
 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
 001تا  031 ، شماره دوم، صفحات0011دوره پنجم، تابستان 

631 

 
 ديدگاه

دردورانکرونايثارجامعهپزشکيیاهاجلوه
 

 0*الهي بهرام عين

 Einolahiba@gmail.com عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي،: نويسنده مسئول*  .0

 
 10/11/0011 :پذيرش مقاله    10/11/0011: دريافت مقاله

 

 دهيچک
 فراگيري همحدود و نشود همگاني خصلت اين وقتي تا كه طوري به است؛ ارزشمند بسيار انقالبي و  مياسال هايآرمان براي فداكاري از :زمينه و هدف

 جلان  و پويلا  نسللي  خودگذشتگي از و فداكاري مديونهمگان . كند مي تهديد را  ميعمو آرامش و امنيت فراواني، خطرات همواره نيابد، گسترش آن

در اين نوشتار به بررسي موضلوع  . ندددا انجام ميهن از دفاع براي فراواني هاي جانبازي و دكردن دفاع مملكت كيان از تاريخ طول درنسلي كه . بركفيم

 .كردايثار جامعه سالمت در دوران كرونا به مانند ايثار دفاع مقدس اشاره خواهيم 

 .ورد تحليل قرار گرفته استي معتبر استخراج و مها مقاله حاضر به صورت مرور اسناد انجام شده است و مستندات مرتبط از پايگاه :روش

، همانند دوران دفاع مقدس از آسايش خود و خانواده گذشتند و در خط مقدم نبرد نلابرابر ايسلتادند   كه فرشتگان سفيدپوش حوزه سالمت :ها يافته

 .اي نسل فداكار هستند نمونه

 كه است پرستاران و درمان كادر تالش وبا يكديگر  ها دوره اين اوانفر هاي شباهت گرنمايان كرونا با مبارزه و مقدس دفاع دوران مقايسه :گيري نتيجه

  .باشد علمي هم و انساني سرمايه حوزه در هم كشور آينده براي راهي نقشه تواند مي مقطع دو اين بررسي
 

 دوستي نوع، 0۱-جنگ ايران و عراق، كادر پزشكي، كاركنان بهداشت و درمان، كوويد :ها کليد واژه

 

 مقدمه
تلوان بله ايثلار در     ي مختلف آن ملي ها ايثار ابعاد مختلفي دارد كه از نمونه

زيلرا بلا   . كه نمونه بارز و ارزشمند آن ايثلار نفلا اسلت    كردجان و مال اشاره 

خلود كله هملان     خلود  دوست داشلتني وجود ترين ايثار آن است كه از  ارزش

ن كنلوني كله   در دورا. نفا است، بگذري و جان خود را براي ديگري فنا كني

اي بله نلام كرونلا     اي عظيم شده است و به واسلطه بيملاري   جهان دچار حادثه

ي گوناگون شده است، برخي جان بر كف به مقابله و حمايلت  ها دچار گرفتاري

 . اند اند و خود را براي حفاظت از جامعه آماده و مهيا ساخته از ديگران پرداخته

محلي در ووهان چين  گيري همه ويروس كرونا در جهان امروز از يک

از . گسلترش يافلت  يک پاندمي جهانگير تا غرب علالم   به صورت در شرق

، زنلدگي فلردي و   راه يافلت  هلا  در ذهن 0۱-زماني كه كرونا و واژه كوويد

طوري كه ملردم بلراي   . اي شد تغييرات عديده اجتماعي انسان دستخوش

زندگيشلان تحلت    هايي مواجه شدند و تمامي ابعلاد  زندگي با چالش ادامه

ها هسلتند كله    خانواده بزرگي از ويروس ها ويروس كرونا. تأثير قرار گرفت

 هلايي ماننلد يلک سلرماخوردگي سلاده تلا       بلروز بيملاري   تواند عامل مي

خاورميانه يا اصطالحاً  هاي شديدتري چون سندرم نارسايي تنفسي بيماري

ين ويروس ا. شوند سندرم حاد تنفسي سارس مرس و حتي شديدتر از آن

متفاوت است و با  اي از آنفلوآنزاست كه با آنفلوآنزاي فصلي يافته جهش نوع

اند، اين  ابتال به اين نوع بيماري را نداشته توجه به اينكه افراد جامعه سابقه

 پخلش  معملول  يهلا  راه(. 0)نگراني و وحشت بيشتر مردم شد امر موجب

 و قطرات استنشاق و فهسر واسطه عطسه، هب) مستقيم انتقال شامل ويروس

ملتحمه  و بيني دهان، مخاط با تماس) تماسي و انتقال( آلوده يها آئروسل

با توجه به اين موضوع زماني كه جامعه بشري دچار (. 1)باشد مي( هاچشم

اين گرفتاري شد و رشد اين بيماري به سرعت گسلترش يافلت، نيلاز بله     

ايلن  . ايش يافلت همكاري عمومي و اجتماعي به صلورت چشلمگيري افلز   

در  ي كهمفاهيم پر ارزش جمله از. مرحله نيازمند توليد مفاهيم جديدي بود

هايي كه از فرهنگ ديني سطحي برخوردارنلد،   تمامي جوامع حتي جامعه

قائلل بله ملاورا      حتلي  اين صفت در نزد افرادي كه. ايثار و فداكاري است

هسلتند، از  ( گلرا  دهملا )طبيعت نيستند و يا به قولي الييک و ماترياليست 

دارنده اين صفت را تمجيد اين گروه نيز شود و  فضايل اخالقي شمرده مي

در باورهاي آنها  ها چه رسد به كساني كه اين نوع ارزش كنند و ستايش مي

 .جايگاه مقدسي دارد

عنوان صفت حسنه ياد كرده و پيوسته  دين اسالم از ايثار و فداكاري به

ايثار و فداكاري همواره جز  بهترين اعمال در هلر  . بر آن تأكيد كرده است
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 هاي ايثار جامعه پزشكي در دوران كرونا جلوه

 030/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011بستان دوره پنجم، تا

در آيلات   اي دارد، هلا جايگلاه ويل ه    جامعه بوده و در ديدگاه تمامي انسان

، موارد و مصاديق متعددي از ايثار برشلمرده  (ع)قرآني و روايات معصومين

از جملله  . كه ارزش ايثار را در ديد مردمان نمايان ساخته است شده است

ايثار و : كه فرمودند كرداشاره ( ع)توان به كالم حضرت علي اين موارد مي

 (.3)باالترين درجه ايمان است( فداكاري) از خود گذشتگي

هرچله اسلتئثار بلراي    . است( انحصارطلبي)ايثار نقطه مقابل استئثار 

جامعه مطلوب انساني زيانبار و براي وحدت و انسلجام آن ويرانگلر اسلت؛    

كه فرهنگ  -اسالم، در مقابل مكاتب مادي . استايثار، سودمند و سازنده 

خودخواهي را ريشه  - كنند خودخواهي و خودپرستي را تبليغ و ترويج مي

داند و با ترويج فرهنگ ايثار و از خودگذشتگي  مفاسد فردي و اجتماعي مي

البته با نگاهي دقيق و عميق در . خواهد اين ريشه خطرناک را بخشكاند مي

م با اين اقدام خودخواهي فطري انسان را هدايت و منافع يابيم كه اسال مي

 . واقعي و دراز مدت او را فراهم كرده است

هايي كه املروزه  يكي از حوزهكه  كرددر نهايت اين مقدمه بايد اشاره 

ي ايثلار جامعله   هلا  مباحث و مجادالت بسياري را برانگيخته اسلت، جللوه  

اين مطالعه . ران دفاع مقدس استپزشكي در دوره كرونا و مقايسه آن با دو

آوري شده اسلت،   در اين باره جمع يي كهها و تحليل ها با استفاده از نوشته

ي ايثار جامعه پزشكي در دوران كرونلا و مقايسله آن بلا    ها به بررسي جلوه

 .دوران دفاع مقدس پرداخته است

 

 معناي لغوي و اصطالحی ايثار
و بله معنلاي   « ا ث ر»اِفعلال از ريشله    واژه ايثار بر وزن: ايثار و فداکاري

تر به هرگونه  اما گاه در معنايي گسترده. مقدّم داشتن ديگري بر خود است

اين مفهوم در اصطالح به معناي پيش . برتري بين دو طرف گفته مي شود

شمردن ديگري بر خود در گرفتن سود يا پرهيز زياني است كله سلرانجام   

نقطه مقابلل ايلن خصللت    . نشان مي دهد برادري و دوستي بين دو نفر را

اند كه به معناي پرهيز از رساندن هرگونه سودي بله   انساني را بخل دانسته

اي اسلت كله ديلن و بزرگلان      ايثار از جمله صفات پسنديده. ديگران است

ايلن صلفت كله هملان از خودگذشلتگي و      . انلد  ديني بر آن سفارش كرده

ويش اسلت، بسليار سلتوده شلده     پيشگام كردن ديگران در كار خير بر خ

عالمان اخالق آن را به معناي بخشش در عين احتيلاج، گذشلتن از   . است

ضروريات زندگي و بخشش آن به نيازمندان و مقدم شلمردن ديگلري بلر    

 . (0)اند خود در كسب سود يا پرهيز از ضرر تعريف كرده
 

 ايثارهايی از ها بندي طبقه
كند و خود را بله رنلج و    گذشت مي كه ايثار و كسي :ايثار در شدت فقر

افكند تا ديگران در آسايش باشند، با اينكله نيلاز بله آن دارد و     زحمت مي

خود در سختي است، كسي كه جان و يا مال خود را در راه خلدا و بلراي   

 .كند، باالترين رتبه ايثار را دارا است اصالح جامعه و سعادت مردم ايثار مي

كند  ن جامعه ايثار مياگي خود را براي محرومكه غذا و مايحتاج زند كسي

دسلت آورد،   هبا اينكه خود نياز به آن دارد تا خشنودي خلدا و ملردم را بل   

 .باالترين درجه ايثار را كسب كرده است

تري  ليت سنگينئورهبران جامعه مس :ن و رهبرانايثار از سوي مسئوال

ونه نيازمندان در خوبي وضع جامعه را درک مي كنند كه چگ چون به. دارند

اي كه بر دوش دارند  كنند و آنها وظيفه آوري زندگي مي فقر شديد و مرگ

 .تر است تر و سنگين از افراد عادي جامعه سخت

اين را بايد به صورت يک اصل  :ايثار قبل از درخواست شخص محتاج

د كه اموال خلود را  نوجود دار ياي افراد ثروتمند پذيرفت كه در هر جامعه

د و يا اينكه بله خلاطر رفلاه و آسلايش ديگلران      نبخش فراد نيازمند ميبه ا

ي خود را در راه ها ييافكنند و اموال و دارا خودشان را به رنج و زحمت مي

اگر قبل از آنكه شخص محتاج درخواست كند و ذلّلت   .دنكن خدا ايثار مي

ارزش  خواسته او را بدهد قطعلاً از فرد مرفه  ،سؤال در چهره او ظاهر گردد

مردم با ايمان كسلاني  : فرمايد قرآن كريم مي. واالتري برخوردار خواهد بود

هستند كه هر چند خود سخت نيازمند باشند، ديگران را بلر خلود مقلدم    

 .(5)كنند دارند و ايثار مي مي

و آن عبلارت از  »: انلد  در تعريلف ايثلار گفتله    :ايثار فردي و اجتماایی 

 هلا و  بلر خلوبي    علالوه . باشلد  مي خودضرورت  بخشش، با وجود احتياج و

هاى فردى است، يک  وجدان جزئى، فردى و موقت كه محدود به هاى بدي

كله   انلد  مشلترک  آن ها هسلت كله همله افلراد در     بدي ها و سلسله خوبي

 . است اريايثار و فداك اي از آن نمونه

: حوزه فردي مانند. شود مي ايثار و از خودگذشتگي در دو حوزه مطرح

كه خود ايثاركننده نيازمند آن غذا باشد و يا  اي درحالي كردن گرسنهسير 

انفاق به فقرا و مساكين از طرف شخصي كه براي برآورده كردن حاجاتش 

دفلاع از مرزهلاي   : حوزه اجتماعي ماننلد . به آن هزينه و پول محتاج باشد

 هاي دفاع مقدس از نمونهو  كشور و ممانعت از متجاوزان براي حفظ ميهن

  .(1)است بارز ايثار
وي ه  فرهنگ ايثار در جوامع ديني به :سازي ايثار نقش دين در فرهنگ

تر است و افراد جامعه به آن اقبال و رويكلرد بيشلتري    دين اسالم، نهادينه

املر تشلويق    علت آن هم آيات و روايات بسياري است كله بله ايلن   . دارند

 . دكنن را ذكر ميهاي دنيوي و اخروي  كنند و براي آن پاداش مي

كلم   ها، دسلت  انسان هتوان گفت كه اگر نگوييم هم براساس تجربه مي

ها، تا تشويق يا تنبيهلي نباشلد، چنلدان رغبتلي بله انجلام        بسياري از آن

بنلابراين بلدون   . دهنلد  كارهاي خوب و ترک كارهاي بد از خود نشان نمي

الهي، وجود معاد هاي ديني، همچون اعتقاد به عدالت  دين و برخي از آموزه

و حسابرسي به اعمال بندگان، اكثريت مردمان چندان التزامي به اصلول و  

خواهي، خلودگرايي، و   در واقع مصلحت. هاي اخالقي نخواهند داشت ارزش

گيلر عملوم    گريبلان   حب ذات در همه مسائل، از جملله مسلائل اخالقلي،   

آن و بسلياري  هاي  خاطر شوق به بهشت و نعمت بسياري به. ها است انسان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 7

https://ijhp.ir/article-1-418-en.html


 الهي بهرام عين

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /031

هاي آن است كه به رفتارهاي اخالقي  دليل هراس از جهنم و نقمت ديگر به

دهند و خود را مقيد به انجام كارهاي خلوب و تلرک كارهلاي بلد      تن مي

هاي الزم  تواند با ارائه تضمين ترديد در اين زمينه دين نيز مي بي. كنند مي

القي، آدميان را به سلمت  و بيان تأثيرات و فوايد دنيوي و اخروي افعال اخ

تلرين   بنابراين ديلن بلا بيلان علالي    . هاي اخالقي سوق دهد عمل به ارزش

تلرين وعيلدها بلراي ارتكلاب      ها براي انجام كارهاي خوب و دردناک وعده

 . (0)شود هاي اخالقي مي كارهاي بد، موجب به فعليت رسيدن ارزش
ثار از نزديكان شروع بايد اشاره كرد كه اي ها با توجه به اين دسته بندي

يابد املا در مسلئله كرونلا بله ماننلد دفلاع        شود و به سايرين اشاعه مي مي

مقدس و مطهر تمام ايثار به صورتي معكوس براي ديگراني آغاز شلد كله   

اين مطلب اهميت . اند شايد با افراد نيز ارتباط عميق و قرابت زيادي نداشته

انشين شدن اين چنلين ايثلاري   ج. كردو ارزش ايثار را دو چندان خواهد 

شود تا روحيه اميد و خيرخواهي اجتماعي در جامعله بله شلدت     باعث مي

هاي سخت دفاع مقدس بر  افزايش يابد و بركات اين خيرات به مانند سال

 .جامعه جاري و ساري خواهد شد

 

 جايگاه ايثار در قرآن 
سلانى را از  هلر كلا، ان  : سوره مائده كه مي فرمايلد  31با استناد به آيه 

مرگ رهائى بخشد، چنان است كه گوئى همله ملردم را زنلده كلرده اسلت،      

. شهداي مدافع سالمت، شهيدگونه زيستند و چنين فرجام و پايلاني يافتنلد  

يي، ايثار و ايثلارگران را سلتوده اسلت از    ها قرآن كريم با بيان شواهد و نمونه

و غلذاي  : سلتايد  نين ميرا چ( ص)اي، ايثار مالي خاندان پيامبر جمله در آيه

 دهنلد  ملي  اسيرو  يتيمو  مسكين هو نياز دارند ب هخود را با اينكه به آن عالق

بعضي از »: فرمايد مي( ع)همچنين قرآن كريم درباره ايثار جاني حضرت علي

به هنگام خفتن در  تليلة المبي در( ع)با ايمان و فداكار، همچون علي)مردم 

د و نفروشل  را به خلاطر خشلنودي خلدا ملي    جان خود (( ص)جايگاه پيغمبر

كله در  « انصلار »از و در جايي ديگلر   .خداوند نسبت به بندگان مهربان است

ي خويش پذيرايي ها حال فقر، از برادران مهاجر خود، با تقسيم اموال و خانه

آنها را بلر خلود   : كند كردند و آنان را بر خود مقدّم داشتند چنين تمجيد مي

دارند هر چند خودشان بسيار نيازمند باشند كساني كله از بخلل و    مقدم مي

 (.1)ستگاراننداند و ر حرص نفا خويش بازداشته شده

 

 (ع)در آيينه روايات معصومين  و فداکاري ايثار
ايثار در روايات به عنوان خلوي و خصللت ابلرار و برگزيلدگان الهلي،      

چنانكلله . نيكللوترين احسللان و اعلللي مراتللب ايمللان شللمرده شللده اسللت

در . ايثار خوي نيكوكاران و شيوه نيكان است» :فرمود( ع)اميرمؤمنان علي

در  .«ايثار نيكوترين احسان و باالترين مراتب ايمان است: جاي ديگر فرمود

ايثار واالترين صفات انساني است، ايثار »: فرمايد مي( ع)حديثي امام معصوم

  .(۱) «.ترين بزرگواري است نهايت نيكوكاري و شريف

  اي از ايثار، یشق و شجایت دفاع مقدس؛ جلوه
اي پر محتواتر از هرآنچه به عنوان خصايل نيک و  دفاع مقدس مدرسه

باشد، فضايلي ارزشمند همچون ايثار، شجاعت، عشلق،   پسنديده است، مي

پرستي، از خودگذشتگي و صبر كه هر كدام آموزگلاران درس علزت،    وطن

عه پزشكي در دوران پرافتخار دفاع مقدس جام. افتخار و سربلندي هستند

را متحول كردند و مجموعه درس  ي بهداشتي و درمانيها سيستم مراقبت

د كه جايگاه ايران شي دفاع مقدس و تجربيات اين دوران باعث ها آموخته

ي مختلف ها به عنوان يكي از مراجع علمي در حوزه علوم پزشكي در بخش

ردد و كسللب تجربلله و ميللدان  بهداشللت، درمللان و آمللوزش تثبيللت گلل 

هلاي شلگرفي در    هاي عملي در دوران دفاع مقدس باعث پيشرفت آموزش

 .(01)شدي پزشكي ها و افزايش مهارت ها اين حوزه

هرگز از ياد نخواهيم برد زماني را كه پا از بمباران شيميايي زملاني  

، رزمنلدگان ماسلک خلود را بله هملرزم خلود       هلا  كه به دليل محدوديت

را در جان خود حا نكند و املروز نيلز    ها ند تا او اثرات اين بمبسپرد مي

يي كله  هلا  جامعه پزشكي همانند آن روزها با لباس رزم خود و بلا ماسلک  

شايد از نفوذ اين ويروس در املان نگله نلدارد، بيملاران را ملداوا و تيملار       

 .كنند مي

 

 الگوي وحدت ؛دفاع مقدس
اتحلاد   ،شلود  آن بسيار ياد ميهاي دوران مقدس كه از  يكي از زيبايي

اديان و مذاهب مختلف در مقابل دشمن واحد و دفاع از دين، سلرزمين و  

شهيد،  ،در دوران دفاع مقدس .ناموس خود در دوران جنگ تحميلي است

جانباز و اسراي بسياري از ساير اديان و مذاهب بودند كه فارغ از نام دين و 

 .با دشمن متجلاوز مبلارزه كردنلد   مذهب خود در كنار يكديگر ايستاده و 

اتحاد و همدلي كه حالوت پيروزي در جنگ را برايمان دوچندان كلرده و  

 .دهنده متحد بودن اقشلار مختللف ملردم در شلرايط سلخت اسلت       نشان

ملذهب شليعه و سلني در     1سيستان و بلوچستان با داشتن مردملاني از  

ايلن اسلتان   . دانل  دوران دفاع مقدس نقش مهم و پررنگي را برعهده داشته

مفتخر است كه جوانترين شهيد هشت سال دفاع مقلدس كشلور بله نلام     

سال سن از برادران اهل سلنت را تقلديم    5/00با « سبيل اخالقي»شهيد 

سيستان و بلوچستان با اهداي افزون بر  .نظام و ميهن اسالمي كرده است

ران دفلاع  جانبلار و آزاده در دو  511هزار شهيد و بيش از چهار هلزار و   1

مردان و زنان شليعه و سلني    .مقدس نقش پررنگي را برعهده داشته است

اين استان امروزه نيز مدافع وطن و مرزهاي كشور هستند و به اعتقاد اين 

مردم وطن چون ناموس است كه دفاع از آن چه بسا به قيمت گرفتن جان 

 .(01)بايد صورت پذيرد

ها، جامعه پزشلكي باشلد كله در    اي ديگر از بارزترين ايثار شايد نمونه

ي مختلف با در دست گرفتن جان خود به ميلدان آملد و نجلات    ها دوران

در اين ميان جامعه پزشكي نه تنها در . جان ديگران را بر خود مقدم شمرد
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 هاي ايثار جامعه پزشكي در دوران كرونا جلوه

 03۱/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011بستان دوره پنجم، تا

ي مختلف الگوي تملام نملاي ايثلار و    ها دوران دوران دفاع مقدس بلكه در

در خصلوص ايلن موضلوع    ادامله   در. رساني اجتماعي بلوده اسلت   خدمت

 . مطالبي را با هم مرور خواهيم كرد

نكته مهم آن است كه زماني ندانستن اثرات شديد اين بيماري كله شلايد   

املا آن   ؛منجر به مرگ شود، ورود به صحنه و ميدان نبرد با كرونا را آسان نمايد

زمان كه جامعه پزشكي حتي به اين موضوع واقف هستند كه شايد ملرگ نيلز   

سراغشان آيد، ايثار مفهوم دقيق خود را نشان خواهد داد و اين نمونه ماننلد  به 

 .نمايد دفاع مقدس تابلوي جديد و زيبايي از ايثار را ترسيم مي

 

اهميت ايثار جامعه پزشکی در سيره نظاري و یملای   
  (ره) امام خمينی

رهبر فقيد و كبير جمهلوري اسلالمي ايلران در زمينله ايثلار جامعله       

هلاي بسليار مقلدس     از جمله شغل: اند ا زباني گيرا چنين فرمودهپزشكي ب

به تكاليف انساني خودشان  انشغلي است كه اگر پزشك. شغل پزشكي است

خدمت شما يلک  . عمل بكنند، اين شغل بسيار شريف و يک عبادت است

پرستاري، پزشكي، هر . خدمت مشكلي است. خدمت بسيار با ارزشي است

سيار شريف است، در صورتي كه به آن وظايفي كله  دو مشكل است و اما ب

و آن قلدري  . و من دعاگوي شما همه هسلتم . بايد عمل بشود عمل بكنند

آيد اين است كه براي مرضاي شما دعا كنم، كه كمک شلما    كه از من مي

و براي شماها هم دعا كنم و براي پزشكان هم دعا كنم و براي همه . باشند

خداوند همه شما را با سعادت و سلالمت و  . كنم اهالي كشور عزيزمان دعا

 .(00)رفاه قرار دهد

 

؛ از دفااع  هااي ايثاار   مدافعان سالمت و تکارار جلاوه  
 مقدس تا دفاع در مقابل کرونا

هلا در مراقبلت از    تالشي كه امروز كادر درماني و پرستاري بيمارستان

فلداكاري اسلت    هاي ايثار و كنند، تكرار جلوه مي« كرونا»بيماران مبتال به 

آرمان كه ايثار باشد  .ايم سال دفاع مقدس ديده 1كه ساليان قبل در دوران 

هاي ايثار و فداكاري تكرار خلواه شلد و    حتي اگر جنگي نديده باشي جلوه

سال دفاع مقلدس نيلز بلا     1هاي  اين دفعه نوبت گروهي است كه در سال

ادنلد و تالشلي كله    د دستان خود جان فرزندان اين مرز و بوم را نجات مي

هلاي كشلورمان در    امروز كادر بهداشتي و درماني و پرستاري بيمارسلتان 

هلاي   كننلده تلالش   كننلد، تلداعي   مي« كرونا»مراقبت از بيماران مبتال به 

 .روزي جامعه پزشكي در دوران دفاع مقدس است شبانه

ترين افتخارات گروه پزشكي  از برجسته ياع مقدس نمادآري هفته دف

فشاني دالورانه در پاي پلرچم برافراشلته اسلالم و     در دفاع از كشور و جان

در آن دوران نيلز جامعلله پزشلكي كشلورمان بلا حضللور در      .قلرآن اسلت  

ها قرار داشت،  ترين خط مقدم جبهه هاي صحرايي كه در نزديک بيمارستان

دادنلد   پرداختند و اين كار را داوطلبانه انجلام ملي   يبه درمان مجروحان م

هاي صحرايي توسط هواپيماهاي ارتش  اي كه حتي وقتي بيمارستان گونه به

ها تا آسلتانه سلقوط    كه اين بيمارستان شد يا وقتي بعثي عراق بمباران مي

بخلش، دسلت از    يک باعث نشد تا اين سپيدپوشان نجات پيش رفت، هيچ

 .ه همان درمان و امدادرساني به مجروحان بود، بكشندكار و تالش خود ك

هايي در خط مقلدم نبلرد بلا ايلن ويلروس       در اين شرايط حساس، انسان

اند و با تعهدي كه از قسم  منحوس به عنوان كادر پزشكي، سينه سپر كرده

شان سرچشمه گرفته و قدرتي كه ريشه در فطرت بيدارشلان دارد   پزشكي

كلادر حلوزه بهداشلت و     .كننلد  بتاليان تالش ميدر راستاي بهبود حال م

اي  درمان آن روز نترسيدند و به ميدان دفاع مقدس رفتند و امروز در جبهه

آن روز شلير   .انلد  خود در صف مقدس قرارگرفتله  ،با كروناديگر در مقابله 

زنان و دالورمردان اين سرزمين در لباس مقدس پرستاري و كادر پزشكي 

و ها  سوي آب بهانه و ادامه تحصيل در آنحاشيه به مانند به دور از هر گونه 

بسا خود مجلروح و جانبلاز    ها رفتند و چه داشتي به جبهه هيچ چشم بدون

لحظله   شدند و گاه به خيل شهدا پيوستند و در حال حاضر نيز بدون يلک 

تلر در ميلدان و خلط     درنگ همانند گذشته و شايد هم در شرايط سلخت 

 .(01)و مجروح و شهيد نيز دادندمقدم نبرد ايستادند 

در اين ميان اقدام به موقع و هوشمندانه رهبر معظم انقالب با شلهيد  

خدمت خواندن جانباختگان كادر پزشكي، پرستاري، بهداشتي و خلدماتي  

ايلن اقلدام    رساني به بيماران مبتال به ويروس كرونا باعث شد تا در خدمت

حين خدمت رساني را ايجاد كرد موثر موجبات تقويت روحيه كادر درمان 

چرا كه شهداي سالمت با ايثلارگري، شلجاعت و صليانت از جلان ملردم      

 . ي مشابه دفاع مقدس از خود بجاي گذاشتنديتابلو

 

 اهم اقدامات جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس

ترين مكان به خلط   بيمارستان صحرايي در نزديک 53احداث بيش از  .0

 ؛مقدم جنگ

تخت  311اتاق عمل و  101ها و  ت در اين بيمارستانتخ 011داشتن  .1

 ؛ICUمراقبت وي ه و 

 از يكصد هزار عمل جراحي حيات بخش؛بيش انجام  .3

سلازي و   علالوه آملاده   هتخت نقاهتگلاه بل   01151تجهيز و راه اندازي  .0

 تخت بيمارستاني در شهرهاي مرزي؛ 1111كارگيري  هب

دادگر و پيراپزشک در ر ، امحضور بيش از يكصد هزار پزشک، پزشكيا .5

 جبهه؛

 ؛مجروح شيميايي 011.111داواي بيش از م .1

 آمبوالنا در دوران دفاع مقدس؛ 3111كارگيري بيش از  هب .0

 ليون نفر در برابر منن يت و كزاز؛واكسيناسيون حدود دو مي .1

 رساني؛ ترين سامانه خون ايجاد بزرگ .۱

كلارگيري   هن بلا بل  اترين سامانه املداد و انتقلال مجروحل    ايجاد بزرگ .01

 ؛(03)ي هوايي، ريلي و زميني و تشكيل تيپ امداد و انتقالها ناوگان
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 الهي بهرام عين

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /001

 

 
 

 
 

 
 

فاع در برابار  در دوران د پزشکی ي ايثار جامعهها جلوه
 (00-00)ويروس کرونا

 عه پزشكي در فيلد درمان مبتاليان؛حضور مداوم و خستگي ناپذير جام 

 ک باالي ابتال به بيماري و ريس 0۱-رويارويي مستقيم با بيماران كوويد

 خانواده؛و انتقال به نزديكان و 

 فشار كاري مضاعف؛ 

 وعان و تاثيرات سو  روحي و رواني؛شاهد مرگ همن 

 

  

 
 

 
 

 دوري از خانواده و فرزندان. 

  در جامعه پرستاري 0۱-هزار نفر به بيماري كوويد05ابتالي بيش از. 

هاي ايثار و شلهادت   هاي عيني جلوه توان از نمونه كه در اين ميان مي

 .نام برد در جامعه پزشكي

 دكتر محمد زارع جوشقاني 

 راد دكترشيرين روحاني 

 دكتر غالمحسين نادري 
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 هاي ايثار جامعه پزشكي در دوران كرونا جلوه

 000/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011بستان دوره پنجم، تا

 

 
 

 
 

 گيري نتيجه

ايثار و ازخودگذشتگي از مكارم اخالق اجتماعي در زندگي و از مهم تلرين  

هلا و   از ايلن روبلراي هلدايت جامعله و در همله زملان      . فضايل اخالقلي اسلت  

ها، موعظه و راهنمايي به تنهايي كافي نيسلت؛ بلكله بايلد در ملواردي      موقعيت

فداكاري كه پاي گلذاردن بلر   ايثار و .ايثار كرد و متخلق به اين اخالق الهي شد

انسلان بلا   . انجامد هواي نفا است، به وارستگي از دنيا و رفع تعلقات مادي مي

ايثلار  . رهاند هاي دنيوي مي مقدم داشتن ديگران روح خود را از اسارت خواهش

كنلد و ظلرف    جان انسان را از تالطم در مقابل كم و زياد زخارف دنيا حفظ مي

تلطيف روح براي رسيدن به كملال و ايجلاد روحيله    . ندگسترا وجودي او را مي

از اين رو، رشد انسان، در سايه ايثلار  . وارستگي حاصل اين تالش اخالقي است

اگلر همله   . و سخاوت است كه نشانگر نوع دوستي و دلسوزي و محبلت اسلت  

مردم از امكانات يكسان برخلوردار باشلند، زمينله اي بلراي بلروز ايلن كملال        

 (.11-01)ماند ايثار و نشانه هاي آن، باقي مي اخالقي؛ يعني

و داراي نكلات مثبلت و منفلي     نلادر  قرون اخيلر  بود كهاي  كرونا حادثه

بايد از فرصت استفاده و حتي تهديدهاي آن را به فرصلت تبلديل   . بسيار بود

اما فوايلد   وارد آورداگر چه خساراتي به نيروي انساني، اقتصاد و اشتغال . كرد

 . ا نصيب بشريت كرد كه بايد به تغييرات مهمي بينجامدنظيري ر بي

. ترين دستاورد بود زنده شدن روح تفكر در مقابل عملگرايي صرف از بزرگ

بازگشت به خود و خدا و ايجاد روحيه كرنش و تواضع در برابر قدرت پنهلان، از  

رعايلت  تر اينكه اگر بپذيريم توانمندي ذاتلي و   مهم. بوداين بيماري نتايج ديگر 

نظلام   ،گيري اجتماعي بزرگترين راه مبارزه با اين ويلروس باشلد   اصول و فاصله

با . دهد علت و معلولي جايش را به وجود يا ايجاد توانمندي فردي و اجتماعي مي

 . كند اين نگاه خواهيم داشت كه هر پديده بر وفق ذات خود عمل مي

نكتله اسلت كله    فضاي معنوي حاكم در دوران دفاع مقلدس القلاگر ايلن    

بسياري از كارها با روحيه جان فشاني و ايثلارگري قابلل حلل اسلت، بنلابراين      

ن فضاي معنوي حاكم در دوران دفاع مقدس تنهلا راه چلاره بلراي    كردواگويه 

بنلا بله فرملايش مقلام     . حاضلر اسلت   حال اي در ارتقاي اخالق پزشكي و حرفه

ران دفلاع مقلدس در   معظم رهبري خدمات كاركنان بهداشت و درملان در دو 

 . حقيقت يک مجاهدت و جهاد در راه خدا و مبارزه با دشمنان خدا بود
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Abstract 

Background: Sacrifice is an important value for both Islamic and revolutionary ideals; without it, public 

security and peace will not thrive. We are all indebted to the sacrifices made by a dynamic and dedicated 

generation. The very generation that defended the country throughout the Iraq war . In this article, we will refer 

to the issue of self-sacrifice of the healthcare community in the Corona era as well as the self -sacrifices during 

the Iraq war. 

Methods: This article is a review of documents that have been extracted from reliable databases and 

analyzed.  

Results: The healthcare personnel those white-clad angels who sacrificed their comforts and stood at the forefront of 

the unequal battle, during the war are an example of a selfless generation. 

Conclusion: Comparison of the holy defense era and the fight against Corona shows the many similarities between 

these two and the efforts of the medical staff and nurses. The study of these two periods can be a roadmap for the 

future of the country in both human and scientific capital. 
 
Keywords: Altruism, COVID-19, Health Personnel, Iran-Iraq War, Medical Staff 
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