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 پروفیشنالیسم پزشکی و آموزه های دینی

 

اعضا  اعالم می دارند که هایی هستند که به صورت علنیوفیشینها گروشن است.پریپروفیک پزشکی مقدمه:
اهداف عالی داشته و خود را مانند یک خیر اجتماعی به جامعه عرضه می کنند های خاصی رفتار ه ن به شیوآ

داوری قرار  د ورماساس  این ن برآاتیکز استانداردهایی را اعالم میکنند که اعضای و با انتشار کدکرده 
 .یگراناحترام به د وشرافت و كرامت  ،وظیفه ،تعالي  ،پاسخگویي  ،از خود گذشتگي  کدهایی مانند:میگیرند.
كه باید الگو و مربي و آموزگار فوق هاي ها بكوشند تا در عرصهگرایي مستلزم آن است كه پراكتیشنرپروفشن

ناپذیر آنان از مراقبت از هاي جدایيباشند عالي عمل كنند و این تعالي بخشي از رویكردها، رفتارها، و مهارت
 سی کدرحانیت می باشد .در این مطالعه هدف ما برموزش وروآطب و قانون و فیشن های سنتیوپر.بیمار شود

 های دینی است.ه موزآ فیشنال یا مشخصات طبیب از دیدگاهوپر پزشکاتیکز

 
سی مقاالت و متون اسالمی ریات و روایات و برآکتابخانه ای در این تحقیق با مطالعه مواد و روشها:

 .رفتگسی قراررکدها و مشخصات پزشک پروفشینال یا طبیب مورد بر،
 

حضرت امام و   ت علی )ع(در کالم حضر مهمترین کدهای اتیکز پزشک در متون اسالمی:و بحث نتایج
 یافت شد که عبارتند از: صادق)ع( 

فلیتق ا...و ینصح( )من یطبب خیرخواهی) دلسوزی و  -3جدیت و کوشش )اجتهاد(  -2پرهیزکاری )تقوا(  - 1
 )مورد اعتماد -5گاهی )بصیرت(آو  علم -4صادق)ع(  امامحضرت و در کالم   الینصح و الیجتهد(

را حضرت یا مشخصه طبیب فیشینال وولین و مهمترین کد اتیکز پزشک پرا .یب بصیر ثقه(ب)وط(،ثقه
.چرا که ارزش تقوی سایر ارزشها را در دل خود دارد و توصیه به تمام ارزش کرده اندعلی)ع( تقوی ذکر

ودر لسان شرع به   لغت به معنای حفظ کردن چیزی در برابرآفات استتقوی در  .های الهی و انسانی است
معنای خویشتن داری در برابرگناه ومحرمات است.از یکی از صحابه معنای تقوی را پرسیدند، گفت:آیا هر 

حال دامن خودرا جمع نموده وکوشش گز از راه ُپر خاری گذشته ای ؟ وقتی جواب مثبت شنید گفت :آیا در آن 
راغب در كتاب مفردات القرآن  نجات از خار ها نداشتی ؟ گفت : آری. گفت : همین تقوی است. در جهت

وقایه عبارت است  ...گوید: الوقایه حفظ الشى ء مما یوذیه و یضره... و التقوى جعل النفس فى وقایه مما یخاف
كردن از آنچه درباره ى آن از محافظت چیزى، از هر چه به او زیان مى رساند و تقوا یعنى نفس را محافظت 

بیم مى رود، تقوا در عرف شرع نگهدارى نفس از آنچه انسان را به گناه مى كشاند مى باشد به اینكه ممنوعات 
 .و محرمات را ترك كند.راغب صریحا مى گوید: تقوا خود را محفوظ نگهداشتن است

یات فراوانی را به آن پرداخته شده و آبا عنایتی خاص به  ن از موضوعات بسیار مهمی است کهآتقوا در قر
ن بکار رفته است. به آدر قر مرتبه ماده تقوا به صورت های مختلف 250.حدود است خود اختصاص داده

مده از تقوا نیز اسم برده شده ده یا از نماز و زکات سخن به میان آهمان اندازه که از ایمان و عمل نام بر
البالغه از جمله کلماتی  مده است.در نهجآوایات فراوانی نیز در باب تقوا ن کریم احادیث و رآاست.همگام با قر

در نهج البالغه،  ن تکیه شده است کلمه تقواست و نهج البالغه را می توان کتاب تقوا خواند.آکه زیاد روی 
اى كسى این خطبه را امیرالمومنین علیه السالم در جواب تقاض ،خطبه اى طوالنى است به نام خطبه ى متقین

ایراد كرد كه از آن حضرت خواسته بود، توصیف مجسم كننده اى از اهل تقوا بكند، امام نخست استنكاف كرد 
و به ذكر سه چهار جمله، اكتفا نمود ولى آن شخص كه نامش، همام بن شریح و مردى مستعد بود، قانع نشد و 

شروع به سخن كرد و با بیان بیش از صد  در تقاضاى خود اصرار و سماجت كرد، امیرالمومنین علیه السالم
صفت و ترسیم بیش از صد رسم از ویژگیهاى معنوى و مشخصات فكرى، اخالقى و عملى اهل تقوا سخن را 
به پایان رسانید. مورخان نوشته اند كه پایان یافتن سخن على همان و قالب تهى كردن همام پس از یك فریاد 

اوصاف را در خود  دیگرى مهمتر و سازنده تر است، هركس بتواند این صفاتى كه هریك ازوویژگیها همان! 
خواهد شد، و از این سرچشمه نور و  زنده كند و به آن متخلّق گردد، نور ایمان و حقیقت بر قلب او تابنده

روشن خواهد گشت، و شخصیتى تازه همراه با آرامش و  هدایت امیرمؤمنان على)علیه السالم( روح و دل او



اهل  خطبه هّمام در هر یك از قرون اسالمى، نزد .احساس خواهد كرد یتى بى نظیر در وجود خودروحان
قرآن، مقیّد به خواندن  دانش، بزرگ ترین كتاب از نظر اخالقى به شمار مى رفته و حتى بعضى همانند تالوت

رو به قبله مى نشست و به كه وضو مى گرفت و  آن بوده اند. یكى از اساتید بزرگوار مى فرمود استادى داشتم
من مى فرمود این خطبه را بخوان و در سپاس خالقى را كه به مخلوقاتش لباس وجود پوشانید; و انسان را از 

اشرف موجودات و گل سرسبد دستگاه  در نهایت ضعف بود، ُخِلَق ااِلْنساُن ِضعُْیفا مقتضاى میان آنهابا این كه
 اّلّلِ اَتْقیُكمْ  اِنَّ اَْكَرَمُكْم ِعْندَ  مالك برترى و كرامت او معرفى نمود تقوى راو در كتاب تشریعش .آفرینش قرار داد

مرحله عینیّت رسانند و در متن صفحات  امر كرد كه آن را با قلم اراده از مرحله ذهنیّت به اتَّقُوا و با فرمان 
سپس خود را به  اْلُمتَِّقین اَنَّ اّلّلَ َمعَ  كهعال را فراهم نمایند  كتاب تكوین بنگارند تا زمینه مصاحبت با حق جل و

مخلوقاتش برگزید، بعد  و با همین معیار پیامبرانش را از میان  اَهل التّقوى واهل المغفرة هو.  این وصف ستود
( را ص )و از میان آنها پیامبر خاتم محمد بن عبدهللا التَّْقوى ذِلَك َخْیر   وِلباسُ  از آن كه ملبّس به لباس تقوى بودند

نبویه را با  و دگر بار با همین سنجش، سیره.َرُسوِل اّلّل اُْسَوة  َحَسَنة   لَقَدْ كاَن لَُكْم فِى به عنوان اسوه برگزید
نگردد و زمین و زمان از اسوه و حّجت  والیت علویه استمرار بخشید تا با ارتباط عالم ُملك و َملَكوت منقطع

الهى كه روح  و شكر خداى را كه بهترین زاد را در این سفر خت االرض باَهلهالَسا لو ال الحجة خالى نشود كه
 تا به غایت قصوى و آخرین فَِانَّ َخْیَر الّزاِد التَّْقوى سوار بر مركب جسمانى طى طریق مى كند تقوى قرار داد

را  و باالخره سند مالكیت بهشتش.ْدحاً فَُمالقِْیهِ اِلى َربَِّك كَ  یا أَیَُّها اإِلنساُن اِنََّك كاِدح   مرحله، یعنى لقاى هللا برسد
تِْلَك الَجنَّةُ الَِّتى ُنوِرثُها ِمْن ِعباِدنا َمن  :هم به نام صاحبان این زاد و توشه یعنى متقین ثبت و صادر نمود و فرمود

ً  َكانَ  خواندن مى گریست و  وقتاسناد  و این َولَنِْعَم دَاُر الُمتِّقینَ  :و چه جایگاه پر نعمتى كه خودش فرموده تَِقیّا
تا انشاهللا فالح  چراغ هدایت خود قرار دهنداین خطبه را و چقدر نیکو است که پزشکان .ناله مى كرد

دلسوزی و  ،درون تقوی  جدیت و کوشش  تقوی حاوی تمام ارزشها ست..ورستگاری نصیبشان گردد
حلم صبر وبردباری ،، و تعالی کمال،اهی گعلم و  آ  عدالت،عمل صالح واحسان ونیکوکاری،،خیرخواهی 

و احترام  نوعدوستی  عدم آسیب رساندن به دیگران، ،اعتماد و امانت داری  همراه با علم،قول همراه با عمل،
کرامت  پایداری و ایستادگی، ،لیت و پاسخگو بودنمسئو وظیفه و  ، و ازخود گذشتگی ایثارگری ، به دیگران

و بسیاری از  تواضع وفروتنی،پاکدامنی و نرمخویی ،درستکاری و شرافت  راستگویی و   ،و بزرگواری
 نهفته است.دیگر  و ارزش های اخالقی کدهای اتیکز

 
از تمام کدهای پروفیشنال های دینی در مورد پزشکان کد مهمی را معرفی می نماید که ه موزآنتیجه گیری:

و تمام ارزشها و کدهای اخالقی دیگر را  است ومنینمه و مئهمان کد اخالقی پیامبران و اموجود مهمتر است 
با تقوی  انق(و متقین و پزشک )والتقی رییس االخالدر راس کدهای اخالقی است که درون خود دارد .کد تقوی

بر انسانهای دیگر بر این آنان به صفات نیکو و پایه های بلند فضل از دیگر انسانها مزیت یافته و مالک برتری 
و همراهی معیت  محبوبیت خداوند)ان ا...یحب المتقین (،  و باعث ن اکرمکم عندا...اتقیکم()اپایه است 

برخورداری از علم و  ،)و اتقوا...لعکم تفلحون( فالحرسیدن به رستگاری و ،خداوند)ان...مع الذین اتقوا(
من امره  لکم یتق ا...یجعل سان شدن کارها)ومن،آنا( احکمت و فرقان)یا ایهاالذین امنو ان تقوا...یجعل لکم فرق

 می گردد. (روزی فراوان )و یرزقه من حیث ال یحتسب وسیرا(
  

 
                                                                                   پروفیشنالیسم ، پزشکی، آموزه های دینی : واژگان کلیدی  


