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Abstract
The present article will have recommendations for medical education system after a review of
the relevant religious teachings from a novel perspective on medical education and clarifying
its bases. First, the relationship between professors and students and then the relationship
between patients and physicians will be reviewed. Also, the duties of the patients as regards
the physical pain will be presented. Finally, the verses and traditions highlighting the gaps in
medical education under the rules and teachings of Islamic culture will be reminded, so that
the current trend takes a route toward combing the training and education, and giving a
priority to education rather than a mere raining system.
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مقاله مروری

نظام آموزشی پزشکی در ایران و حاکمیت اخالق حرفه ای در سایه آموزه های دینی
(نعمت اله شموسی ،*1ابوالفضل سعادتی ،2محمد شفیع مجددی)3
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چکیده
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مقدمه:
آموزه های اسالالمی ییالار ر سالزن زرالخای خارالی یالرای
پیروان خویش اسالت .ایال سالزن زرالخای درعرراله هالای
متنوع کار ،تفریح ،تعلیم و ترییت و غیره رمود مالی یایالخ و
مشاغل متنوع رشته های علوم پزشالیی ریالز ییالی از ایال
مقوله هاست .یررسی آمالوز پزشالیی یالا روییالرد دینالی،
موضوع ای مقاله می یاشخ.
آمالالوز پزشالالیی در ایالالران ،علیالالرغم تالالال هالالای وزار
یهخاشالالت ،درمالالان و آمالالوز پزشالالیی ،کماکالالان وضالالعیت
چنخان مطلویی رالخارد ( )1و افالرادی کاله از ایال سی التم
آموزشی فارغ التحصیل می شورخ ،از لحالا اخالالق حرفاله
ای آموز های الزم را رخیخه ارالخ از ررفالی اارارالخن دو
واحخ درس اختیاری یا اجزاری اخالق پزشیی  -که هنوز
مت و کتاب استارخاردی هم رخارد  -ای رقیصه را جزران
رخواهخ کرد .ای در حالی اسالت کاله اسالتاد مالی توارالخ در
ضم آموز دروس ،خصالو رالاد در حالوزه یالالی  ،ریالا
اخالق حرفه ای و اسالالمی را  -کاله یالن دارشالبو یاله آن
ریازمنخ است  -ییان کرده و یه مخارب منتقل رمایخ .ایال
سزن آموز  ،ریازمنخ اساتیخی است که اخالق حرفاله ای
و اسالمی را آموز دیالخه یاشالنخ ،در حالالی کاله روییالرد
آموز پزشیی فعلی ،فاقخ چنی ویژای می یاشخ.
مقاله حاضر در رخد است یا ر اهی رو یه سی تم آمالوز
پزشیی و تزیی ارکان آن ،جای اه آموزه های دینالی را در
ای رظام ج تبو رموده و توریه هایی را ارائاله رمایالخ .در
ای راستا ،ایتخا یه یررسالی ویژاالی هالای عوامالل ار الاری
دخیل در آموز پزشیی خالواهیم پرداخالت و یعالخ از آن
تال خواهخ شخ ،یرخی ویژاالی هالای عوامالل ار الاری یالا
اشاره یه آیا و روایا مورد یازیینی قرار ایرد .در رهایالت،
یا اشاره یه یرخی خالءها و کاستی ها ،مخلی فرضالی یالرای
ای موضوع پیشنهاد می اردد.
نقش عوامل انسانی در نظام آموزش پزشکی
آموز پزشیی یه عنوان شاخه ای از تعلیم و ترییت ،هالم
متاثر از روایط یی عوامل ار اری اسالت و هالم یرخاسالته از
ماهیت ای حوزه از علم .یه عزار دی ر ،در اولی سالطو
یرخورد های ار اری ،شاارد و استاد در تعامالل رو در رو یالا
همخی ر ،اولی اام های یادایری و یاددهی علم را یر مالی
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داررخ .الیه یعخی ،از دیخ اخالق عملی ،رایطه فردی است
یه رام پزشن که حارل و محصول رظالام آموزشالی یالوده و
فرد دی ری که در اثر ایتال یه دردهالا و تللمالا ج المی و
روحی یه استمخاد از ای فرد در آمخه اسالت ،یعنالی رایطاله
یی پزشن و ییمار.
رابطه استاد و شاگرد
در حقیقت استاد پخر معنوی دارشبو یه شمار مالی آیالخ و
همان رور کاله رعایالت حالریم و حرمالت پالخر و مالادر الزم
است ،احترام یه استاد ریز جای اه ویژه ای دارد .روایت شخه
که پیامزر اکرم (ص) فرمودرخ :پخران یر سه ق م ه التنخ:
پخری که در تولخ تو سهیم است ،پخری که دختر را یاله
هم ری تودرآورده و پخری که یاله تالو علالم آموخالت (.)2
ینایرای استاد یایخ همارنخ پخر ،در پرور علمالی و عملالی
دارشالالبوی خالالود همالالت کنالالخ و در ایالال جهالالت یالالرای
دارشبویش اسالوه یاشالخ .ایال ال الو یالودن ریازمنالخ وجالود
شاخص هایی رظیر پشتیار علمی ،دل الوزی ،متارالت ،رالرم
خویی و شییزایی در شخصیت اسالتاد اسالت تالا عالالوه یالر
رایطه علمی ،روایط عارفی ریز یی استاد و دارشبو ایبالاد
شود و استاد سعی کنالخ دارشالبو را از تمالامی ایعالاد یالرای
ورود یه عرره های یهخاشتی درماری آماده رمایخ.
رابطه پزشک و بیمار
در ارج و مقام پزشیی و رزایت همی یس که آیه شالریفه
 22سوره مزارکه مائخه مالی فرمایالخ :فمال احیاهالا فیارمالا
احیاالناس جمیعا که معالبه ار اری را معادل ربا ر اللی
از یشر می دارخ .اما حرفه پزشیی در دریای امروز یه دلیالل
رشخ سریع تینولوژی و رنعت و تغییر ارز ها یه سالوی
ثرو و موقعیالت اجتمالاعی ،تقریزالاد از معنویالت و لطافالت
روحی منت ب یه رزیب تا حخ زیادی فارله ارفته اسالت.
شالالیایا متعالالخد ییمالالاران ر الالزت یالاله یالالی حورالالل ی ،یالالی
توجهی ،یی احترامی و یی دقتی یعضی از پزشالیان شالاهخ
ای مخعاست .ای در حالی است که پزشن یایخ ای ریتاله
را همواره مخرظر داشته یاشخ کاله درد ج الماری ،ریازمنالخ
درمان رزیزاره است که ای امر ویژای های خاص اخالقی
را مطالزه می رمایخ .در ذیل یه یرخی از ای رفا اخالقی
اشاره شخه است (:)2
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اح اس م ئولیت ،تقالوای پزشالیی ،اهتمالام یاله شالناخت
ییماری ،حرام یودن رزایت توسط راآااهان ،م ئول یالودن
پزشن در قزال خ الارا  ،جالایز یالودن درمالان یاله شالر
شناخت ییماری یا احتمال وجود مرگ ،ارتخالاب همبالنس
یرای معاینه و معالبه ،جالایز یالودن درمالان توسالط جالنس
مخالف در هن ام ضرور  ،عخم جواز معالبه توسط جالنس
مخالف در حالت عالخم اضالطرار ،پرهیالز از تیزالر یالا حالس
تواضع و او دادن یه شیایا ییمار.
همچنی محمخ رصر ارفهاری در مقاله اخالق پرستاری یه
یرخی جنزه های دی ر اخالق حرفه ای رزایت اشالاره مالی
رمایخ (:)4
تال پژوهشی یرای آشنایی یا مهار هالا و ک الب دارالش
جخیخ،دقت در اربالام واالایف و م الوولیت هالا ،توجاله یاله
عوارف و شخصیت ییمار ،احترام در رفتار و افتالار ،توجاله
یه اعتقادا مالاهزی ییمالار ،یرخالورد مناسالب یالا ی الت ان
ییمار ،عالخم چشمخاشالت مالالی ،عالخم تزعالیک ،تاکیالخ یالر
امیخواری ،رفتار مناسب یعخ از مالرگ ییمالار ،حفالس اسالرار
ییمار ،تایعیت از قواری و مقررا .
در ادامه یه عنوان رموره یه دو مالورد از ایال ویژاالی هالای
اخالقی اشاره می شود.
الف) آرامش و پرهیز از غضب
کادر درماری همالواره یالا ک الاری تعامالل داررالخ کاله حالالت
عصزی متعالادل رخاشالته و یاله خالارر ررال و درد ییمالاری،
آستاره تحمل پایی تری ر زت یه سالایر افالراد داررالخ کاله
ااهی ممی است حتی یاله روایالط کالمالی غیرمتعالار و
رفتارهای راشای تی از ییمار و یه تزع آن ،از رر پزشالن
منتهی اردد .لاا توجه یه حاال روحالی و عالارفی ییمالار
میتوارخ مارع یالروز خشالم و پرخالا شالود .حضالر امالام
رادق (ع) می فرمایخ :خشم و غضب کلیخ همه شرهاست.
ب) پرهیز از تکبر
ییی از شاخصه های اخالقی پزشن ،تواضالع و فروتنالی و
دوری از تیزر است .زماری که ییمار یه پزشن مراجعه مالی
کنخ ،یه علم و توجه او ریازمنخ اسالت تالا سالالمتی خالود را
یازیایخ .ای اح اس ریاز از سوی ییمار که یعضاد حاضالر یاله
هراوره کررش در یرایر پزشن ریز ه الت ،زمینالهای یالرای
تیزر فراهم می آورد که اار رزیب مراقزالت رینالخ در ایال
دام ارفتار می شود ،چرا که تیزر حالتی است کاله ار الان
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خود را از دی الران یرتالر دیالخه و اح الاس یزراالی کنالخ و
زماری که شخص کمالی را در خود یزینخ که دی ران فاقالخ
آن ه تنخ ،در او حالت یرتری یه وجود می آیخ ( .)5رمالود
ای یرتری یه رور تحقیر و رفتارهای رامناسالب پزشالن
یا ییمار خواهخ یود .در ای رور  ،ییمار یایخ عالوه یالر درد
ییماری ،رفتارهای تحقیرآمیز شخص متیزر را ریالز تحمالل
رمایخ و فشارهای عصزی را جهت یهزالود سالالمت ج المی
خود یه جان یخرد .لاا دوری از تیزر در اخالق حرفه ای و
اسالمی رقش ی زایی دارد ،خصوراد ین پزشالن م اللمان
که می دارخ تیزر در عقایخ وی مالاموم و ریوهیالخه اسالت
چنان که روایت شخه که امام رادق (ع) می فرمایخ :همارالا
]در قیامت[ متیزری یه رور مورچ ان ضعیف قرار داده
شورخ ،مردم آن ها را پایمال رماینخ تالا خخاورالخ از ح الاب
ایشان فارغ شود ( .)5ای حخیث راار یاله ذلالت و خالواری
متیزری در روز قیامت است.
یا ای توریف ،ذکر ریته دی ری هم حائز اهمیالت اسالت و
آن ای که یه خارر ماهیت رشته پزشیی ،ییمار خود منزع
یادایری یرای پزشن ریز مییاشالخ .یاله عزالار دی الر ،در
درمان و معالبه ییمار فایخه دو اارالهای وجالود دارد :ییمالار
یه عالج ییماری خود و شفا مالیرسالخ و رزیالب عالالوه یالر
ارفت دستمزد ،ارالعاتی در خصوص ییماری هالای رالادر،
شالالیوع و ا الالتر ییمالالاریهالالای واایالالر و اشالالیال جخیالالخ
مییروب ها پیخا خواهخ رمود که در پی آن ،دررخد یالافت
داروها و رو های درماری جخیخ خواهخ رفالت و ایال امالر
پویایی علم پزشیی را تضمی می رمایخ.
بیمار و درد
ییمار فردی ریازمنخ و رر دیالخه اسالت کاله در ج التبوی
درمان خود یه پزشن مراجعه می رمایخ .در ای خصالوص،
روایا متعخدی از پیامزر اکرم (ص) و امامان معصالوم (ع)
وجود دارد که یه پرهیز از مراجعه پزشن تا سرحخ امیالان
توریه می رماینخ ( .)2در ی یاری از مالوارد ،علمالا و عرفالا
درد را کاله رشالالاره ییمالالاری اسالت از الطالالا الهالالی و توجالاله
حضر یاری تعالی می دارنخ:
دردم از یار است و درمان ریز هم دل فالالالالالخای او
شخ و جان ریز هم (حافس)
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ار م ارخر عشق جز درد یاری دارمی
ور ریردی خوار تیمار توام در چشم خلق
هم ز یاغ ورل تو روزی الی میچیخمی
ری تی فریاد م چنخی ز جور روزاار
رالهی م هر شزی کم یاشخی از آسمان
چون رمیایرد قراری کار م یا ورل تو
روزم از عشقت چوشب تارین ی اشتی اار
یا آن را کفاره اناهان مالی دارنالخ کاله مالخارا کالردن یالا آن
همزمان یا ج تبوی درمان ،مقوله ای عرفاری یه شمار می
آیخ (مرد را دردی اار یاشخ خالو اسالت  /درد یالی دردی
عالجش آتش است).
در فرهنالالد دینالالی ،درد و ییمالالاری رالالوعی عالالااب و کفالالاره
اناهان یه ح اب می آیخ که حتی موم ااهی یه منظالور
تعالی روحی و معنوی خود ،رلالب درد مالی کنالخ .پیالامزر
اکرم (ص) می فرمایخ :لحظهها و سالاعتهالایی کاله مال م
ارفتار همّ و غم ها اسالت ،سالاعا کفالاره اناهالان اوسالت.
همچنی فرمودرخ :ار ان موم  ،چون ییماری یه وی یرسخ
و خخاورخ ،او را عافیت دهخ ،ای ییمالاری کفالاره اناهالارش
شود و مایه ارخرز یرای آینخه او.
همچنی امام سباد(ع) خطاب یه ییماری که یهزود یافتاله
یود فرمودرخ :پالا شالخن از اناهالان ،یالر تالو مزالار یالاد!
خخاورخ ،تو را یاد کرده است .او را یاد ک و حمخ و سپاس
اوی .امام یاقر(ع) ریز فرموده ارخ :آن ااه که خخاورالخ اراده
کرده یاشخ ینخه ای را که اناهی دارد ،ارامی یالخارد وی را
یه ییماری ارفتار میسازد.
همچنی پیامزر اکرم (ص) و ائمه ارهار (ع) توریه هالایی
یرای ییماران داشته ارخ که یه یرخالی از آن هالا اشالاره مالی
شود :پنهان داشت ییماری ،ااهالار ییمالاری رالزد پزشالن،
شییزایی در هن ام ییماری ،سپاس ااری یاله دراالاه الهالی،
رخقه دادن یرای ییماری و یال و دعا کردن در هن ام شفا
(.)2
بحث
یا ای توریف و یا مروری یر آیا و روایا و تقخم ترییالت
دینی یر یادایری مطالب ذهنی می توان یاله ایال دیالخااه
رسیخ که رظام آمالوز پزشالیی یاله دالیالل زیالر ریازمنالخ
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وز غم و تیمار تو تیمار داری دارمی
ارره هر دم از فلن یر دیخه خاری دارمی
ار چو دی رمردمان خو روزااری دارمی
در غمت ار جز کواکب غم اری دارمی
کاشیی چون عاقالن یاری قراری دارمی
جز لقب از رور رویت یادااری دارمی
ار م ارخر عشق جز درد یاری دارمی (اروری)
یازر ری یوده و یایخ یه سمت ورود آموزه های دینی در تار
و پود آموز حرکت رمایخ.
اوالد ای که رظام روی آموزشی مزتنی یر اارارالخن دروس
تفیین شخه در قالب واحخ و درس های مبزا از هم یالوده
و یاعث شخه است که دروس پایاله و تخصصالی یاله رالور
منفالن از آمالوزه هالای دینالالی و حتالی منفالن از همالالخی ر
تخریس شود و یاله تزالع آن ،عوامالل ار الاری دخیالل در دو
حوزه آموز (اساتیخ و دارشالبویان) و یالالی (پزشالن و
ییمار) یه رور جخاااره ملزم یه یادایری آموزه های دینالی
و یالاله کالالارایری آن هالالا در عمالالل خواهنالالخ یالالود و سی الالتم
آموزشی عمالد یه سمت جخا کردن تعلیم از ترییت حرکالت
رموده است هرچنخ عزار جخایی تعلیم از ترییالت ،خالود
روعی تناقک اویی است! و پرداخت یه ای موضوع مقالاله
ای جخاااره مالی توارالخ یاشالخ .یاله عزالار دی الر ،در رظالام
آموز پزشیی فعلی ،اخالق دینی یه ارائاله و اارارالخن دو
یا چنخ واحخ درس عمومی محخود شخه است که توجه یاله
آن در دارش اههای علوم پزشیی چنخان مقزول ری ت .امالا
شای ته تر آن است که آموز اخالق حرفاله ای در سالایه
آموزه های دینی از همان ایتخای تحصالیل دارشال اهی مالخ
رظر قرار ایرد .جالب توجه است که در دارش اه های غیالر
اسالمی ای موضوع جای اه ویژه ای دارد یه اوره ای که در
اولی ج تبوی ساده اینتررتی یاله چنالخ مطالعاله مالرتزط
یرخورد کردیم .یه عنالوان ماالال ،پینالازار و مالاراولیس در
یررسی موضوعا اخالقی دردارشیخه های پزشالیی لنالخن
دریافتنخ که دارشبویان از همان آغاز یه موضوعا اخالالق
پزشیی عالقمنخ شالخه و در یرخوردهالای یالالینی یاله ایال
م ایل اهمیت می دهنخ ( .)6ای موضوع در سالال 1991
یعنی ییش از سی سال پالیش ریالز یررسالی شالخه و رتالای
مشایهی یه دست آمخه یود ( .)7همچنی در مطالعه ای در
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حاکمیت اخالق حرفه ای در سایه آموزه های دینی

ار ل الالتان ،از جمعیالالت  722رفالالری دارشالالبویان پزشالالیی
شرکت کننخه در ین رظرسنبی قریب یاله ریمالی از آرالان
معتقالالخ یودرالالخ کالاله پزشالالن یایالالخ یالاله رو هالالای پزشالالیی
ح اسالالیت رشالالان داده و ایالال موضالالوع یالالویژه در میالالان
دارشبویان م لمان چشم یرتر است (.)8
ثاریاد ،رظام آموزشی مزتنی یر واحخهای درسالی ،در رهایالت
یه فارغ التحصیلی پزشیاری می اربامخ که یا پشتواره ارخ
و شایخ ضعیفی از آموزه های حرفه ای و دینی ،در یرخورد
یا ییماران و تحت فشالارهای اقتصالادی اجتمالاع و در رزالود
رظار مناسب ،مبزالور یاله یرخالی رفتارهالای اقتصالادی و
سودجویی های مالی شورخ .ای موضوع سزب آشیارشالخن
شیافی می شود که یی اخالالق تئالوری (تحمیالل شالخه و
تخریس شخه در دارش اه) و اخالق عملالی (االاهر شالخه در
رفتار پزشیان شاغل) وجود دارد .همچنی ییماران ریز که
در رخد رسیخن یه درمان ییماری هالای خالود ه التنخ ،از
رفتارهای پزشیان راامیخ شخه و حتی ااهی اوقالا ممیال
است از قخاست و توارمنخی های ای حرفه ،راامیخ شورخ.

منابع:
 .2هوم کاغایان .کاوشی در آموز

ینایرای رظام آموزشی که یازخورد رفتارهای عوامل ار اری
دخیل در آموز و درمان را مخرظر قرار رخهخ ،رمی توارالخ
توازن و تعالادلی یالی تقاضالای درمالاری ییمالاران و عرضاله
خخما سالمت توسط پزشیان یرقالرار رمایالخ و ایال امالر،
موجالالب افالالزایش دامنالاله شالالیا یالالی یخالالش سالالالمت در
ییمارستانها و آموز در کالس های درس می شود .امیخ
است رر ای موضوع ،توجه متخصصی آموز پزشالیی
کشور را یه ای خالء معطو دارد تا در کنار دغخغالههالای
متعخد آمورشی ،آینخه شغلی و سالمت جامعاله را در کنالار
هم ررخ رموده و ورود آموزههای دینی را یه عرره آموز
و درمان ،از همالان یالخو ورود دارشالبویان یاله کالالسهالای
درس مخرظر قرار دهنخ و پزشیان آینخه همارنخ ریاکان مالا
که از سالله اولیاء خالخا و از تزالار ایال سالینا و ایوریحالان و
جرجاریها یودرخ ،در سالمت جامعه رقش معنالوی خالود را
تقویت رماینخ.
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