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چکیده

در فرهنگ اسالمی ،مراجعه بیمار به پزشک برای معالجه واجب است و امتناع پزشک از درمان نیزز ،الزالوب بزر ترمزت ،زمان دارد در
مسیر درمان ،از معای نه تا معالجه ،پزشک تعامل نزدیکی با بیمار دارد و این امر اقتضا می کند اصول اخالقی ،فقهزی و تقزوقی بزه ن زو
درست مراالات شود با بررسی متون اصیل دینی ،به سه اصل تقوامداری ،امانتداری ،و تقیقتگویی میرسیم که مبنای اخالقی بسیاری
از تعامالت پزشک و بیمار است
تقوا ،ب رترین فضیلت اخالقی در قرآن کریم ،و اولین توصیه امام اللی اللیهالسالم به پزشکان است تقوای ترفهای نیز ،بدون تقوای فردی
تاصل نمی شود و پزشکی که نفس خود را کنترل نکند ،ترفهاش برای او آفت میشود تقوای ترفهای اقتضا میکند که پزشک ،خود را
ملزم به شناخت و رالایت تالل و ترام الهی در ن وب درمان و ارتباط با بیماران بداند
جسم و راز بیمار امانتی است در نزد پزشک ،و پزشک امین میداند هرگونه قصور در تشخیص یا درمان ،خیانتی اسزت بزه بیمزار بیزان
تقیقت برای بیمار یا همراهان او ،از وظایف پزشک است ،چنانکه رالایت راستی در صدور گ واهی ،از اهمیت باالیی برخوردار است ،زیزرا
امروزب گواهی پزشک ،مالک رأی دادگاهها یا نهادهای مختلف مدنی و اجتماالی است
واژگان کلیدی:

اخالق پزشکی ،تقوای ترفه ای ،فقه پزشکی ،تقوق بیمار

جایگاه پزشک در اسالم
در شریعت اسالم ،فراگیری اللوم مورد نیاز جامعزه ،از قبیزل
اللم طب واجب کفایی بودب و بر تمامی کسانی که توان و امکان
ت صیل چنین اللمی را دارند ،واجب است تا تد رفع نیاز ،آن را
فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف کنند بزر بیمزاران نیزز واجزب
است در صورت ابتال به امرا ی که اگر درمزان نکننزد ،موجزب
هالکت آنان و یا نقص الضو یا قزوبای از قزوای جسزمانی آنزان
میگردد ،به طبیب مراجعه و خود را معالجه کنند و تق تعلل و
کوتاهی ندارند آیۀ« :وَ ال تُلْقُواْ بِأَیدِیکُمْ إِلزََ التهَّْْلُکَزۀب بزا دسزت
خویشتن خود را به هالکت نیندازید » 1و اتادیثی از این قبیزل
بر این مطلب داللت دارند« :خود را مزداوا کنیزد کزه همانزا آن
کس که درد را فرستادب ،داروی آن را نیز فرسزتادب اسزت » ()1
از سوى دیگر ،درمان بیمار از امرا زَ کزه موجزب هالکزت یزا
نقص الضزو او مزَگزردد ،بزر طبیزب واجزب اسزت و امتنزاع و
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خوددارى از درمان ،الالوب بر ترمت ،مان نیز دارد امام صادق
اللیهالسالم از تضرت مسیح نقل میکند که آن تضرت فرمزود:
«اگر طبیبَ مداواى مجروتَ را واگذارد ،بزا وارد کننزدج جَزر
شریک است ،چرا که وارد کنندب جر  ،قصد آسزیب مجزرو را
داشته و کسَ هم که توانایَ مداوا دارد ولزَ از معالجزه امتنزاع
مَورزد ،ناگزیر همان را خواسته است » ( )2یعنزَ همزانطزور
که وارد کنندب جر مقصر و امن اسزت ،طبیزب ممتنزع نیزز
امن است ()3
در توزب اللوم بشرى نیز ،پزشکَ سرآمد دانشهاستب چزرا
که فلسفه سایر اللوم ،بهربورى انسان از مواهب زنزدگَ اسزت و
این هدف ،جز در پرتو سالمت جسم و روان ،میسزر نیسزت ()4
افزون بر این ،زمینههای توجه به خدا در ترفه پزشزکی فزراوان
است پزشک ،خصوصیات و ریزبکاریهای بدن انسزان را مزورد
مطالعه قرار میدهد و در طول دوران آموزش و تتی در هنگزام
درمان ،بهطور مداوم با پیچیدگیهای نظام خلقت سر و کار دارد
و این مسئله باالث میشود که بیش از سزایر افزراد بزه الظمزت
آفرینش آگاهی داشته باشد ()5

محمود متوسل آراني

24

رُهاوی در بیان منافع اللم پزشکی مینویسد:
« نخستین سزودی کزه فهزم از طریزق طزبن بزدان نایزل
می شود اقرار به وتدانیت خدای متعال و شناخت تکمزت
لطیف و قدرت واال و تسن النایت او به سایر خالیق اسزت
چرا که وقتزی آدمزی بزه آمیختگزی ممتزجزات و ترکیزب
مرکبات از سایر م سوسات جامد با توجه به اختالف انزواع
آنها ،و به موجودات نباتی با وجود کثرت شاخههای آنهزا ،و
به تیوانات با وجود تبزاین انزواع آنهزا ،مزینگزرد و سز س
بدانچه مختص هر نوالی از آنها و خصوصاً ویژب نزوع انسزان
است میاندیشد ،و آنگاب به شناخت ذات خود میپزردازد و
در مزاج خود و االضای خویش ،با آن همه اشکال و مقزادیر
و و ع پیوستگی و گسستگی و افعال و منافع و نظایر اینها
تأمل می ورزد ،به خوبی از تکمت آفریدگار متعال بزه ایزن
نکته پی می برد که او خالقی است یگانه و توانزا و دانزا کزه
برای مخلوقاتش استوارترین و مطمئنتزرین و نیکزوترین و
بهت رین چیز را خواسته است و ثمزرب و نفزع همزین نکتزه
برای انسان خردمند کافی است » ()6
جایگاه بیمار در اسالم
واژب «مرض» 24 ،مرتبه در قرآن بهکار رفته کزه  12مرتبزه
دربارب بیماران جسمی و اتکام آنان و  12مرتبه دربارب بیمزاران
روتی و گفتار و رفتار آنهاست کلمات «مَزری » و «مَر زی»
در قرآن ،مربزوط بزه بیمزاران جسزمی و البزارت «فِزی قُلُزوبِهِم
مَرَض» در خصوص بیماردالن و به ویزژب منافقزان بزهکزار رفتزه
است1
دسته اول مشزمول رتمزت و رافزت الهزی بزودب و خداونزد
تکالیف شرالی همچون نماز ،روزب ،تج و جهاد را بر آنان سهل و
آسان گرفته و گروب دوم به کیفر سخت و شدید الهی در دنیزا و
آخرت تهدید شدباند
از آیات و روایات چنزین بزر مزیآیزد کزه خداونزد هرگونزه
تکلیفی که موجب السزر و تزرج گزردد ،از بیمزاران و معلزوالن
برداشته است دب آیه از قرآن ،اتکام این گروب را بیان مزیکنزد،
مانند اینکه بیمار میتواند به جای و و تیمم کنزد ،2بیمزار الزم
نیست هنگام نماز بایستد و کافی است به هر شکل که میتوانزد
نمازش را بخواند ،تتی خوابیدب بزر تخزت ،3بیمزارانی کزه روزب
برای آنها رر دارد و یا ممکن است منجزر بزه تشزدید بیمزاری
1ز سورب بقرب ،آیه 10
2ز سورب نساء ،آیه  43و سورب مائدب ،آیه 6
3ز سورب آل المران ،آیه 191

آنها شود ،از روزب گرفتن معافند و پس از بهبودی آن را بزه جزا
میآورند ،4جهاد از بیماران و معلوالن برداشته شدب است5
شاید بتوان از آیات فزوق ،چنزین اسزتنباط نمزود کزه اگزر
خداوند در واجبات خود ،به بیماران تخفیف ویژب دادب است ،باید
قوانین جامعه اسالمی نیز برای این گروب شرایط ویژب قائل شزود
و آتاد جامعه و تکومت اسالمی ،آنچه را موجب السزر و تزرج
برای بیماران می شود ،از آنان بردارند ،چه در امر درمان و هزینه
هززای آن ،چززه در م ززیط کززار و شززرایط آن ،چززه در زنززدگی و
امکانات آن
امیرمومنان اللی اللیهالسالم در نامه خزود بزه مالزک اشزتر،
یکی از وظایف تزاکم اسزالمی را رسزیدگی بزه افزراد رنجزور و
ناتوانی میشمرد که در اثزر بیمزاری از پزا افتزادب و زمزینگیزر
شدباند« :اللَّهَ اللَّهَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلََ مِنَ الَّزذِینَ لَزا تِیلَزۀَ لَهُزمْ وَ
الْمَسَاکِینِ وَ الْمُ ْتَاجِینَ وَ ذَوِی الْبُؤْسِ وَ الْزَمْنََب از خزدا بتزرس
در باربى زیردستان بیچارب و تهیدستان نیازمند و افراد گرفتار و
بیمززار » 6و در ادامززه همززین بخشززنامه تکززومتی مززینویسززد:
«هنگامی که نماز را به جماالت با مردم میخوانی آن را طوالنی
مکن ،زیرا برخی از نمزازگزاران بیمارنزد (و تزوان نمزاز طزوالنی
ندارند )»
در روایات ،الیادت از بیماران و رسیدگی به امور آنزان مزورد
تاکید فراوان است و یکی از تقوق برادران دینزی شزمردب شزدب
است رسول خدا نیز شخصا بزه دیزدن بیمزاران مزیرفزت و بزا
سخنان خود به آنان آرامش میداد ()7
ارتباط پزشک و بیمار
ن وب تعامل و ارتباط هر یک از افراد بشر ،در سه بعزد قابزل
بررسی است :ارتباط با خود ،ارتباط با خدا ،و ارتباط با هزمنزوع
جدا انگاشتن این سه توزب از یکدیگر ،کاری غیرالالمانزه اسزت،
زیرا هموارب این سه بر هم اثر گذاشته و از هم اثر میپذیرند
تفکر در خود ،رابطه فرد را با خداوند تقویت میکند و چگونگی
ارتباط با خدا را شکل میدهدب همانگونه کزه ن زوب ارتبزاط بزا
خود و خدا ،شکلدهندب ارتباط با همنوالزان اسزت انسزانهزای
خززدام ور ،در ارتبززاط بززا هززمنوالززان ،بززه تززق و الززدالت رفتززار
میکنند ،زیرا میدانند تجاوز به تقوق همنوالان ،مستلزم تعدی
از تدود الهی ،و ظلم به نفس خویشتن است

4ز سورب بقرب ،آیه 184
5ز سورب فتح ،آیه 17
6ز نهج البالغه ،نامه 53

مجله مطالعات اسالمی در حوزه سالمت؛ پاییز  -1396دوره اول ،شماره اول

25

دیدگاه اسالم در ارتباط پزشک و بیمار

اگر نگاب فرد به زندگی الهی شود ،متناسب باورهای خزویش
تدود و تریم دیگران را تفظ میکند ،خدمت به بنزدگان خزدا
را شعار خود قرار دادب و رفتاری پسندیدب از خود نشان میدهد
ن وب تعامل پزشک با بیمار ،از مو والات بین رشته ای است که
از بعد فقهی ،تقوقی و اخالقی مورد بررسی قرار می گیرد ایزن
نوشتار ،مو وع را از نگاب اخالقی مزورد کنکزاش قزرار دادب و بزا
بررسی اجمزالی در متزون اصزیل دینزی ،شزامل قزرآن کزریم و
روایات پیامبر اکرم و ائمه معصومین ،سزه فضزیلت تقوامزداری،
امانتداری و تقیقتگویی را به النوان مبنزای دیزدگاب دیزن در
ارتباط پزشک و بیمار معرفی می نماید

 .1تقوامداری
تقوا  ،برترین فضیلت دینی
از نگاب قرآن کریم ،تقوا برترین فضیلت است« :إِنَّ خَیرَ الزَّادِ
التَّقْوى» 1و انسانهای باتقوا ،برترین جایگزاب را در نززد خداونزد
دارا هستند« :إِنَّ أَکْرَمَکُمْ الِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ»2
پرکاربردترین واژب اخالقی در قرآن کریم ،واژب تقوا است کزه
تدود  250مرتبه به کار رفته است برخی اهل لغت ،تقوا را بزه
پروا و پرهیز معنا کردب انزد و برخزی ،تزرس و هزراس را کزه در
برخورد با امور ناگوار پدید میآید ،در معنزای ایزن واژب دخالزت
دادب و تعبیر «خداترسی» را در ترجمزه «تقزوی اللهزه» بزه کزار
میبرند اما به نظر می رسد تقزوای الهزی بزه معنزای پارسزایی،
خویشتنبانی و خویشتنداری از کارهای ناپسندی است که قهر
و غضب الهی را به دنبال دارد ()8
استاد مطهری در این زمینه می نویسد:
تقوا در نهجالبالغه ،نیرویَ است روتانَ که بر اثزر تمزرین
زیاد پدید مَآید و پرهیزهزاى معقزول و منطقزَ ،از یزک
طرف سبب و مقدمه پدید آمدن این تالت روتانَ است و
از طرف دیگر معلول و نتیجزه آن اسزت و از لزوازم آن بزه
شمار مَرود این تالت ،رو را نیرومند و شاداب مَکنزد
و به آن مصونیت مَدهد انسانَ که از این نیزرو بزَبهزرب
باشد ،اگر بخواهد خود را از گناهان مصون و م فوظ بدارد
چارباى ندارد جز اینکه خود را از موجبزات گنزاب دور نگزه
دارد ،و چون هموارب موجبات گنزاب در جامعزه وجزود دارد
ناچار است از م زیط کنزار بکشزد و انززوا و گوشزهگیزرى
اختیار کند
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مطابق این منطق یا باید متقَ و پرهیزکار بود و از م زیط
کناربگیرى کرد و یا باید وارد م یط شد و تقوا را بوسید و
کنار گذاشت طبق این منطق هرچه افراد اجتنزابکزارتر و
منزوىتر شوند جلوب تقوایَ بیشترى در نظزر مزردم الزوام
پیدا مَکنند اما اگر نیروى تقوا در رو فزردى پیزدا شزد،
رورتَ ندارد که م یط را رها کند ،زیرا بدون رها کزردن
م یط ،خود را پاک و منزب نگه مَدارد
دسته اول مانند کسزانَ هسزتند کزه بزراى پرهیزز از  ،بزه
دامنه کوهَ پناب مَبرند و دسته دوم مانند کسانَ هستند
که با تزریق نزوالَ واکسزن ،در خزود مصزونیت بزه وجزود
مَآورند و نه تنها رورتَ نمَبیننزد کزه از شزهر خزارج
شوند و از تماس بزا مزردم پرهیزز کننزد ،بلکزه بزه کمزک
بیماران مَشتابند و آنان را نجات مَدهند ()9
فضیلت تقوا برای پزشک
در دنیای امروز ،رالایت اخالق پزشکی با انگیزبهای مختلزف
صورت می گیرد و اگر چه بیماران در هر تال از رفتزار شایسزته
سود می برندب اما نگاهی به انگیزبها ،جای تأمل دارد :گروهزی از
بیم قانون ،گروهی به جهت تفزظ آهبزرو ،گروهزی بزرای کسزب
وجاهت اجتماالی و گروهزی از سزر نزوعدوسزتی بزا گیرنزدگان
خدمات پزشکی رفتاری اخالقی دارنزد جمعزی نیزز خزود را در
برابر خدا مسئول و او را بر انگیزب و االمال خود ناظر میبیننزد و
هر ل ظه مراقب اندیشه و رفتار خود هستند
پایبندی دینی به تعهدات ترفزهای ،همزان تقزوای پزشزکی
است که در خلوت و جلوت و با وجود نظزارت یزا الزدم نظزارت
قانون ،انسان را به انجام شایسته و دقیق وظایف وامیدارد امزام
اللی اللیهالسالم در سخنی نغز و کوتزاب ،ولزی پرمغزز و پرمعنزا،
اوّلین توصیهای که به پزشکان فرمودند ،تقواى الهَ بود:
«مَنْ تَطَبَّْبَ فَلْیتَّقِ اللَّهَ وَ لْینْصَحْ وَ لْیجْتَهِدْب هر که طبابت را
پیشه خود ساخت ،تقوای الهی را مراالزات کنزد ،خیرخزواب
مردم باشد و (در ت صزیل اللزم و معالجزه بیمزار) جزدیت
نماید » ()1
تقوا یک فضیلت فردی در ارتباط شخص با خداوند نیسزت،
بلکه همه الرصههای زنزدگی را در برمزیگیزرد پزشزک بزاتقوا،
افزون بر انجام وظایف شخصی ،ملزم به رالایت تقوا در اقزدامات
درمانی است تقوامداری ،بیمار را بندب خدا معرفی کردب و تالش
در جهت سالمتی بندگان خدا را مایزه تقزرب بزه خزدا و الامزل
کمال روتی پزشک میداند البته تقوای ترفهای بزدون تقزوای
فردی تاصل نمیشود
پزشکی که نفس خود را با تقوای الهی تفظ نکند ،ترفهاش
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برای او آفت میشود ،چون نفس آدمی آنگاب که به وسیله تقزوا
مهزار نگزردد ،در خزدمت هززوا و هزوس قزرار گیزرد و موجبززات
بدبختی انسان را فراهم سازد ()10
در این روایت« ،نُصْح» به معنای خیرخواهی و «اجتهاد» ،به
معنای بهکارگیری همه توان است بنابراین ،پزشک بایسزتی اوّالً
خیر بیمار را در نظر بگیرد نه سود خود را ،و ثانیا از همزه تزوانِ
فکری و الملی خود براى درمزان وی اسزتفادب کنزد و در صزرف
وقت برای تشخیص بیمزاری ،تجزویز دارو و چگزونگی درمزان و
طول آن ،به چیزی جز سود بیمار نیندیشد ()4
رالایت تقوا ،از جهات مختلف ،الزمه ترفزه پزشزکی و کزادر
درمانی است:
1ز پزشکی ،ترفهای است نیازمند دانش ،تخصزص و تجربزه
کافی ،و تقوای ترفهای اقتضا میکند که پزشک از هرگونه تعلل
و سهلانگاری دوری کزردب و نهایزت دقزت را در امزر تشزخیص
بهکار گیرد و هرگاب نتوانست بیماری را تشخیص دهد و یا خزود
را از درمان آن ناتوان دید ،بدون هرگونزه مالتظزهای آن را بزه
بیمززار االززالم کززردب و از هرگونززه اقززدام خززودداری کنززد در
سوگندنامه بقراط آمدب است« :به جراتی کسی که سنگ مثانزه
دارد ن ردازم و این کار را به کسزی کزه متخصزص در ایزن امزر
است ،واگذار نمایم » ()11
2ز شریعت اسالمی که اتکام و قوانینی را برای سعادت بشر
و ع کردب است ،دربارب بیماری و شیوبهای درمان آن ،که یکی
از امور مبتالبه بشر در طول تاریخ بودب است ،مسائلی را مطزر
و من تاکید بر رالایت تدود الهی ،از یک سو معافیتهزایی را
در صورت السر و ترج و ا زطرار ،بزرای پزشزک و بیمزار مقزرر
داشته و از سوی دیگر ،در انجزام البزاداتی همچزون نمزاز ،روزب،
تج و جهاد ،تخفیفهایی را برای بیماران قرار دادب است تقوای
ترفهای اقتضا میکند که پزشک ،من کسزب آگزاهی از ایزن
تدود ،خود را ملزم به رالایت تالل و تزرام الهزی در رابطزه بزا
ن وب درمان بیماران بداند
3ز رابطه پزشک و بیمار در مراتل تشخیص و درمزان ،بزه-
گونهای است که هرگونه ناپزاکی در چشزم و دسزت ،آنهزا را در
معرض لغزش و ان راف قرار میدهد و چه بسزا سزالمت جسزم
بیمار ،به قیمت بیماری رو پزشک تمام شود
رُهززاوی در «ادب الطبیززب» کززه از آثززار برجسززته پزشززکی
اسالمی در قرن سوم هجری و کهنترین اثزر در زمینزه اخزالق
پزشکی در اسالم است ،تزکیه نفس و آراستن آن بزه فضزایل را
الزمه کار طبابت دانسته و مینویسد:
بر تو الزم است که نفس خود را ریا ت دهی و او را بر این

سه خصلت ،یعنی القل و متانزت و الفزت ،خزوگر کنزی تزا
فا ل و آراسته به ادب گردی و نفس خود را پیراسته کنی
و آن را الیق آموزش و فراگیری اللوم سازی ()6
تکیم جرجانی در توصیه خود به پزشکان میگوید:
طبیزب را کززه بززه نزدیززک یزک بیمززار آیززد ،پززس از آنکززه
شرطهای امانت دینی و شفقت مردمی بجای آوردب باشد و
چشم و گوش و دست و زبان از همه ناپسندها نگاب داشزته
باشد ()12
در نصایح اللَ بن الباس اهوازی نیز آمدب است:
پزشک از روى ریبه به زنهزا نگزاب نکنزد ،زن آزاد باشزد یزا
کنیز و به منازل زنها داخل نشود مگر براى مداوا کزردن و
از نگاب آلودب ب رهیزد ()11
و در سوگندنامه بقراط آمدب است:
در هر خانه ای که باید داخل شوم برای مفید بودن به تال
بیماران وارد خواهم شد و از هر کار زشت و آلزودب کننزدب،
به خصوص االمال ناهنجار ،بزا زنزان و مزردان ،خزواب آزاد و
خواب بردب باشند اجتناب خواهم کرد ()11
تقوا اقتضا میکند که پزشک در مسائل شرالی بزه خبرگزان
دین مراجعه و طبق نظر آنزان المزل کنزد و از هرگونزه اجتهزاد
شخصی ب رهیزد همانگونه که مراجع دینی به هنگزام بیمزاری
به پزشک رجوع میکنند و خود را ملزم به رالایت نسخه پزشک
میدانند همه مراجع تقلید کتزابی مسزتقل در مو زوع اتکزام
پزشکی و استفتاءات مربوط به آن دارند که پزشکان مسزلمان از
آن بینیاز نیستند
حدود معاینه و معالجه
ب ث ما در تقوا ،بهالنوان یک فضیلت اخالقی بود ،اما نمزود
این فضیلت در رفتار ،رالایت اتکام شریعت است رابطه پزشزک
با بیمار در امر تشخیص و درمان ،نشانگر میززان تقیزد و تقزوای
اوست از اینرو آنچه را مبتالبه الموم پزشکان و کادر درمانی در
این زمینه است ،یادآور میشود:
1ـ رعايت همجنس
جذب و انجذاب ،موهبتی الهی است ،که نمیتزوان آن را در
روابط ناهمجنس بیتأثیر دانست خزدای تکزیم ایزن کشزش و
گرایش بین زن و مرد را برای ت کیمبخشی پایزههزای خزانوادب
قرار دادب است زنان ،برای مردان مظهر جذب هستند ،و اگر این
نعمت الهی در غیر جایگاب خود ،یعنی در غیزر خانزه و خزانوادب
مورد بهرببرداری قرار گیزرد ،بزه یقزین مفسزدب همزراب خواهزد
داشت اتکام الهی مربوط به تعیین تدود و تریم روابزط زن و
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دیدگاه اسالم در ارتباط پزشک و بیمار

مرد نیزز ،جهزت ممانعزت از ایزن ویرانگزری روتزی و روانزی و
اجتماالی است ()13
در شریعت اسالم ،جسم زن و مرد ترمزت دارد و بایزد اتتزرام
آن در زمان تیات و پس از مرگ تفظ شود لذا اصزل بزر مراجعزه
بیمار به پزشک همجنس است تا تدود الهی در تد امکزان رالایزت
شود مراجع دین بر اساس منابع فقهی چنین فتوا میدهند:
در صورت وجود پزشک همجنس و دسترسی به او ،رجزوع
به پزشک غیر همجنس ،هرگاب مستلزم لمس یا نظر تزرام
گردد ،جایز نیست ()14
بنابراین مسئوالن نظام بهداشتی و روسزای بیمارسزتانهزا و
درمانگابها وظیفه دارند بزر اسزاس نیازهزای درمزانی شزرایط را
برای این امر فراهم آورند ،نه آنکزه همزوارب بزر اسزاس ا زطرارِ
بیمار برنامهریزی کنند
پزشزززک نیزززز وظیفزززه دارد در صزززورت مراجعزززه بیمزززار
غیرهمجنس ،او را به پزشک همجنس معرفی کند این استفتاء،
گویای همین مطلب است:
سوال :بعضَ از خانمها براى معالجه به دکتزر مزرد مراجعزه
مَکنند آیا با اللم به اینکه این خانم قزادر اسزت بزه دکتزر زن
مراجعه کند ،مَتوان او را معالجه کرد؟
پاسززخ :در فززرض سززؤال ،دکتززر بایززد او را بززه طبیززب زن
راهنمایَ کند ،مگر آنکزه بیمزار واقعزاً االتقزادى بزه طبیزب زن
نداشته باشد ،و خود را ناچار بداند ()14

پزشک یا پرستار قرار دهد بلکزه ایزن از بزاب زرورت اسزت و
پزشک و بیمار باید به تداقل اکتفا کنند در مورد آموزشهزاى
پزشکَ در مراتل مختلف و تشریح جسد نیز این سخن جارى
است
متاسفانه المزوم بزانوان پوشزش و تجزاب خزود را در برابزر
پزشکان مرد به راتتزی کنزار مزیزننزد ،و المزوم پزشزکان نیزز
تذکری به بیمار نمیدهند و گرفتزار نگزاب تزرام مزیشزوند در
تالی که از نظر شرالی تنها در صورت زرورت ،نگزاب بزه بزدن
بیمارِ غیر همجنس و یا الورتین همجنس جایز است ،آن هم بزه
مقدارى که رورت اقتضا کند
3ـ لمس بدن بیمار
لمس مو ع ،از شرایط تشخیص برخی بیماریها بزه شزمار
میآید و در م دودبی درمانگری شکل جدی و اساسی به خود
میگیرد در کتب فقهی از جمله مواردی که لمس بدن نزام رم
به صورت مشروط استثنا شدب ،معالجزهی غیزر همجزنس بزا دو
شرط زیر است:
 1فقدان پزشک یا پرستار مماثل و یا بینتیجه بودن تزالش
آنها
 2ممکن نبودن تشخیص بیماری و درمزان بزدون لمزس و
نظر ()13
 .2امانتدارى

2ـ کنترل نگاه

 .2-1راز بیمار

پزشک باتقوا ،در نگاب کردن براى معاینه ،الفت و پاکدامنَ
و تدود اسالمَ را رالایت مَکند ،بدین معنا که اگر از طریقزَ
بهجز نگاب کردن بتواند بیمارى را تشزخیص دهزد ،مبزادرت بزه
نگاب نامشروع نمَورزد و در صورت نیاز به این کار نیز ،به اندازب
رورت ،اکتفا مَکند ()4
آیات شریفهی« :قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضهوا مِنْ أبْصزارِهِمْ وَ قُزلْ
لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنه » 1به ترسیم نزوع نگزاب مزرد و
زن به یکدیگر میپردازد «غَ ّ بَصَر» به معنای فروبستن چشم
هنگام سخن گفتن با نام رم نیست ،بلکه به معنای کوتاب کردن
نگاب است ،در مقابلِ خیرب نگاب کردن
چنان نیست که پزشک بزا بیمزار م زرم باشزد ،و بزا خیزال
راتت جنس مخالف را معاینه و المزل کنزد ،بیمزار هزم بزدون
اتساس نگرانزَ و هماننزد یکزَ از م زارم ،خزود را در اختیزار

در هر ترفهای آنچه از اسرار و اطالالات مربوط بزه افزراد در
دست انسان قرار میگیرد ،در تقیقت امانت است و تزق افشزاء
یا سوء استفادب از آن را نزدارد ( )15یکزَ از آداب مهزم ترفزه
پزشکی نیز ،رازدارى است برخَ بیمارىها ،راز بیمار م سزوب
مَشود و او مایل نیست دیگران از آن مطلزع شزوند پیشزوایان
اسالمَ ،از یک سو به بیمار توصیه مَکنند که بیمارى خزود را
از پزشک پنهان نکند و او را از آنچزه الزمزه تشزخیص بیمزاری
است ،آگاب سازد ،چنان که امام اللَ اللیهالسالم مَفرماید« :مَن
کَتَمَ مَکنُونَ دائِهِ الَجَزَ طَبیبُهُ الَن شِزفائِهب هزر کزس درد نهفتزه
خویش را پنهان دارد ،پزشک از درمزان او نزاتوان مزَمانزد » و
«مَن کَتَمَ األَطِبّاءَ مَرَ َزهُ خزانَ بَدَنَزه :هزر کزس بیمزاریش را از
پزشکان کتمان کند ،به جسم خویش خیانت کردب است » ()16
و از سوى دیگر ،به پزشک تاکید مَکنند که امانزتدار باشزد و
راز بیمار را افشا نکند ()4
بر اسزاس اصزول فقهزی ،افشزای راز بیمزار ،خیانزت در امانزت
م سوب میشود و در صورتی که منجر به بروز خسارتی بزه بیمزار

1ز سورب نور ،آیات  30و31
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شود ،پزشک امن است و باید خسارت واردب را جبران کند
 .2-2جسم بیمار
جسم انسان امانت الهی ،و پزشک امزین خداسزت بیمزاران
نیز که در کلیه مراتزل تشزخیص و درمزان ،جسزم خزود را در
اختیار پزشک قرار میدهند ،او را امین میشمرند و از او انتظزار
امانتداری دارند رسول خدا فرمود« :لِکُزل أُمَّْزۀ أَمِزین ،،وَ أَمِزینُ
هَذِبِ الْأُمَّْۀِ أَبُو الُبَیدَجَ بْنُ الْجَرَّا ِب هر امّتی امینی دارد و امین ایزن
مردم ابوالبیدب جرا است » ()17
پزشک امین در تجویز دارو ،بهبودی سریع یزک الضزو ،کزه
ر ایت بیمار را نیزز بزه دنبزال دارد ،در نظزر نمزیگیزرد ،بلکزه
سالمت همه االضزا را مزدّ نظزر قزرار دادب و دارویزی مناسزب را
تجویز میکند پزشک امین ،در پیشنهاد جراتی به بیمار ،بیش
از آنکه به درآمد خود بیندیشد ،به رورت ایزن اقزدام و درصزد
زیان آن برای جسم بیمار میاندیشد پزشک امزین ،در صزورت
بیدقتی در تشخیص یا قصور در جریان درمزان ،کزه منجزر بزه
زیان دیدن جسم بیمار شود ،خود را مدیون شزمردب و در مقزام
جبران خسارت برمیآید ،گرچه بیمار متوجه نشزود و اقزدام بزه
شکایت ننماید پزشک امین ،هیچ اقدامی که موجب زیان بیمزار
شود انجام نمیدهد ،گرچزه بزه درخواسزت بیمزار و ر زایت او
باشد زیرا او در رتبه نخست ،از جانب خداوند امین شمردب شدب
و خداوند اجازب چنین تصرفی را به او ندادب است
 .2-3ناموس بیمار
الفهت به معنای خویشتن داری در الین برخزورداری اسزت و
یکی از آداب امانتداری بهشمار میرود در آموزبهزای دینزی از
چشم غیر الفیف و نگاب هزوسآلزود ،بزه النزوان چشزم خزائن و
خیانت در نگاب تعبیر شدب است« :یعْلَمُ خائِنَۀَ الْأَالْینِ وَ ما تُخْفِزی
الصُّدُورُب خداوند چشمهایَ را که به خیانت مزَنگزرد و آنچزه را
سینهها پنهان مَدارند ،مَداند »1
«از معضالت اخالقی در نهادهای درمزانی ،برقزراری روابزط
نامشروع میان درمزانگزر و درمزانگیزر اسزت ،کزه الزمزۀ
امانت داری در ترفه ،پیشگیری از هر نوع رابطۀ غیر شغلی
است که با پاکدامنی سازگار نباشد » ()15
در ادیان آسمانی ،ناموس امانت اسزت هنگزامی کزه دختزر
شعیب به پدرش گفت« :یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْبُ إِنَّ خَیرَ مَنِ اسْزتَأْجَرْتَ
الْقَوِی الْأَمینُب اى پدر! موسزی را اسزتخدام کزن ،همانزا بهتزرین
فردی کزه اسزتخدام کنزَ ،کسزَ اسزت کزه نیرومنزد و امزین
1ز سورب غافر ،آیه 19

باشد » ،2تضرت شعیب به او گفت :قوت و قدرت موسزی را بزه
واسطه کشیدن آب از چاب و آب دادن گوسفندان متوجه شدی،
اما امین بودن او را چگونه فهمیدی؟ او در پاسخ گفت« :هنگزام
بازگشت به خانزه ،بزه مزا گفزت :پشزت سزر مزن بیاییزد و مزرا
راهنمایی کنید ،زیرا ما پشت سر زنان راب نمیرویم و آنزان را از
پشت نمینگریم » ()18
تضرت یوسف نیز در رد تهمتی کزه بزه او زدب بودنزد ،فرمزود:
«أَنی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیب :من در نهان به الزیز مصر خیانت نکردم »3
در روایات اسالمی ،از ناموس به النوان امانزت یزاد شزدب و در
اهمیت تفظ آن آمدب است« :شخص ،امین شمردب نمیشود مگر
آنکه در سه مزورد ،امزانتَ را کزه بزه او سز ردب شزدب ،سزالم بزه
صاتبش بازگرداند :اموال و اسرار و ناموسب تتی اگزر دو مزورد را
تفظ کرد و در یکَ خیانت نمود ،امین شمردب نمیشود » ()19
در ب ث تقوای پزشکی ،اتکام نظر و لمس بیمار بیان شزد
طبیعی است رالایت اتکام شرالی ،از ایجاد روابزط ناصز یح تزا
تد زیادی پیشگیری مزیکنزد و متاهزل بزودن کارکنزان نظزام
درمانی االم از پزشک و پرستار و دستیار نیز میتوانزد در تفزظ
م یطهای درمانی از آلودگیهای اخالقی موثر باشد
امام اللَ در نامهاش به امام تسن اللیهماالسالم ،کار توأم با
الفهت و پاکدامنی را سفارش کزردب و مزیفرمایزد« :اَل ِرفَزۀ مَزعَ
العِفهۀِ خَیر مِنَ الغِنَ مَعَ الفُجُورب داشتن ترفهاى که همراب الفت
باشد ،بهتر از ثروتَ است که همراب گناب باشد »4

 .3حقیقتگویی
امانت داری ،صفات دیگر اخالقی را نیز در پی داردب از جملزه
مهم ترین آنها ،صداقت و راستگویی است امام اللی اللیه السزالم
می فرماید« :اَألَمانَۀُ تُؤدِی إِلََ الصِّدقب امانت بزه صزداقت منجزر
میگردد » ()16
در بسیاری از روایات نیزز ،امانزتداری و راسزتگفتزاری در
کنار هم و به النوان دو فضیلت مهم از مکارم اخالق پیزامبران و
دو شاخصه بارز اهل ایمان مطر شدب است« :إِنَّ اللَّهَ الَزَّ وَ جَزلَّ
خَصَّْ األنْبِیاءَ بِمَکَارِمِ األَخْالقِ الْوَرَعُ وَ الْقَنَاالَۀُ وَ الصَّْبْرُ وَ الشُّزکْرُ
وَ الْ ِلْمُ وَ الْ َیاءُ وَ السَّْزخَاءُ وَ الشَّزجَاالَۀُ وَ الْغَیزرَجُ وَ الْبِزرُّ وَ صِزدْقُ
الْ َدِیثِ وَ أَدَاءُ األَمَانَۀ» ()20
گفتن تقیقت بزه بیمزار ،گرچزه خبزر بزد باشزد ،در اخزالق

2ز سورب قصص ،آیه 26
3ز سورب یوسف ،آیه 52
4ز نهج البالغه ،نامه 31
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پزشکی امروز به النوان یکی از تقوق بیمار مطر اسزتب زیزرا در
صورت امکانِ درمان ،بیمار به دسزتورات پزشزک بزه دقزت المزل
میکند و در مسیر بهبودی قرار میگیرد و اگر امیدی بزه درمزان
نیست ،برای رفتن آمادب میشود و در ادای دیون دنیوی و دینی و
تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول خود اقدام مزیکنزد بزر
اساس آموزبهای قرآنی ،وصیت کردن از تقزوق مومنزان اسزت و
پزشک با بیان تقیقت بیماری به ن و مناسب ،بیمزار را در انجزام
این دستور دینی یاری میکند تا تقی از کسی ایع نشود

جراتات واردب بر سان هدیدب در توادث رانندگی ،گزواهی الزدم
سالمت روانی برای جانیان در زندان ،گواهی تولد نوزاد یزا فزوت
بیمار ،گواهی می زان استراتت بیمار بزرای اسزتفادب از مرخصزی
استعالجی ،گواهی میزان معلولیت ناشی از جنگ و موارد بسیار
دیگر که متناسب با قوانین مو واله کشورها گسترش یا کزاهش
مییابد ،بیانگر اهمیت راستگویی و تقیقتگویی پزشزک ،تتزی
در امور غیر درمانی است اموری که گواهی پزشک آثزار مهمزی
در جهات مالی ،الِر ی و تتی جانی افراد جامعه دارد

گواهی پزشک

عدم تعارض با منافع مطالعات مشابه
در این بخش نویسندب مسئول با ذکر جمله « نتایج تاصزل
از این مطالعه با منافع دیگر نویسزندگان و م ققزان در تعزارض
نمیباشد» متعهد میگردد که نتایج این مطالعه رونویسزی و یزا
ک یبرداری از دیگر مطالعات و بررسیهای مشابه نبودب اسزت و
در تعارض مالی با آنان نمیباشد

افزون بر گفتن تقیقت به بیمار ،امروزب موارد بسیاری است
که قزوانین کشزورها ،گزواهی پزشزک را مزالک رای دادگزاب یزا
نهادهای مختلف مدنی و اجتماالی میداند
آزمایشهزای پزیش از ازدواج و گزواهی سزالمت زوجزین از
بیماریهای خاص و االتیاد به مواد مخدر ،گواهی پزشکی قانونی
در خصوص اللت فوت بر اساس کالبزد شزکافی ،گزواهی میززان
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Abstract:
In Islamic culture, the referral of a patient to a physician is obligatory for medical treatment, and the refusal
of the physician of treatment has a warranty, in addition to Forbidden. On the way of treatment, from
examination to treatment, the physician has close interaction with the patient, which requires that the
principles of ethics, jurisprudence and law be properly observed. By examining genuine Islamic texts, we
have three principles of Pietism, Bailment, and Telling the Truth that are the basis of many of the physicianpatient interactions.

Piety, the highest ethical virtue in the Holy Qur'an, and the first recommendation of Imam Ali (A.S)
to doctors. Professional piety is also not achieved without individual vigilance, and a medicine that
does not control one's own soul will be hurt for him.Professional piety requires that the physician be
required to recognize and adhere to the lawful and divine prohibitions on how to treat and
communicate with patients.
The body and secret of the patient are trusted to the doctor, and the physician knows that any failure
in diagnosis or treatment is a betrayal of the patient. Expression of the truth to the patient or his
fellows is a doctor's duty, as the right to issue a certificate is of great importance, because today the
doctor's certificate is the criterion for the judgment of the courts or various civil and social
institutions.
Key words: medical ethics, professional piety, medical jurisprudence, patient rights.
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