنيد چون سخن نادرست از كسي مي .25

شود كوه   برخي مردم را چه مي»فرمود  بلكه مي« !ين گفتچن

 «گويند؟ چنين مي

كورد و بوا آنوان هوو      و برخاست مي دستان زياد نشست  با تهي .26

 .شد خوراک مي

 .پذيرفت دعوت بندگان و غالمان را مي .27

 .اندازه يك جرعه شير بود كرد اگرچه به هديه را قبول مي .28

 .آورد ميجا  بيش از همه پيوند با خويشان را به .29

آنكه آنان را بور ديگوران    كرد بي به خويشاوندان خود نيكي مي .34

 .برتري دهد

فرموود و كوار بود را تقبويح      كار نيك را تحسين و تشويق موي  .31

 .كرد نمود و از آن نهي مي مي

فرمود و مكورر   آنچه موجت صالد دين و دنياي مردم بود به آنان مي .32

 .غايبان برسانندشنوند به  گفت هر آنچه حاضران از من مي مي

 .پذيرفت آورد عذر او را مي هركه عذر مي .33

 .شمرد هرگز كسي را خوار نمي .30

 !هاي بد نخواند هرگز كسي را دشنام نداد و يا به لقت .35

 !هرگز كسي از اطرافيان و بستگان خود را نفرين نكرد .36

 .كرد وجو نمي هرگز عيت مردم را جست .37

گرفوت و بوا    موي كرد ولي از آنان كناره ن از شر مردم دوري مي .38

 .خو بود همه خوش
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 .ستود كرد و بسيار آنان را نمي هرگز مردم را سرزنش نمي .39

كرد و بدي را به نيكي پاسوال   بر گستاخي ديگران شكيبايي مي .04

 .داد مي

 .ترين نقطه مدينه بود كرد اگرچه دورافتاده از بيماران ديدار مي .01

 .شد يگرفت و همواره جوياي حال آنان م سراغ ياران خود را مي .02

 .زد هايشان صدا مي ياران را به بهترين نام .03

كورد و بور آن تأكيود     با يارانش در كارها بسويار مشوورت موي    .00

 .فرمود مي

نشست، اگر ناشناسي بر آنوان وارد   وار مي در ميان يارانش دايره .05

يوك از ايشوان    توانست تشخيص دهد پيامبر كودام  شد نمي مي

 است؟

 .كرد ميان يارانش انس و الفت برقرار مي .06

 !وفادارترين مردم به عهد و پيمان بود .07

داد و بوه   بخشيد به دست خودش مي هرگاه چيزي به بينوا مي .08

 .كرد كسي حواله نمي

آمد نموازش را كوتواه    اگر در حال نماز بود و كسي پيش او مي .09

 .كرد مي

كرد نموازش را كوتواه    اگر در حال نماز بود و كودكي گريه مي .54

 .كرد مي

او كسي بود كوه خيورش بيشوتر بوه ديگوران      ترين، نزد  گرامي .51

 .رسيد مي

برسانيد به مون  »فرمود  هي  كس از محضر او نااميد نبود و مي .52

 «.تواند نيازش را به من برساند نياز كسي را كه نمي

فرموود   شد روا موي  هرگاه كسي از او درخواستي داشت اگر مي .53

 .كرد اي نيكو او را خشنود مي وگرنه با سخن خوش و با وعده

هرگز پاسال رد به درخواست كسي نداد مگر آنكوه بوراي گنواه     .50

 .باشد

 .داشت و با كودكان بسيار مهربان بود پيران را بسيار گرامي مي .55

 .كرد غريبان را خيلي مراعات مي .56

آورد و مجوذوب   با نيكي به شروران، دل آنان را به دسوت موي   .57

 .كرد خود مي

 داشت همواره لبخند به لت .58

گذاشت و خيلي اوهوار   ا را بر هو ميه شد چشو چون شاد مي .59

 .كرد شادماني نمي

بيشتر خنديدن آن حضرت لبخند بود و صدايش به خنده بلند  .64

 .شد نمي

كرد اما به بهانه مزاد و خنداندن، سخن بيهوده و تباه  مزاد مي .61

 .زد نمي

 .گذاشت جاي آن نام نيك مي داد و به نام بد را تغيير مي .62

 .گرفت و پيشي مياش همواره بر خشو ا بردباري .63

شود و يوا بوه     براي از دست دادن چيزهاي دنيايي ناراحت نمي .60

 .آمد خشو نمي

آمود كوه ديگور كسوي او را      چنان بوه خشوو موي    براي خدا آن .65

 !شناخت نمي

كه حريو حق شكسته  هرگز براي خودش انتقام نگرفت مگر آن .66

 .شود

 !گويي نبود هي  خصلتي نزد آن حضرت منفورتر از دروغ .67

 .شنودي و ناخشنودي جز ياد حق بر زبان نداشتدر حال خ .68

 .انداز نكرد هرگز درهو و ديناري نزد خود پس .69

 .در خوراک و پوشاک چيزي زيادتر از خدمتكارانش نداشت .74

 .خورد نشست و روي خاک خوراک مي روي خاک مي .71

 .خوابيد روي زمين مي .72

 .كرد كفش و جامه را خودش وصله مي .73

ي شوترش را خوودش   دوشويد و پوا   با دست خودش شير موي  .70

 .بست مي

شود و بورايش فرقوي     هر مركبي برايش مهيوا بوود سووار موي     .75

 .كرد نمي

عنوان زيرانداز خود استفاده  رفت عبايي كه داشت به هر جا مي .76

 .كرد مي

 .هاي آن حضرت سايد بود بيشتر جامه .77

 فرد محتاجيپوشيد جامه پيشين خود را به  چون جامه نو مي .78

 .بخشيد مي

 !اشت ويژه روز جمعه بودجامه فاخري كه د .79

در هنگام كفش و لباس پوشيدن هميشه از سمت راست آغواز   .84

 .كرد مي

 .دانست  وليده مو بودن را كراهت مي .81

هميشه خوشوبو بوود و بيشوترين مخوارج آن حضورت بوراي        .82

 .خريدن عطر بود

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 13

http://ijhp.ir/article-1-133-en.html


 پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي نشريه علمي

015 

 .زد هميشه با وضو بود و هنگام وضو گرفتن مسواک مي .83

آراموش خوود را در نمواز    نور چشو او در نماز بود و آسايش و  .80

 .يافت مي

روزهوواي سوويزدهو و چهوواردهو و پووانزدهو هرموواه را روزه      .85

 .داشت مي

 .هرگز نعمتي را سرزنش نكرد .86

 .شمرد اندک نعمت خداوند را بزرگ مي .87

 .هرگز از خوراكي تعريف نكرد يا از غذايي بد نگفت .88

 .فرمود كردند ميل مي هنگام غذا خوردن هرچه حاضر مي .89

 .فرمود جلوي خود غذا ميل مي در سر سفره از .94

شد و از همه ديرتور دسوت    بر سر غذا از همه زودتر حاضر مي .91

 .كشيد مي

كورد و پويش از سوير شودن      شد غذا ميل نموي  تا گرسنه نمي .92

 .كشيد دست مي

 .گاه دو خوراک را در خود جمع نكرد اش هي  معده .93

 !در هنگام خوردن هرگز آروغ نزد .90

 .خورد ا نميتا آنجا كه امكان داشت تنها غذ .95

 .كشيد شست و روي خود مي ها را مي پس از خوردن دست .96

اهلل و  ها بسوو  نوشيد  آغاز آن هنگام آشاميدن سه جرعه آب مي .97

 .ها الحمداهلل پايان آن

 !نشين باحياتر بود از دوشيزگان پرده .98

 .خواست خواست به خانه وارد شود سه بار اجازه مي چون مي .99

بخشوي بوراي خودا،    : كورد  اوقات درون خانه را سه بخش موي  .144

بخشي براي خانواده و بخشي براي خودش بود و وقت خودش 

هوا در قورآن بوراي     معرفي اسوه. كرد را نيز با مردم قسمت مي

نجات انسان از گمراهي است، اين كتاب آسماني پيامبران را با 

عنوان سرمشق در صفات برجسته  نگرد و به ديد الگو و اسوه مي

 .10كند معرفي مي

 

 دهه انقالب 4آفرينان اخالق پزشكي در  نقش .5

كشور و جامعه سالمت در دوران انقالب  جامعه علمي و فرهنگي

هاي درخشاني در آسمان علوو   آفريني و درخشش ستاره شاهد نقش

هووا  نووام و يوواد آن. بوووده اسووت گووزاري خوودمتو ادب و فرهنووگ و 

. سوت دوسوتانه ا  بخش صحيفه علو و ايموان و خودمات انسوان    زينت

گوزاري   شاهدان و فرزانگان ميادين علو و ايمان و اخوالق و خودمت  

فراوانند، اما اين نوشته مجال ذكر آنان را ندارد و به مجوال ديگوري   

اين فرزانگان همواره خواهند درخشويد و چوراغ راه   . شود موكول مي

بعضوي از صوفات و ملكوات متجلوي در     . هاي بعد خواهند بوود  نسل

 :شرد زير استالگوهاي اخالقي به 

      ايمان به خداوند و عشق به معبوود ازل و ابود در قلبشوان مووج

 .يابد زند و در اعمال و رفتارشان تجلي مي مي

   همه امور را خالص و براي جلت رضايت خداوند تبارک و تعوالي

 .دهند انجام مي

  كنند و ساس  اول خود را اصالد مي -صالح بودن و فاسد نبودن

 ديگران و جامعه را

 هاي خود، هماهنگي گفتار و كردار، وفاي به  مل به علو و گفتهع

 عهد و پيمان

    اي  در نهايت فروتني از ريا و خودپسوندي عواري هسوتند و ذره

 شود تكبر در اعمالشان ديده نمي

    توجه و مالطفت نسبت به به شاگردان، شاگرد پوروري و توالش

 براي شكوفايي استعدادها و تشويق جوانان

 رابطه صميمي در رفتار با ديگران سلوک معنوي و 

 تكلّفي و ساده زيستي پيرايگي و بي خوشرويي، بي 

 

 آزادگي، جوانمردي و انصاف داشتن

 مشورت كردن با ديگران حتي شاگردان و مشاوره دادن 

 داري راستگويي و رازداري و امانت 

 راهنماي امين و چراغ هدايت ديگران بودن 

 ت، در ميوادين پور فوراز و نشويت     بسياري از بزرگان اخالق و معنوي

آفريني كردند و ودايعي از جنس انسانيت، نوعدوسوتي،   انقالب نقش

 .اياار و فضيلت در صحيفه پر افتخار انقالب به يادگار گذاشتند

 

المللي، اقتضبائات و   اي، روندهاي بين تحوالت حرفه .6

 هاي جديد در اخالق پزشكي چالش

هاي زيستي و   علوم و فناوريهاي سريع در   تحوالت و پيشرفت"

هاي تشخيصي، درماني و پيشوگيري از    ارتباط تنگاتنگي كه با شيوه

كننوده عوامول گونواگون     ها پيدا كورده و نيوز نقوش تعيوين      بيماري

كند  يا بروز و تشديد بيماري ايجاب مي 1اجتماعي در ارتقاي سالمت
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نمنودي  هاي پزشوكي نيوز از جامعيوت و توا    كه پزشكان و ساير كادر

شوناخت  . تر علمي، تجربي، اجتماعي و اخالقي برخوردار باشند بيش

پذيري جامعه و آگاهي نسبت به موضوعاتي چوون   هاي آسيت  زمينه

 -برابري و عدالت و رفع محروميت و تبعيض در همه ابعاد آموزشوي  

درماني و اجتماعي آن از جمله ووايف پزشك  -پژوهشي، بهداشتي 

15كننده خدمات بهداشتي است مند ارائه فهعنوان يك فرد حر به
". 

 

حوزه اخالق پزشكي ببه  بعضي از مسايل چالشي جديد در 

 :شرح زير است

     تهديد محرمانگي اطالعات و اسرار بيماران بوه علوت رواج ابوزار

 ,Facebook, Twitter هواي اجتمواعي نظيور    الكترونيكي و رسوانه 

YouTube  وpersonal blogs اي  و حرفووههوواي اخالقووي  چووالش

 ها ، و ساير فناوريrobotاستفاده از . 2پزشكي شخصي

 هاي اخالقي استفاده از ابزار الكترونيكي، فضواي مجوازي،    چالش

Facebook Twitter,  –نظيوور موبايوول )هوواي اجتموواعي  رسووانه

LinkedInدر آموزش پزشكي( ها ، و نظير آن 

  هاي سالمت هوش مصنوعي در مراقبت"ابعاد اخالقي كاربرد" 

 اصالد  نتيكي  -انجماد تخمك ) 16هاي آينده اخالق زيستي افق

 -بيوالكترونيوك و طوت    -بواروري آزمايشوگاهي    - نوم انسوان  

 ......( 0تحقيقات ميكروبيوم - 3سنتز نوم كامل انسان

 

 ساز و مرجع مراكز تمدن .7

سالمت از نيازهاي عام بشر در همه ادوار و جميع شرايط زندگي 

مجموعوه نظوام   . هوا اسوت   ز اركان قطعي همه تمدنسالمت ا. است

علمي و خدمات سالمتي و دستاوردهاي متعلق به نظوام جمهووري   

سازي داشته، قابليت دستيابي به  اسالمي و ملت ايران، ورفيت تمدن

هاي اخوالق و ايموان    اين مراتت بر شالوده. قله مرجعيت را دارا است

 :رد زير استهاي آن به ش استوار خواهند بود و مؤلفه

   تمدن اسالمي تداوم نظام اجتماعي و الگوي حكومتي است كوه

 .ريزي شده است پايه( ص)توسط پيامبر مكرم اسالم 

 هوا و   تمدن اسالمي همه ابعاد معنوي و مادي بشر در همه مكان

شود و بوراي تموام نيازهواي بشوري پاسوال       ها را شامل مي زمان

 .مناست و معتبر دارد

 خالق ديني متكي و داراي پويايي استتمدن اسالمي بر ا. 

 -پژوهش  -آموزش )اگر مراكز جامع و بزرگ خدمات سالمت 

، براساس الگوهاي ارزشي و عملياتي دوران دفاع مقودس  (مراقبت

هواي اخوالق، معنويوت، جوواني، ابتكوار و       مايوه  بواز طراحوي و بون   

خالقيت، جهاد علمي، اياوار و فوداكاري، عوزم و اراده و مقاوموت،     

 -هواي علموي    ناپذيري تووأم بوا نشواط و هموه دسوتمايه      ستگيخ

ها متجلوي   معنوي و اجتماعي ملت انقالبي ايران در آن -فرهنگي 

گردد، نظام سالمت اين ملت در مودت زمواني متوسوط بوه نظوام      

مرجع سالمت براي همه ملل اسالمي و جهان سوم تبديل خواهد 

 .شد

 

 آفريني ميادين خدمت و نقش .8

به حضور معنوي و اخالق محور جامعه پزشبكي در   اي اشاره

 دفاع مقدس

هر انساني در نظام هستي مظهر صوفات خداونودي اسوت بوه     

دفاع مقودس،  . اي كه آن صفت را در خود پرورش داده باشد اندازه

فرصت مغتنمي بود تا صفات خداوندي در پزشكان و پرسوتاران و  

و متجلوي   كندر هاي سالمت بروز و وهو گزاران عرصه ساير خدمت

 مجروحان جنگي درمان در كشورمان پزشكي جامعه شركت. شود

 صوفحه  صوورت  واقوع بوه   در ايون  و بود اياارگرانه و صميمانه بسيار

اعضاي ايون جامعوه   . ماند ماندگارخواهد ما پزشكي تاريال در زريني

جانبوه و   هماهنگ با هموه اقشوار ملوت، حضووري پرشوكوه، هموه      

مودافعان حوريو سوالمت و    . داشوتند  سواز در دفواع مقودس    تاريال

سعادت ملت، با عزمي راسال، آهنگي جامع، و حضوري مستوالنه و 

هاي زرين تاريال طوت ايون مورز و     ترين برگ جويانه درخشان عالج

بوم را رقو زده، مهر عزت، عظمت و مقاوموت را بور توارک تواريال     

دند، نشان درخشاني كه توا  كرپرفراز و نشيت طت و سالمت حك 

، "مهربباني تبو م ببا آرامبش    ". پرتوفشواني خواهود كورد   ابد 

صفات جمال و جبالل  "بند  ، ترجيع"تواضع همراه با تدبير"

ايمان همبراه  "صورت  است، كه رشحاتي از آن به "پروردگاري

گردانان خدمات پزشكي دفاع مقدس متجلوي   در صحنه "با عمل

 .شد
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

1. Social Determinants of Health (SDH)  

2. Personalized medicine 

3. Synthesizing entire human genomes 

4. Microbiome research 
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معنوي جامعبه سبالمت    ها و مزاياي اخالقي و بعضي ويژگي

 در دفاع مقدس

اي  حضور در دفاع مقدس را مستوليتي اجتماعي، تكليفي حرفوه 

دم و جامعه و رسالتي تاريخي دانسته، آگاهانه، داوطلبانه نسبت به مر

 .اند و اياارگرانه به آن پاسال داده

فرصت گرانبار حضور در ميادين اياوار و خودمت را بوا رفتواري     

معنوي، اخالقي، عرفاني و عاشقانه، به تجلي شهود در ميقات عشوق  

شرافت  ترين خدمات به مدافعان عزت و ارائه خالصانه. تبديل نمودند

و پاسداران مرزها و حريو استقالل ملت، را وسيله تقرب به خداونود  

 .تبارک و تعالي قرار دادند

تورين خودمات تخصصوي، در     ه پيچيوده ئو صبر و پايمردي در ارا

امان بوا التوزام بوه ارايوه      كننده و تالش بي ترين شرايط تهديد سخت

جنگي،  هاي مورد نياز مجروحين ترين سطح خدمات و مراقبت عالي

هاي نبرد بوده  از بارزترين صفات كادر پزشكي و امداد و درمان جبهه

شهامت و فداكاري اعجاب برانگيز، روحيه غالت در امودادگران  . است

تورين امواكن    و درمانگراني بوده است كه براي حضوور در خطرنواک  

گرداني در ميادين  صحنه. گرفتند بهداري رزمي بر يكديگر سبقت مي

هاي نبورد و اسوتمرار آن توا هموه      رساني جبهه خدمت بسيار خطير

مراكز درمواني كشوور، بوه ماابوه حضووري ارزشوي، اخوالق محوور،         

 .بخش بوده است آفرين و الهام ارزش

 

 ها ها و اسطوره اسوه .9

در خودسووازي فووردي و تربيووت اجتموواعي، الگوهوواي عملووي سووهو 

هواي كموال و    قدر زبان قرآن از اينگونوه سرمشو  . كنند اي ايفا مي عمده

 :فرمايود  كوريو موي   قرآن. الگوهاي تزكيه و تربيت، به اسوه ياد شده است

لَقَد كانَ لَكم في رَسولِ اللَّهِ اسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كانَ يرجبوا اللَّبهَ و   

مسلماً براي شما در زندگي رسول خودا  . 1اليومَ األخِرَ و ذَكرَ اللَّهَ كثيراً

ا كه اميد به رحمت خدا و روز رسوتاخيز  ه سرمشق نيكويي بود، براي آن

كسي كه سه حوزه اعتقاد و اخوالق و   .كنند دارند و خدا را بسيار ياد مي

عمل خود را با پيوروي از پيوامبر صولي اهلل عليوه و آلوه و سولو سوامان        

و بوه آيوات الهوي عمول       دهد، آن حضرت را الگوي خوويش سواخته   مي

 .وري و عمومي استداشتن الگو و اسوه امري ضر. نموده است

هاي تربيتي و اخالقي نيز هر دو شيوه اخوالق نظوري و    در بح 

معيار و شاخص و الگوي داشتن . اخالق عملي، مطلوب و مفيد است

پرداختن به سيره عملوي و  . مندان ضروري است شايسته براي حرفه

هاي رفتار بزرگاني كه جنبه اسوه و الگو دارند و به نوعي ميزان  روش

 .17تر است آيند، آموزنده ر به حساب ميو معيا

 

 ها و تهديدات اخالقي و معنوي در ط  و سالمت چالش .11

هاي پزشكي رعايت مالحظات اخالقوي و در نظور    عرصه همه در

با پيشرفت علوم پزشوكي،  . داشتن حقوق پزشكي حايز اهميت است

يابنود كوه همگوي     اي وهوور موي   هاي نوين و مسايل پيچيوده  عرصه

يكي از اين موارد علو  نتيوك  . اند د نظارت مستمر و رسيدگينيازمن

هواي  نتيكوي جنوين،      ن درماني، فارماكو نتيك، دسوتكاري . است

تشخيص جنسيت پيش ازكاشت جنوين، پزشوك قوانوني  نتيوك و     

نمايند كه بايد با درايت  هايي ايجاد مي بانك اطالعات  نتيك، چالش

عيارتنود از بيوو تكنولوو ي،     مووارد ديگور  . مورد واكاوي قرار گيرنود 

اى در طت، حقووق و نقوش بيموار، پيونود اعضوا و       هاي حرفه ارتباط

سوازي و   آميوز، سوقط جنوين، شوبيه     ها، اتانازي و قتول تورحو   بافت

 18 ....هاى جديد پيشگيري و القاى باردارى و شيوه

رشد اخالقي دانشجويان نيز نيازمنود آمووزش مناسوت اخوالق     

. تجلي عملي آن در رفتوار اسواتيد اسوت    پزشكي در كالس درس و

گيري  سازي اخالق پزشكي به تصميو هاي رايج تصميو آموزش مدل

 .19كند ها كمك مي صحيح در مواجهه با چالش

هاي سوالمت، بوا    هاي دانشي و فناوري مسلماً پيشرفت درعرصه

انجوام تحقيقوات پزشوكي    . هاي پژوهشي همراه بووده اسوت   پشتوانه

رسواني پزشوكي و نحووه انتشوار      هاي اطالع فناوري نوين، استفاده از

 .ها نيز بايد با رعايت اصول اخالقي انجام پذيرد يافته

 

 بحث
اخالق و آداب اسالمي، دسوتور زنودگي سوالو و خداپسوندانه و     

 آشوتي،  و صلح ايام در". دوستانه در همه شرايط زندگي است انسان

زموان   در كوه  اسوت  آن مهوو  اموا  اسوت  آسان بودن، اخالقي انسانِ

 گرفتار ملتي كه هنگامي. باشد محور انسان، اخالق نزاع، و درگيري

 مهو اما است، طبيعي اخالق، براي سرايي نوحه شود، مي ستو و ولو

 .24"دشون فراموش اخالقيات نيرومندي، و فتح كه هنگام است آن
 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 21سوره مباركه احزاب آيه  .1
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اي نواور بور شناسوايي     اخالق پزشكي دانوش ميوان رشوته   

هوا،   هوا، هنجارهوا، خووبي    ها، شايسوته  كماالت، بايسته)فضايل 

هووا،  هووا، نبايوودها، ناشايسووت پسووتي)و رذايوول ( صووفات حسوونه

اي و و تبيين و  ، آداب حرفه(ها، صفات سيّته ها، بدي ناهنجاري

. فتارهاي كنشگران حرفه پزشكي استها در ر تحليل تحقق آن

هوا، متورادف    اخالق معتبر در حوزه سالمت، همانند ساير حوزه

با عبوديت و ضامن اجرايي آن خداشناسي و خداوند را ناور بر 

 .اعمال و كردار دانستن است

رفتار منطقي و رفتار غيرمنطقي در يك حرفه، مزاياي حاصل از 

وووايف شوغلي، مناسوبات     رعايت اصوول اخالقوي در زموان انجوام    

 اي ها در عمليات حرفه اي، رعايت حقوق مردم و احترام به آن حرفه

در دوران چهل ساله پيروزي انقالب، اخالق پزشكي و معنويوات  

در جامعه سالمات، به موازات پيشورفت و تعوالي اخالقوي و معنووي     

نظام سوالمت و كنشوگران آن   . جامعه، رشد و شكوفايي داشته است

عه ايران اسالمي از ورفيت الگو بودن، سرآمدي و مرجعيوت  در جام

براي ملل اسالمي و سواير ملول مسوتقل در دوران حاضور و آينوده،      

هوا و   هاي اخالقي و معنوي مرهوون توالش   تحقق آرمان. برخوردارند

 .هاي زمان حاضر و آينده است تدابير و مراقبت

 

 گيري نتيجه
ردهاي معنوي، اخالقي در اين مقطع از تاريال طت كشور، دستاو

و علمي فراواني حاصل شده كه قابل تشبيه به يوك گونج بيكوران و    

بديل ملي به اندازه شايسته استفاده  از اين سرمايه بي. اليتناهي است

. هاي واالي آن به منصه وهور و بوروز نرسويده   نشده است و ورفيت

هوا و   حتي با انحراف از آن سيره خوداجوي و موردم محوور، چوالش    

گيور نظوام سوالمت شوده كوه شايسوته        انگيزي دامن هاي غو حرانب

شايسووته اسووت الگوهووا و   . داران دفوواع مقوودس نيسووت   ميوورا 

هاي اخالقي و معنوي در جامعه پزشكي شناسايي و سيره  شخصيت

اي ايشان تحليل و مستندسازي شوده و در   زندگي اجتماعي و حرفه

 .دهاي جديد و جوان و آينده قرار گير اختيار نسل
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Abstract 

Background and aim: Respect for ethics and spirituality, inspired by the ideals of the Islamic 

revolution and the teachings of the late Imam Khomeini are still highly regarded now 40 years 

onward, Medical ethics and spirituality in health has been acknowledged to be growing and 

improving rapidly now 40 years after the Islamic revolution. Healthcare workers in addition to 

following beliefs and fundamentals of the ethical and spiritual determinants of health, are strict in 

their beliefs. Developments in the field of ethics and spirituality during the four decades after the 

revolution, have been reviewed and are presented herein. 

Method: A literature review study approach was undertaken and historical documentation was 

assessed and the data were collected and assessed. 

Results: All valid aspects of ethics and spirituality, including theoretical fundamentals, practical 

aspects of professionalism, human resource, morality, cultural and social considerations, have all 

been shown to have improved in the Islamic Iranian society. 
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