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چکیده
بیگمان علم دین و علم طب ،نقش سترگی در قوام و دوام جامعـه بـه دوش دارنـد؛ چـه
این که وظیفه علم دین سالمت روح انسـان اسـت و وظیفـه علـم طـب سـالمت جسـم
انسان (همان مرکب) .بنا بر این ،صـاحبان هـر دو علـم نقشـی بـیبـدیل در جامعـه ایفـا
میکنند .از این روی ،همان گونه که اولیای دین اخـالقمـدارترین افـراد جامعـه بودنـد،
گزافهگویی نیست اگر گفته شود که سزا است طبیبان نیز بیش از دیگـر پیشـهوران ،بـه

اخالق پزشک در مواجهه با بیمار از منظر آموزههای دینی

r.mjafari@shahed.ac.ir

آراستگی اخالقی درآیند؛ چه این که یکـی بـا بیمـاران روحـی مواجـه اسـت و دیگـری بـا
بیماران جسمی .با بهرهگیری از آموزههای دینـی مـیتـوان در یـک تقسـیمبنـدی کلـی،
اخالقیات پزشک را در مواجهه با بیمار به دو دسته تقسیم کرد :نخست ،وظیفه پزشـک
در مقابل بیمار و دیگر ،وظیفه پزشک در درمان بیمار .ذیل عنوان نخست ،هفت وظیفه
اخالقــی مــیتــوان بــه دســت داد و تحــت عنــوان دوم نیــز هفــت وظیفــه اخالقــی قابــل
شناسایی است.
کلیدواژهها :اخالق ،پزشک ،بیمار ،آموزههای دینی.

مقدمه

در میان جمله آفریدگان ،انسان بار یافت تا قرعه مقام خالفت خداوند بر زمین به نام او زده شـود.
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دستیابی به این حقیقت آن گاه بر آدمی فراهم آمد که خداوند پیام آوران خود را گسـیل داشـت تـا
انسانها را از آالیشها بدیرایند و از نادانیها برهانند.
در آیه دوم سوره جمعه میخوانیم:

ْ ل
ل َّ
َ
ین َر لسوال ِّم لنه ْم ْیت لل ْوا َع َل ْیه ْم َلایاتیه َو َ
اْل ِّم َ
ییزکیه ْم َو َیو ِّل لم له ل
یم
ه َو ال ِذی َب َوث ف
ِ ِ
ِ
ْال َ
اب َو ْ
الح َ
کت َ
کمة ؛ اوست آن ک که در میان بیسـوادان فرسـتادهای از خودشـان

برانگیخت ،تا آیـات او را بـر آنـان بخوانـد و پاکشـان گردانـد و کتـاب و حکمـت بدیشـان
ً
بیاموزد ،و [آنان] قطعا پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.

در این آیه دو هدف از برانگیختن پیـامبر

ترسـیم شـده اسـت :نخسـت ،پـاکیزه گردانـدن

انسانها از آلودگیها که آراستگی در پی دارد (دیو چو بیرون رود فرشته درآید)؛ و دیگـر ،آمـوختن
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به انسانها .این دو محور در کالم رسول خدا

نیز پررنگ تصویر شدهاند؛ آن سان کـه رسـالت

خود را در این دو محور منحصر کـردهانـد .گـاه فرمـودهانـد« :مبعـوث شـده ام تـا اخـالق را تمـام
گردانم»( 1مجلسی1221 ،ق )130 /43 :و گاه فرمودهاند« :مبعوث شـده ام تـا بیـاموزم»( 0ابـن
ماجه ،بیتا.)31 /1 :

ُ
اگر لختی در آیه و روایات پیشگفته درنگ کنیم ،درمیابیم که دانشافزایی قرین با خلـقآرایی

است و صاحبان دانش بیش از دیگران باید به اخالق نیکو آراسته گردنـد؛ بـه ویـژه آن گـاه کـه در
ارتباط مداوم با مردمان باشند .قرآن خوی مهربان پیامبر

را که طبیـب جـان و تـن انسـانهـا

است:
این نجوم و طب وحی انبیاست

عقل و ح

را سوی به سوره کجاست

عامل گردآوردن مردم و ایجاد یکدلی بیان میدارد:

َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ل ْ َ َ ْ ْ َ
یَ َفظیا َغلیی َ ْال َق ْلیب َال ْن َف لضیوا م ْ
ین
ف ِبما رحم ٍة ِمن الل ِیه ِلنیَ لهیم و لیو کن
ِ
ِ
َ ْ
برکت] رحمت الهی ،با آنان نرمخو [و ُپر ِمهر] شدی ،و اگر تنـدخو و
حو ِلک ؛پ به [ ِ
ً
سختدل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده میشدند (آل عمران.)111 :

این آیه خود به حکم عقلی نیز ارشاد دارد و آن ،اثرگذاری اخالق نیکو در جذب مردمان است.
پیشه طبیبان نیز شباهتهایی به شغل انبیـا دارد؛ آنـان در ارتبـاط مسـتمر بـا انسـانهـا و بـه
مداوای جسمی که مرکب روح است مشغولاند و یکی از دو وظیفهای را عهدهدار هستند که قـوام
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جامعه بر آن استوار است .بنا بر این ،در حرفه طبابت ،بیش از دیگر حرفهها ،برخورداری از اخالق

نیکو نیاز است و پزشکان افزونتر از دیگر صاحبان مشاغل ،باید تالش کنند تا طرز رفتار خـود را،
به ویژه آن دسته که ناظر به بعد اجتماعی است ،به زیور محاسن اخالقی زینت بخشند.
ُ
واژه اخالق ،جمع خلق ،به معنای خوی و سرشت اسـت (زبیـدی1212،ق .)102 /11 :ایـن
کلمه گاه به معنای عام به کار میرود و منظور از آن ،همه ویژگیهای درونی انسان ،چه خـوب یـا
بد است؛ اما واژه اخالق ،بیشتر به معنای خاص «رفتار و خصوصیات روحی و معنوی مثبـت» بـه
کار میرود .از این رو ،رفتار اخالقی نیز رفتاری است که مطابق با ارزشهای واالی انسـانی باشـد
(الریجانی1131 ،ش.)11 /1 :
در سوگندنامههای پزشکی ،به ویژه آنچه که از بقراط نقل شده ،نکات اخالقی محدودی آمده
است؛ اما مجموعه کامل و جامع آن در آموزههای دین اسالم انعکاس یافته است .در این مقاله ــ
آموزههای دینی بیان میگردد .مجموع این آموزهها در یک تقسیمبندی کلـی ،بـه دو دسـته قابـل
تقسیم است .1 :وظیفه پزشک در مقابل بیمار؛  .0وظیفه پزشـک در درمـان بیمـار .مباحـث ایـن
نوشتار تحت این دو دسته طرح میگردد:
 .1وظیفه پزشک در مقابل بیمار

مراد از وظیفه پزشک در مقابل بیمار ،مجموعه رفتارهایی است کـه بـه هنگـام مراجعـه بیمـار بـه
پزشک و در مواجهه مستقیم طبیب با بیمار باید به کار گرفته شود .در این پژوهش به هفت وظیفه
اشاره میشود .1 :تقواپیشگی ،نیـکخـواهی و پشـتکار .0 ،ایجـاد آرامـش در بیمـار .1 ،احسـاس
مسؤولیت نسبت به بیمار .2 ،پاکدامنی و عفت پیشگی .1 ،معاینه و معالجه همجـن
عادی و معاینه و معالجه غیر همجن
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که ادعای استقصـای کامـل نـدارد ـ نمونـههـایـی از اخـالق پزشـک در مواجهـه بیمـار از منظـر

در حالـت

در هنگام ضرورت .4 ،حفظ اسرار بیمار .1 ،اخـذ برائـت از

بیمار و عدم ضمان پزشک.
 9ـ  .9تقواپیشگی ،نیکخواهی و پشتکار

سه ویژگی تقواپیشگی ،نیکخواهی و پشتکار در حـدیثی از از امـام علـی

تجلـی یافتـه اسـت؛

ایشان فرمودهاند:
آن که طبابت ،پیشه اوست ،بر اوست که تقوا پیشه کند ،نیک بخواهد و پشتکار داشـته
باشد( 1مجلسی1221 ،ق.)12 /11 :
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است که بر او نام آدمی نهند ،اما برای پزشک ،چنـان کـه
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این سه اگر چه وظیفه هر آن ک
خواهد آمد ،اهمیت دوچندانی دارد.
تقوا در لغت ،عبارت است از نگاه داشتن چیزی از آنچه که او را آزار و ضرر مـیرسـاند (راغـب
اصفهانی ،بیتا .)121 /1 :با الهام از معنای لغوی ،فرد تقواپیشه مراقبت میکند تا خود را از گزند
گناهان و وسوسههای شیطان حفظ کند .با این تعریف از تقوا ،میتوان گفت تقوا خصلتی جـامع و
بسان چتری است که مجموعه فضایل اخالقی را از جملـه نیـکخـواهی و پشـتکار در درون خـود
دارد .حال ،چرا این دو ویژگی جداگانه آمدهاند؟ میتوان برای آن دو تفسیر ارائه کرد:
نخست ،آن که از باب «ذکر الخاص بعد العام لزیادا االهتمـام» (ذکـر جزیـی بعـد از کلـی بـه
دلیل فزونی اهتمام است) باشد؛ بدین معنا که بیـان جزئـی ،یعنـی نیـکخواهی و پشـتکار بعـد از
کلی ،یعنی تقوا برای افزونی توجه دادن بدانها است.
دیگر ،آن که تقوا همواره به معنای نگاهبانی خود به هنگـام ارتکـاب گناهـان فـردی نیسـت،
بلکه گاه ناظر بر بعد اجتماعی و در ارتباط با افراد است .در این تقوا پزشک ،عـالوه بـر صـیانت از
نف خود ،در مواجهه با بیمار (با توجه به جمالت بعد حدیث که به نیکخواهی و کوشـش اشـاره
شده است) مراقبت میکند تا هر آنچه که به صالح بیمار است ،و نه منـافع شخصـی ،در طبابـت
خود به کار گیرد و از هی کوششی در مداوای او دریغ ندارد تا جان یک انسان ـ که به تعبیر قرآن،
معادل جان یک جامعه است ـ از بیماری برهد.
اگر چه برای جمع دو تفسیر منعی نیست ،اما بیان دوم صحی تر به نظر مـیآیـد .مشـابه ایـن
گونه تقوا در آیات قرآن نیز انعکاس دارد؛ در آیه قصاص میخوانیم:
َ
ٌ ل
َ َّ َ
اْللباب ل َولکم ت َّتقون ؛ و ای خردمنـدان ،شـما
صاص َحیاة یا ا ِول
ولکم ِف ِ
الق ِ
ِ
را در قصاص زندگانی است ،باشد که به تقوا گرایید (بقره.)111 :

آیة الله جوادی آملی (1113ش) در این باره میگوید:
این تقوا ،تقوایی اجتماعی و سیاسی است که با تقوای عبادی مح

تفاوت بسـیار دارد.

این تقوا از آن رو تقوای اجتماعی است که آحاد جامعـه آن گـاه کـه بداننـد اگـر صـد نفـر
برکشتن حتی یک نفر اجتماع کنند ،اولیای دم میتوانند با تقسیم دیه نود و نـه نفـر بـین
ً
آن صد نفر ،همه آن صد نفر را بر اساس قصاص اعدام کنند ،قهرا نـه تنهـا مبـادرت بـه
آدمکشی نمیکنند ،بلکـه هرگـز توطئـه قتـل نیـز نخواهنـد داشـت .چنـین جامعـهای از
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نظم عادالنه برقرار خواهد شد (.)021 /1
خونریزی محفوظ بوده و در آن ِ

 .۶ – 1ایجاد آرامش در بیمار

از امام صادق

نقل شده که فرمودند:
بـه خداونـد عرضـه داشـت:

در گذشته طبیب را معالج مینامیدند .موسی بـن عمـران

«پروردگارا ،درد از کیست؟» خداوند فرمـود« :از مـن اسـت» .موسـی
«درمان از کیست؟» خداوند فرمـود« :از مـن اسـت» .موسـی

عرضـه داشـت،

عرضـه داشـت« :پـ

مردم را با معالج چه کار است؟» خداوند فرمود« :با مراجعه به او دلخوش گردند»[ .آن گـاه
امام

سخن امام

فرمود« ]:بدین دلیل طبیب را طبیب نامیدند»( 2صدوق1131 ،ش.)101 /0 :

به معنای نفی مداخله پزشک در مداوای بیمار نیست ،بلکه بیان ایشان ناشی

از جهانبینی توحیدی اسـت کـه درمـانگر و شـفابخش حقیقـی خداونـد اسـت .رسـول خـدا
درمان از تقدیر (خداوند) است؛ هر که را آن گونه که بخواهد ،سـود مـیبخشـد( 1متقـی
هندی1221 ،ق.)1 /12 :

پزشک و دارو نقش واسطه دارند .در این واسطه گری ،یکی از وظایف مهم پزشک همراهی و
مهربانی با بیمار است .پزشک با دمیدن روح امید و مهـروزی نگرانـی را از دل بیمـار مـیزدایـد تـا
بدین وسیله آالم جسمانی او نیز کاهش یابد .در حدیث آمده است:
تو (پزشک) همراه هستی و خداوند طبیب ،تو با مری

خوشخویی و مهربانی میکنـی

و خداوند است که او را از بیماری رهایی بخشیده و عافیت دهد( 4ابن منظور1221 ،ق:
.)113 /12

اخالق پزشک در مواجهه با بیمار از منظر آموزههای دینی

فرمودهاند:

 .3 – 1احساس مسؤولیت نسبت به بیمار

آنچه که در ارتباط میان پزشک و بیمـار ضـمانت اجرایـی دارد ،اخـالق پزشـکی و اصـول انسـانی
اســت؛ احســاس مس ـؤولیت حرفــهای از جانــب پزشــک اســت (الریجــانی1131 ،ش.)02 /1 :
احساس مسؤولیت موجب میشود طبیب نهایت تالش و کوشش خود را در معالجه بیمار بـه کـار
اندازد .کوتاهی پزشک در درمان بیمار به منزلۀ سهیم بودن او در استمرار بیمـاری اسـت کـه گـاه
هالکت بیمار را در پی دارد .از امام صادق

نقل شده است که حضرت عیسی

میفرمود:

آن که مجروح را درمان نکند ،بیشک شریک آسیب رساننده بـه او اسـت؛ چـه ایـن کـه
درمان او ،بهبودی او را نخواسـته
آسیب رساننده ،افگار مجروح را خواسته و فرو گزارنده
ِ
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اســـت (و چـــون در پـــی بهبـــودی او نبـــوده) ،نـــاگزیر تبـــاهی او را خواســـته اســـت

1

(کلینی1221،ق.)121 /3 :
 .۴ – 9پاکدامنی و عفتپیشگی

ّ
َ
ِعفة در لغت تهمانده چیزی است ،و ْاس ِت ْعفاف ،طلـب عفـت و پـاکدامنی و بـاز ایسـتادن از حـرام
ْ

َّ

ل َ

َ ْ َْ
َ
یجدون ِنکاحا ؛ و کسانی که
است (راغب اصفهانی ،بیتا .)413 /0 ،آیه و لیستو ِف ِف ال ِذین ال ِ
[وسیله] زناشویی نمییابند ،باید عفت ورزند (نور ،)11 :به باز ایستادن در مواجهـه بـا زمینـههـای
ْ

ل

ْ

َ ل َ ل ْ َ
َ
ظات ؛ مردان و
حاف ِظین فروجهم و ال ِ
جنسی خارج از ضوابط شرعی اشعار دارد .نیز آیه و ال ِ
حاف ِ
ّ
زنان پاکدامن (احزاب ،)11 :کنایه از عفت و پاکدامنی است (راغب اصفهانی ،بیتا.)114 /1 :
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جایگاه انسان عفتپیشه چنان است که امام علی

 ،اجر او را از مجاهـد شـهید در راه خـدا

افزونتــر یــاد کــرده و آن را چنــان دانســته کــه گــویی فرشــتهای اســت از فرشــتههــا( 3شــهیدی،
1113ش .)221 :عفتپیشگی دستور العملی فراگیـر و نسـخهای همگـانی اسـت ،امـا در حرفـه
پزشکی به دلیل اقتضای آن که گاه ناچار به تمـاس بـیپـرده بـا جسـم بیمـار اسـت ،اهمیـت ایـن
خصیصه دو چندان خواهد بود .از ضرورت این ویژگی در مورد بعد بیشتر سخن خواهیم گفت.
 9ـ  .5معاینه و معالجه همجنس در حالت عادی و معاینه و معالجه غیر همجنس در هنگام ضرورت

خداوند در آیات سوره نور مردان و زنان را توصیه کرده تا در مواجهـه بـا نـامحرم دیـده فـرو نهنـد و
پاکدامنی ورزند ،که این برای آنان پاکیزهتر است (نور 12 :ـ  .)11این سفارش اسالم خطـاب بـه
همگان و با هدف پاسداشت حریم پاکدامنی اسـت .در ایـن بـین ،پیکـان خطـاب بیشـتر متوجـه
کسانی خواهد بود که در معرر ارتباط افزونتری با نامحرمان قرار دارند و حرفـه پزشـکی بنـا بـر
ماهیت آن چنین است؛ به ویژه آن کـه بـاور غلطـی در میـان عـوام مـردم رایـج اسـت و آن محـرم
انگاشتن پزشک جن

مخالف در معاینه و معالجه است .این پندار ،درسـت بـرخالف آمـوزههـای

دینی است .برادر امام کاظم

از ایشان سؤال مـیکنـد« :زنـی کـه در ران یـا شـکم یـا بـازویش

زخمی هست ،آیا برای مرد پزشک جایز است که به آن موضع نگریسته تا درمـان کنـد؟ امـام
فرمود :خیر»( 1حر عاملی 1221 ،ق.)011 /02 :
بدیهی این توصیه امام
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برای حفظ عفـاف و پـاکدامنی و نخزیـدن در دامهـای شـیطانی

است .بنا بر این ،بر پزشک الزم است در معاینات و معالجاتی که پزشـک بایـد فراتـر از حـد مجـاز

شرعی بیمار را ویزیت کند ،به پزشک همجن

ارجاع دهد ،مگر ضرورتی ایجاب کند یا اضطراری

در میان باشد که در این صورت ،اشکالی متوجه آن نیست .از امـام صـادق

سـؤال مـیشـود:

اگر بدن زنی دچار مرضی (مانند شکستگی ،سوختگی و غیره) شده باشد ،جایز اسـت کـه مـردی
(پزشک) او را درمان کند؟ امام

فرمود« :اگر از روی اضطرار و ناچاری باشد ،اشکال ندارد»12

(ابــن حیــون 1131 ،ق .)122 /0 :اضــطرار ممکــن اســت ناشــی از نبــودن پزشــک همجــن
توانمند ،یا در دسترس نبودن پزشک همجن

و

یا مواردی دیگر باشد.

 .6 – 9حفظ اسرار بیمار

در روایات اسالمی به بیمار توصیه شده است ،بیمـاری خـود را از پزشـک مخفـی نـدارد تـا فراینـد
بدارد ،طبیب از درمان او عاجز گردد»( 11آمدی1212،ق .)404 :چنین کسی حتی بـه بـدن خـود
خیانت کرده است( 10همان .)400 :این توصیه از آن جهـت اسـت کـه گـاه افـراد از بـازگو کـردن
بیماری اکراه دارند و آشکار شدن آن را برابر با افشای اسرار خود میدانند و بـیم دارنـد بـرای آنـان
پیامدهای ناگواری داشته باشد.
با توجه به این حساسیتها بر پزشک الزم است راز بیمار را برمال نکند که در این صورت به او
خیانت کرده است .گذشته از آن ،رازداری پزشک اعتماد بیمار را نسبت به پزشـک تقویـت کـرده و
بیمار بدون دغدغه تمام عوارر و حاالت ناشی از بیماری را در میان میگذارد و پزشک بـا تسـلط
بیشتر و آگاهی کاملتری به معالجه آن میپردازد.

اخالق پزشک در مواجهه با بیمار از منظر آموزههای دینی

درمان او دچار اخالل نگردد ،از امام علی

روایت است« :هر کـه درد نهفتـه خـویش را پنهـان

 .7 – 9اخذ برائت از بیمار و عدم ضمان پزشک

پزشک متخصص قبل از این که بخواهد بر درمان بیمار اقدام کند ،باید از او کسب برائت کند؛ به
این معنا که وی تمام تالش و توان خود را در درمان او به کار میگیرد؛ حال اگر بیمار بهبود نیافت
و یا دچار عوارضی به مراتب بدتر حالت سابق خود گردید ،پزشک مسؤول نباشد و اگر پزشک ایـن
کار را نکرد ،در مقابـل مـری

ضـامن بـوده و بایـد خسـارت وارده را جبـران کنـد .امـام علـی

میفرماید:
کسی که حرفه او پزشکی یا دامدزشکی است ،بایـد از اختیـاردار او (انسـان یـا حیـوان) بـرای
خود ،کسب برائت کند؛ در غیر این صورت ،ضامن است( 11طوسی1221 ،ق.)012 /12 :
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بنا بر این ،اگر پزشک از تخصص کافی برخوردار بود و با وجود به کارگیری دانش و تـوانش از
عهده مداوای بیمار نیامد ،چیزی بر ذمه او نیسـت .شخصـی بـه نـام یـون
صادق

بـن یعقـوب بـه امـام

میگوید:
کسی که از دارویی اسـتفاده مـیکنـد؛ ممکـن اسـت دارو (بـرای او زیـان آور بـوده) او را
بکشد و ممکن است (برای او مفید بوده) او را بهبـودی دهـد ،و بیشـتر مواقـع بهبـودی
نیابد.

امام صادق

میفرماید:
خداوند هم درد قرار داده و هم درمان ،و هی دردی نیافریده ،مگر آن که بـرای آن دارو
قرار داده است .نام خداوند متعـال را بـر زبـان جـاری کـن و از دارو اسـتفاده کـن( 12ابنـا
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بسطام1211 ،ق.)41 :

سخن کوتاه امام

حاوی نکاتی چند است :نخست ،آن کـه درد و درمـان هـر دو از جانـب

خداوند اسـت و بـرای هـر دردی درمـانی هسـت؛ دوم ،آن کـه مفیـد واقـع نشـدن فراینـد درمـان
در عــدهای نبایــد مــانع بــه کــارگیری آن در دیگــران باشــد؛ ســوم ،جــاری کــردن نــام خداونــد بــه
هنگام استفاده از دارو .آن بدین معنا است که پزشک با تخصـص الزم بـه مـداوای بیمـار بدـردازد
و باور داشته باشد که در نهایـت شـفا از جانـب خداونـد اسـت و اگـر بهبـودی حاصـل نشـد ،گویـا
درمان از دست او خارج بوده و چیزی بر عهده او نیست؛ البتـه در مـری

نیـز بایـد چنـین بـاوری

بارور گردد.
 .۶وظیفه پزشک در رابطه با درمان بیمار

مقصود از وظیفه پزشک در رابطه با درمان بیمار ،نقـش آفرینـی طبیـب در فراینـد معالجـه بیمـار
است؛ به این معنا که از زمان مراجعه فرد بیمار به پزشک ،مجموعه تدبیرها و گامهایـی را طبیـب
در موارد درمان بیمار لحاظ میکند که غایت او دستیابی به هدف طبابت ،یعنی سـالمتی اسـت.
در این نوشتار به هفت مورد اشاره خواهد شد .1 :نقش واسطهگری پزشک در درمان بیمـاریهـا،
 .0کسب تخصص بایسته پیش از درمان عارضه .1 ،به کارگیری نهایت تـالش در یـافتن راههـای
درمان .2 ،رعایت ضرورت در تجویز دارو .1 ،پرهیز از درمان حـرام .4 ،پیگیـری درمـان بیمـار.1 ،
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توجه پزشک به صالح بیمار.

 2ـ  .9نقش واسطهگری پزشک در درمان بیماریها

در جهانبینی توحیدی ،همه امور عالم تحت تدبیر باری تعالی اسـت و هـی مـؤثری از اثـر او بـه کنـار
نیست؛ «یکی از اسمای خداوند سبحان «شافی» است که شفای بیماران ،زیر پوشش این اسم صورت
ل َ

میپذیردَ :و ِاذا َم ِرضَ ف له َو یشفین ؛ و چون بیمار شوم او مرا درمان میبخشد (شعرا.)32::

ایــن اســم ذات اقـدس الــه ،خــود تحــت پوشــش و حکومــت اســم مبــارک «رازق» قــرار

میگیرد؛ چون سالمتی نیز مانند مال ،فرزند ،علم و غیره از صـورتهـای رزق بـه شـمار
میآید .اسم «رازق» نیز خود تحت حکومت اسم « ّ
رب» است .موجودات عالم به واسطه
این اسم از اسمای الهی پرورش و تربیت مییابند» (جوادی آملی ،بیتا.)123 :

رسول خدا

فرمودهاند« :درمان از تقدیر (خداوند) است؛ هر کـه را آن گونـه کـه بخواهـد،

دارو نیست ،بلکه اثبات نقش واسطهگری آنهـا اسـت؛ چـرا کـه امـور دنیـا از طریـق اسـبابی کـه
خداوند برای آنها قرار داده ،به سامان میرسند .بنا بر این ،اولین اصلی که پزشـک بایـد در خـود
نهادینه کرده و بدان باورمند باشد ،اعتقاد به وسیله و واسطه بـودن او در مـداوای بیمـاران اسـت؛
اگر چه این باور بارها برای پزشک در طول شغل حرفهای تجربه شده است ،چه بسا مریضـی کـه
گمان آن میرفت به راحتی درمان پذیرد ،بدرود حیات گفت و چه بسا بیماری که راههـای درمـان
بر روی بسته بود ،ولی از دام بیماری جهید ،آیا برهانی آشکارتر از این حقیقت میتواند پزشک را بر
تقدیر و قدرت خداوند در شفای بیماران واقف گرداند؟

اخالق پزشک در مواجهه با بیمار از منظر آموزههای دینی

سود میبخشد»( 11متقی هندی1221،ق .)1 /12 :این به معنـای نفـی بهـرهگیـری از پزشـک و

 ۶ی  .۶کسب تخصص بایسته پیش از درمان عارضه
واژه ّ
طب ،واژهای عربی و به معنای علـم و آگـاهی نسـبت بـه چیـزی اسـت و طبیـب بـه معنـای

دانشمند چیرهدست است (ابن فارس1222 ،ق .)221 /1 :معنای لغوی گویای این حقیقت است
فرد غیر مطلع در امر طبابت اساسا طبیب نیست .امـا بـه نظـر مـیآیـد تخصـص و توانـایی علمـی
پزشک به توضیحی بشتر نیازمند است ،از نظر اسالم حیات یـک انسـان برابـر بـا حیـات همگـان
است؛ میراندن یک تن چون میراندن همگان و زنـده کـردن یـک تـن چـون زنـده کـردن همگـان

ْ َ
َ َْ َ َ
َ َ َْ
َ َ َّ
است؛ بدین مهم در قرآن اشاره رفته اسـتَ :من ق َتل نف َسا ِبغ ْیر نف ٍس أ ْو ف َس ٍاد ف اْل ْر ِض فکأن َمیا
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َّ
َ َ َ َّ
الن َ
الن َ
اس َج ِمیوا هـر کـ کسـی را ،جـز بـه قصـاص
اس َج ِمیوا و من أحیاها فکأنما أحیا
قتل
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قتل ،یا [به کیفر] فسادی در زمین بکشد ،چنان است که گویی همه مـردم را کشـته باشـد .و هـر
ک

کسی را زنده بدارد ،چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است (مائده.)10 :
حال که جان انسانها تا بدین اندازه اهمیت دارد ،بایـد توجـه داشـت چـه بسـا بـه دلیـل عـدم
به مخـاطره افتـد .از

تشخیص صحی بیماری و به تبع آن عدم تجویز داروی صحی جان مری

بـه یکـی از

این روی ،در آموزههای دینی از درمان بدون تخصـص نهـی شـده اسـت .پیـامبر
َ
پزشکان زمان خود به نام ش َم َردل میفرماید« :پیش از آن که بیماری مری را تشخیص دهی او
را درمان مکن»( 14ابن حجر1211 ،ق.)031 /1 :
نیز در ضرورت تجویز صحی دارو ـ کـه الزمـه آن تشـخیص درسـت بیمـاری

امام سجاد

است ـ فرمودهاند« :آن که بیماریش تشخیص داده نشود ،دارویش [چون به درستی تجویز نشده]
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او را تباه میکند»( 11مجلسی1221 ،ق .)142 /13 :بـر پایـه کـالم امـام

تشـخیص اشـتباه،

تجویز نادرست در پی دارد و پیامد آن وخامت حال بیمار و گاه مرگ او خواهد بود .بنـا بـر ایـن ،بـر
پزشک الزم است هر آن چه در توان اوست ،به کار برد تا در دانش افزایی توفیق افزونتری یابـد و
در تشخیص و درمان امرار کارآمدتر گردد.
اگر پزشکی در حرفه خود دانش کافی و کارایی الزم جهت مداوای بیماران نداشته و همچنان
به امر طبابت مشغول باشد ،در این صورت پیشوای جامعه اسالمی وظیفـه دارد تـا او را بـه زنـدان
افکند .امام علی

میفرماید« :بر امام واجب است که عالمان فاسـق و طبیبـان بیسـواد را بـه

زندان افکند»( 13صدوق1211 ،ق )11 /1 :و چنان که رسول اکرم

فرمودهاند:

اگر پزشکی بدون تخصص طبابت کند ،در صورتی که موجب زیان بیمـار شـود ،ضـامن
خواهد بود( 11متقی هندی1221 ،ق.)10 /12 :

همچنین است:
کسی که در امر طبابت شناخته شده نیست ،عهده دار آن گردد و موجب وفات کسی یـا
خسارتی کمتر از آن شود ضامن است( 02همان).

 .3 – ۶به کارگیری نهایت تالش در یافتن راههای درمان

در نظام شگفت انگیز آفرینش داروی بیماریها به ودیعت نهاده شده است؛ چه این که خداونـدی
24

که در این نظام درد قـرار داده ،بـرای آن درمـان نیـز قـرار داده اسـت؛ امـام صـادق
خدا

روایت کردهاند که فرمود:

از رسـول

مداوا کنید که خدا دردی نـداده جـز آن کـه بـا آن درمـانی داده ،مگـر مـرگ کـه درمـان
ندارد»( 01مجلسی1221 ،ق.)11 /11 :

این حدیث داللت بر آن دارد که بشر باید پیوسته در پی یافتن راههای درمان امرار مختلـف
باشد؛ حتی آنهایی که غیر قابـل درمـان بـه حسـاب مـیآینـد؛ چـرا کـه بسـیاری از امراضـی کـه
امروزه به سادگی درمان میشوند ،بشر در گذشتههای نه چندان دور قادر به مـداوای آنهـا نبـود.
بر اساس این حقیقت اسـت کـه اگـر پزشـک بـا وجـود بـه کـارگیری شـیوههـای معمـول درمـان،
نتوانست بیماری را مداوا کند ،باید مأیوس نشده و سعی بیشتر کند تـا بلکـه در آینـده راه درمـان را
دریابد.

بیشک مصرف دارو عوارضی کم یا زیاد در پی دارد که برای سالمتی زیانبار است و آثار آن دیر یا
زود خود را نمایان میگردند .از این روی ،در آموزههای دینی به مدارای با درد تـا آن جـا کـه بـرای
انسان مقدور است ،توصیه شده است .پیامبر

میفرماید« :مادامی که بدنت تـاب درد دارد ،از

دارو بدرهیــز و چــون بــیتــاب شــد ،دارو مصــرف کــن»( 00مجلســی1221 ،ق )44 /11 :و امــام
علی

در نهج البالغه فرمودهاند« :با درد خـود بسـاز؛ چنـدان کـه بـا تـو بسـازد»( 01شـهیدی،

1113ش.)142 :
گذشته از عوارر دارو بر جسم ،گاه اعتیاد به دارو نیز دیده میشود؛ به طوری که در ابتدا فرد

اخالق پزشک در مواجهه با بیمار از منظر آموزههای دینی

 .۴ – 2رعایت ضرورت در تجویز دارو

مبتال به بیماری ،با مصرف اندکی دارو بهبود مییابد ،اما در ادامه ،بدون آن که نیازی بـه مصـرف
دارو باشد ،توهم نیاز به مصرف دارو دارد .امام کاظم

میفرماید:

تا میتوانید مراجعه به پزشک را از خود دور دارید؛ چون مانند ساختمان است که مقدار کمش
شخص را به مقدار فراوانش میکشاند»( 02حر عاملی1221 ،ق.)221 /0 :
این مقدمه از آن جهت آمد تا گفته شود اگر بیماری به پزشک مراجعـه کـرد و پزشـک پـ

از

طی مراحل تشخیص به این جمعبندی رسید که به دارو درمانی نیازی نیست و یا با تجویز حـداقل
دارو بهبودی برای بیمار حاصل میشود ،به همان حداقل اکتفا کند؛ نـه آن کـه دچـار عـوامزدگی
شده و یا مطابق میل عوام گام بردارد و برای آن که خـود را در دیـدگان بیمـار بـاال بـرد ،بـه تجـویز
بیرویه یا غیر ضروری دارو روی آورد.
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 .5 – 2پرهیز از درمان حرام

خداوند سبحان مؤمنان را توصیه داشته که از نعمتهای پاکیزه خداوند بهره گیرند« :ای کسـانی
که ایمان آوردهاید ،از نعمتهای پاکیزهای که روزی شما کردهایم ،بخورید»( 01بقره .)110 :مفـاد
آیه شریفه بیانگر آن است که از هر آن چه که ناپـاکی اسـت ،بایـد اجتنـاب کـرد؛ خـواه در جهـت
خوردن و آشامیدن باشد و خواه در جهت مداوای بیماری .در بـاره اجتنـاب از خـوردن و آشـامیدن
ناپاک اختالفی در جامعه اسالمی نیست؛ اما در خصوص مداوای بیماران گاههـالـهای از تردیـد و
ابهام بر آن سایه میافکند .بـا مراجعـه بـه متـون دینـی ایـن ابهـام زدوده شـده و حقیقـت نمایـان
میگردد؛ از رسول خدا

روایت شده است« :آن که با حرام درمان میجوید[ ،بداند که] خداوند
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در آن شفا قرار نداده است»( 04متقی هندی1221 ،ق ،)10 /12 :از امام صـادق

نیـز روایـت

است« :خداوند ـ عز و جل ـ در هی حرامی شفا و درمان قرار نداده اسـت»( 01کلینـی1221 ،ق:
.)211 /4
این دو حدیث به طور مطلق خوردن هر آنچه که بر اساس شریعت مقدس اسالم حرام اعـالم
شده ،منع میکنند؛ سوگمندانه امروزه دیده و شنیده میشود که پزشکانی ،برای مداوای بیماران
مبتال به ناراحتیهای معدوی ،کلیوی و غیـره ،خـوراکیهـای حرامـی چـون مشـروبات الکلـی یـا
گوشت حیوانات حرام گوشت را تجویز میکنند .وقتی از امام صادق
که آمیخته به شراب است ،پرسیده شد؟ امام

حکم اسـتفاده از دارویـی

فرمود:

روا نیست ،سوگند به خداوند دوست ندارم بدان بنگرم ،تا چه رسد بخواهم با آن درمـان
کنم .آن مانند پیه یا گوشـت خـوک اسـت؛ اگـر چـه مردمـانی هسـتند کـه بـا آن درمـان
میکنند( 03همان.)212 :

کالم امام

تصری  ،بلکه تأکید دارد بر پرهیز از بهرهگیـری از آشـامیدنی حـرام کـه شـراب

باشد و خوردنی حرام که گوشت خوک باشد .نیز استفاده برخی از مردم بـرای مـداوای بیمـاران بـا
آنها جوازی برای مباح بودنشان نیست.
 .6 – 2پیگیری درمان بیمار

در آموزههای اسالمی سفارش شده است که هر گاه انسان کـاری را بـر عهـده مـیگیـرد ،آن را بـا
22

استواری و استحکام انجام دهد .در سیره رسـول خـدا

نقـل شـده کـه پـ

از دفـن فرزنـدش

ابراهیم ،رخنهای بر روی قبرش دید ،آن را با دستش پوشـانیده و فرمـود« :هـر گـاه یکـی از شـما
کاری سامان داد ،آن را استحکام بخشد»( 01کلینی1221 ،ق .)041 /1 :اگر هر امری که انسان
عهدهدار آن میگردد ،به نحو شایسته صورت دهد و در انجـام آن کوتـاهی و سسـتی بـه خـود راه
ندهد ،بسیاری از مشکالت و آسیبهایی که گریبانگیر افراد و جوامع است ،رخت خواهـد بسـت.
یکی از اموری که چنین اقتضایی دارد ،مداوای بیماران است .شناسـایی بیمـاران و پیگیـری رونـد
درمان آنها مسألهای است که امروزه مغفول مانده اسـت و کمتـر دیـده مـیشـود پزشـکی بـدون
انگیزههای مـادی ،پیگیـر فراینـد درمـان بیمـار خـود باشـد .ایـن در حـالی اسـت کـه در توصـیف
پیامبر

میخوانیم:
طبیبی که بر سر بیماران گردان است و مرهم او بیمـاری را بهتـرین درمـان ،و آنجـا کـه

از آن جهت گفته شده «بر سر بیماران گردان است» که تجربه طبیب گردان افزونتر است یـا
بدین سبب گفته شده که طبیب گردان که گرداگرد بیمار خـود مـیگـردد تـا آن را درمـان کنـد ،از
صالحان است که بر گرد مریضان روحی خود میچرخند تا آنان را معالجه کنند .گویند:
بر در خانه زنی پلیدکار دیده شد ،به او گفته شـد :چـون شـمایی ایـن جـا چـه

مسی

میکند؟ فرمود :طبیب نزد مـری

حاضـر مـیگـردد (ابـن ابـی الحدیـد1211 ،ق/1 :

.)131

ممکن است گفته شود که این سخنان ناظر به درمان امرار روحی مردم است و ارتبـاطی بـا
درمان جسم مری

اخالق پزشک در مواجهه با بیمار از منظر آموزههای دینی

دارو سودی ندهد دا او سوزان( 12شهیدی1113 ،ش.)121 :

ندارد ،در پاسخ باید گفت که پیامبران گـاه جسـم رنجـور مـردم را نیـز درمـان

میکرده است؛ چنان که از احادیث طبی پیامبر

نمایان است؛ مضاف بر آن ،هر دو بعـد روح و

جسم متعلق به انسان هستند و در صورت بیمـاری نیازمنـد بـه درمـان و پیگیـری آن تـا بهبـودی
کامل حاصل آید؛ البته درمان امرار روحی به مراتب دشوارتر از عالج جسم است؛ چه بسیار کـه
ً
بیماری جسمی با یک نسخه درمان شود؛ اما تقریبا نمیتوان مرضی روحی را یافت که بتوان آن را
با یک ساعت روانکاوی یا مشاوره چاره کرد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که بیشتر مردم آن گاه که بیمـاری جسـم آنـان را آزرده سـازد،
خود را شتابان به پزشک میرسانند ،ولی در بیماریهای روحی و روانی ،یا خود را بیمار نمیداننـد
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و یــا خــود را بــینیــاز از طبیـب مــیبیننــد .در ایــن هنگــام اســت کــه وظیفــه طبیبــان روح و روان
(رواندزشکان ،روانشناسان ،مبلغان مذهبی و غیره) است که بر بالین بیمار خود حاضر آیند.
 2ـ  .7توجه پزشک به صالح بیمار

عوامزدگی و مطابق میل و خواسته عوام گـام برداشـتن ،دردی جانکـاه اسـت کـه سـوگمندانه گـاه
گریبانگیر دانشمندان ،عالمان و پزشکان میگردد .در این هنگام بیش از آن که به مصال کالن
افراد و اجتماع توجـه شـود ،بـه جـذب غیـر معقـول آنـان تمرکـز مـیگـردد؛ در حـالی کـه وظیفـه
اندیشمندان و طبیبان استفاده از تمام ظرفیتها برای مداوای بیمار است؛ اگر چه خالف میـل او
باشد .این امر چنان بدیهی است که رسول خدا

جز این را در پزشک روا نمـیدانـد .ایشـان بـه
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یکی از مشرکان چنین فرمودهاند:

ّ
یا عبد الله ،تو هی طبیب دیدهای که مداوات بیماران بر وفـق مـراد ایشـان کنـد؟ بلکـه

طبیب آن کند که صالح بیمار باشد (رازی ،بیتا.)121 /1 :

و به اصحاب خود فرمودهاند:
ای بندگان خدای ،شما همچون بیمارانید و رب العالمین همچون طبیب ،صالح بیمـار
در آن باشد که طبیب کند ،نه در آنچه مشتهی بیمار باشد (همان.)141 /1 :

نتیجه

بر اساس آنچه گذشت ،پزشک به سبب نقش تعیین کنندهای که در جامعه بـر دوش داشـته و در
ارتباط مستمر با مردمان است ،بایسـته اوسـت کـه خـود را از پلشـتیهـای اخالقـی پیراسـته و بـه
زینتهای اخالقی بیاراید .بر اساس آموزههای دینی ـ کـه آبشـخور آنهـا آیـات و روایـات اسـت ـ
زینتهای اخالقی شایسته پزشک در مواجهه با بیمار در یک تقسیمبندی کلی به دو دسته تقسیم
میشود :نخست ،وظیفه پزشک در رابطه با بیمار؛ و دیگر ،وظیفه پزشک در درمـان بیمـار .ذیـل
عنوان نخست هفت وظیفه اخالقی میتوان به دست داد .1 :تقواپیشگی ،نیکخواهی و پشتکار،
 .0ایجاد آرامش در بیمار .1 ،احساس مسؤولیت نسبت به بیمار .2 ،پاکدامنی و عفتپیشگی.1 ،
معاینه و معالجه همجن
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در حالت عادی و معاینه و معالجه غیر همجن

حفظ اسرار بیمار .1 ،اخذ برائت از بیمار و عدم ضمان پزشک.

در هنگام ضرورت.4 ،

تحت عنوان دوم نیز هفت وظیفه اخالقی قابل شناسایی است .1 :نقش واسطهگری پزشـک
در درمان بیماریها .0 ،کسب تخصص بایسـته پـیش از درمـان عارضـه .1 ،بـه کـارگیری نهایـت
تالش در یافتن راههای درمان .2 ،رعایت ضـرورت در تجـویز دارو .1 ،پرهیـز از درمـان حـرام.4 ،
پیگیری درمان بیمار .1 ،توجه پزشک به صالح بیمار.
بر پایه این آموزهها ،پزشک در معاینه و معالجه بیمـار در پـی نگـاه سـوداگرانه و تـأمین منـافع
فردی نیست ،بلکه با نگاهی توحیدمحورانه بیمار را فرستاده خداوند دانسته و بر خود الزم میداند
که با او برخوردی انسانمدارانه داشته باشد .در چنین رویکردی بیمار بـه دلیـل فقـر اقتصـادی بـا
مرگ یا استمرار بیماری دست و پنجه نرم نخواهد کرد.
اخالق پزشک در مواجهه با بیمار از منظر آموزههای دینی
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پینوشتها:
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ـاد ْال َم ْج ُـروح َ
ـارک
الت
و
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ َ ِ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َِ َ َ ْ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ً
ِ ِإلشفا ِئ ِه لم یشأ صالحه ف ِإذا لم یشأ صالحه فقد شا :فساده اض ِطرارا».
َ
َ
ْ
ً
ُ
َ
ْ
َ .3ما ْال ُم َجاه ُد الشه ُید فی َسبیل الله ب َأ ْع َظ َم َأ ْج ًرا مم ْن َق َـد َر َف َعـف َل َ
کـاد ال َعفیـف أن َیکـون َملکـا م َ
ـن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ
ال َمال ِئکة.
ْ َ
ْ
َ
َ َ َْ ُ
ُ
َ .1عل ُّی ْب ُن َج ْع َفر فی َکتابهَ ،ع ْن َأخیه ُم َ
وسی ْب ِن َج ْعفر قالَ :سألت ُه َع ِن ال َم ْرأ ِا َیکون ِب َها ال ُج ْر ُح ِفی
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َْ َ ْ َ َْ َ ُِ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َ َ
ف ِخ ِذها أو بط ِنها أو عض ِدها هل یصل ِللرجل أن ینظر ِإلی ِه یع ِالجه ،قال :ال.
َ َ ِ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َُ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ْ ُ
َ ُ ُ َ َ َ َ ُ
الم ْرأ ِا ت ِص ُیب َها ال ِعلة ِفی جس ِدها أ یصل أن یع ِالجها الرجـل ،قـالِ :إذا اضـطرت ِإلـی
 .12أنه س ِئل ع ِن
َ ََ ْ
ذ ِلک فال َبأ َس.
َ
َ
َ ْ ََ َ ُ َ
کنون َدا ِئ ِه َع َج َز ط ِب ُیب ُه َع ْن ِشفا ِئ ِه
 .11من کتم م
َ ْ ََ َْ
اخطب َاَ :م َر َض ُه َخ َان َب َد َنهُ.
 .10من کتم ِ
َ .11م ْن َت َطب َب َأ ْو َت َب ْی َط َر َف ْل َی ْأ ُخذ ْال َب َر َاَ :ا م ْن َول ِّیه َو إال َف ُه َو َل ُه َضامنٌ.
ِ
َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ
َعن الر ُجل َی ْش َر ُب الد َو َاَ :و ُرب َما َق َت َل ُه َو ُرب َما َی ْس َل ُم م ْنهُ
ُ .12ی ُون َ ْبن َی ْع ُق َ
وب قالَ :سألت أ َبا َع ْب ِد الل ِه
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ ُ َ ِ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ِّ
الش َف َاَ :و َما َخ َل َق الل ُه َد ًا :إال َج َع َل َل ُـه َد َو ًاَ :ف ْاش َـر ْبهُ
و ما یسلم أ کثر قال ،فقال :أنزل الله الدا :و أنزل
ِ
َ َ
َو َس ِّم الل َه ت َعالی.

اخالق پزشک در مواجهه با بیمار از منظر آموزههای دینی

 .11الدوا :من القدر،و هو ینفع من یشا :بما شا.:
 .14ال ُتداو َأح ًدا َح ّتی َتعر َف َ
دا:ه.
َ ِ
ِ
ُُ َ َُ َ ُ
ُ
واؤهُ.
َ
َ .11من لم یعرف داؤه أفسده د
َْ
ْ َ
ْ َ
َ ْ
ُْ َ
َْ
َ .13ی ِج ُب َعلی ِاإل َم ِام أن َی ْح ِب َ الفساق ِم َن ال ُعل َم ِاَ :و ال ُجهال ِم َن اخ ِطب ِا.:
َ ََ َ َ ُ َ
ُ ٌّ َ َ
ََُ
ضام ٌن.
 .11رسول الله  :من تطبب ولم یعلم ِمنه ِطب قبل ِذلک،فهو ِ
ِّ ِّ َ ً َ َ َ َ ً َ
َ ََ َ َ َ
َ ََُ
ضام ٌن.
 .02رسول الله  :من تطبب و لم یکن ِبالطب معروفا ،فأصاب نفسا فما دونها ،فهو ِ
ْ َ َ َ
َْ َ
َ َ َ َْ َ
َ
 .01تد َاو ْوا ف َما أن َزل الل ُه َد ًاِ :إال أن َزل َم َع ُه َد َو ًاِ :إال الس َامَ ،ی ْع ِنی ال َم ْوت ف ِإن ُه ال َد َو َا :ل ُه.
َ َ َ
َ
َ َ َُ
َ
َ
 .00ت َجن ِب الد َو َاَ :ما ْاحت َمل َبدنک الد َا :ف ِإذا ل ْم َی ْحت ِم ِل الد َا :فالد َو ُا.:
َ
َ
ْ .01ام ِش ِبدا ِئک َما َمشی ِبک.
َ َ َْ
َ ْ َ ُ
َ
َ َََْ ُ َْ ْ َ
َ
کم ف ِإن ُه ِب َم ْن ِزل ِة ال ِب َن ِا :ق ِلیل ُه َی ُج ُّر ِإلی ِکث ِیر ِه.
ْ .02ادف ُعوا ُم َعال َجة اخ ِطب ِا :ما اندفع الدا :عن
 .01یا َأ ُّی َها ال َ
ذین َآم ُنوا ُکلوا م ْن َط ِّیبات ما َر َز ْق ْ
ناکم .
ِ
ِ
 .04من تداوی بحرام ،لم یجعل الله فیه شفا.:
َ
َ
ْ
َ
َ
ِ .01إن الل َه ـ َعز َو َجل ـ ل ْم َی ْج َعل ِفی ش ْیِ :مما َحر َم ِشف ًاَ :و ال َد َوا.:
َْ ُ َ
ََ َ َ
َْ
َ ُ ُّ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ
کیـف
َع ْن َد َواُ :ع ِج َن ِبـالخ ْم ِر ،فقـال :ال َو الل ِـه مـا أ ِحـب أن أنظـر ِإلی ِـه ف
َ .03سألت أ َبا َع ْب ِد الل ِه
َ َ ْ
ْ
َ َ
ََ َ
َُ ً َ َ َ َ
أتد َاوی ِب ِه ِإن ُه ِب َم ْن ِزل ِة ش ْح ِم ال ِخ ْن ِز ِیر أ ْو ل ْح ِم ال ِخ ْن ِز ِیر َو ِإن أناسا ل َیتد َاو ْون ِب ِه.
َ َ َ َ َ ُ ْ ً َْ ْ
کم َع َمال فل ُیت ِق ْن.
ِ ... .01إذا ع ِمل أحد
َْ َ
کم َم َراه َم ُه َو َأ ْح َمی َم َواس َمه ُ.
ْ
َ .12طب ٌ
یب َدو ٌار بط ِّبه قد أح َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
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 .0قرآن کریم (0۴0۵ق) .ترجمه :محمد مهدی فوالدوند ،تهران :دار القرآن الکریم؛
 .2آمدی ،عبدالواحد بـن محمـد تمیمـی0۴01( .ق) .غیررالحکم دررالکلیم ،قـم :دار الکتـاب
االسالمی؛
 .3ابن ابی الحدید ،عبد الحمید بن هبة اللـه0۴1۴( .ق) .شیرح نهیج البالغیه ،قـم :انتشـارات
کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی؛
ّ
 .۴ابنا بسطام ،عبد الله و حسین0۴00( .ق) .طب األئیة  ،قم :دار الشریف الرضی؛
 .۵ابن حجر0۴0۵( .ق) .اإلصابة ،بیروت :دار الکتب العلمیه؛
 .۶ابــن حیــون ،نعمــان بــن محمــد مغربــی03۵۵( .ق) .دعییائم اإلسییالم؛ قــم :مؤسســة آل
البیت ؛
 .1ابن فارس ،أحمد بن فارس0۴1۴( .ق) .رعجم الیماییس اللغة ،محقق :عبد السالم محمـد
هارون ،قم :مکتب االعالم االسالمی؛
 .۵ابن ماجة ،محمد بن یزید قزوینی( .بیتا) ،السنن ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،بیـروت:
دار الفکر؛
 .9ابن منظور0۴1۵( .ق) .لسان العرب؛ قم :نشر ادب حوزه؛
 .01جوادی آملی ،عبدالله031۵( .ش) .ضسنیم ،قم :اسرا:؛
 .00جوادی آملی ،عبدالله( .بیتا) .شیس الوثا ضبریز  ،قم :اسرا:؛
 .02حمیری ،عبد الله بن جعفر0۴03( .ق) .قرب اإلسناد ،قم :مؤسسة آل البیت ؛
 .03رازی ،محمد بن حسین( .بیتا) .نزهة الکیرام بسیتان العیوام ،تهـران :کتابخانـه مرکـزی و
ادبیات دانشگاه تهران؛
 .0۴راغب اصفهانی ،حسین بن محمد( .بیتا) .ضرجیه ضحمیی رفیردا ،الفیاظ قیرآن ،تهـران:
مرتضوی؛
 .0۵زبیدی ،محمد مرتضی0۴0۴( .ق) .ضاج العر س رن جواهر الماروس ،محقق :علی هاللی و
علی سیری ،بیروت :دار الفکر؛
 .0۶شــهیدی ،جعفــر031۵( .ش) .ضرجیییه نهییج البالغییه ،تهــران :شــرکت انتشــارات علمــی و
فرهنگی؛

؛

اخالق پزشک در مواجهه با بیمار از منظر آموزههای دینی

 .01حر عاملی ،محمد بن حسن0۴19( .ق) .سائل الشیعه ،قم :مؤسسة آل البیت
 .0۵صدوق ،محمد بن علی03۵۵( .ش) .علل الشرائع ،قم :کتاب فروشی داوری؛
 .09صدوق ،محمد بن علی0۴03( .ق) .رن ال یحییره الفمییه ،قـم :دفتـر انتشـارات اسـالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛
 .21طبرســی ،علــی بــن حســن03۵۵( .ق) .رشییکاا األنییوار فییا غییرر األخبییار ،نجــف :المکتبــة
الحیدریة؛
 .20طبرسی ،حسن بن فضل0۴02( .ق) .رکارم األخالق ،قم :الشریف الرضی؛
 .22طریحی ،فخر الدین بن محمد031۵( .ش) .رجیع البحرین ،تهران :مرتضوی؛
 .23طوسی ،محمد بن حسن0۴11( .ق) .ضهذیب األثکام ،تهران :دار الکتب اإلسالمیه؛
 .2۴کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق (0۴11ق) .الکافا ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة؛
 .2۵الریجانی ،باقر03۵3( .ش) .پزش رالثظا ،اخالقا ،تهران :برای فردا ،چاپ اول؛
 .2۶متقی هندی0۴19( .ق) .کنز العیال ،بیروت :مؤسسة الرساله؛
 .21مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقـی0۴13( .ق) .بحیار األنیوار الجارعیة لییرر أخبیار األئییة
األطهار ،بیروت :دار إحیا :التراث العربی؛
 .2۵محمدی ری شهری ،محمد03۵3( .ش) .دانش ناره اثادی پزشکا ،قم :سازمان چـاپ و
نشر دار الحدیث؛
 .66پهلوان،خــادمی03۵9( .ش)« .اخــالق پزشــکی در اســالم» ،فرییلناره پییژ هشهییا نهییج
البالغه.
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