
 تهرانو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

  دانشکده پزشکی 
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  :عنوان
  )معصومین س(و روایات ) قرآن کریم(اخالق پزشکی در پرتو آیات 
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 دکتر مهدي اصفهانی
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درآموزه هاي شیعی اخالق جزئی از دین است و براي تبیین اخالق پزشکی و تمایز اخالق شیعی از : مقدمه
سکوالر، شناخت مبانی دینی مرتبط با آن الزم است خصوصا مواردي که در آیات قرآن و احادیث صراحتا آمده 

  . است 
مصاحبه ،بحث متمرکز گروهی، پرسشنامه و مطالعه کتابخانه اي، : ي داده هاآور جمعهاي  روش: روش کار 

  .تحلیل، مشتمل بر تحلیل محتوا و آنالیز عاملی بود
یافته هاحاکی ازآن بود که ایمان قویترین منشأ اخالق است و انگیزه هاي خداشناسی و اخالق مشترك  :نتایج

استخراج شده به شرح  آیات و روایاتچنین،  همو آموزه هاي شیعی مبتنی بر مثبت اندیشی می باشند  .است
فضائل و  -احادیث پزشکی  - ایمان وتقوا واخالص عمل  - ادب و اخالق -:  موضوعی زیردسته بندي شدند 

  رذایل مرتبط با طبابت
نتیجه نهایی این رساله دستیابی به الگوي پزشک اخالقی شیعی می باشد که متشکل از پنج  :نتیجه گیري

عمل  به فضائل و بیست و نه زیر مؤلفه  - دوري از رذائل  - تقوا   - ه خدا ایمان ب -کفایت پزشکی   - : مؤلفه 
همواره به  -طبابت خالصانه براي خدا  - شناخت خدا -مهارت الزم - تجربه اثربخش - دانش روز - : می باشد 

رنزند حین انجام ، خالف اخالق از او س -اخالقیات هر کاري را بداند  -خدا توکل کند وشفا را از خدا بداند 
پرهیز از  –پرهیز از  خوشنودي از خود  –پرهیز ازخودخواهی  –بعد از انجام عمل خود را بازبینی کند  - 

پرهیز از عجب –پرهیز از برداشت غلط نسبت به اعمال دیگران است  –داوري نادرست نسبت به اعمال خود 
خدمت به  - مشورت  -الق نیکو  اخ - رازداري  -توکل  - صداقت  - کسب علم  –پرهیز ازآرزوهاي طوالنی –

  امانتداري - چشم پاکی  -وفاي به عهد  –اخالص - نظم  - تواضع  - خلق   
 


