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ضرورت التزام به ضوابط شرعي در امور پزشکي و اولويتهاي آن
حجه االسالم دکتر حبيب اهلل زارعي

چكيده
يکي از مشاغل بسيار شريف در جامعه بشري پزشکي است؛ پزشکان در طول تاريخ نزد همه جوامع مورد احترام بودهاند .مکتب
آسماني اسالم نيز براي شغل پزشکي منزلت باالیي قائل شده و پزشکان و امور مربوط به آن را حرمت بسيار مينهد .اين مقاله به
بررسي جايگاه پزشکي در اسالم و رابطه امور پزشکي با ضوابط شرعي پرداخته است .منظور از امور پزشکي هر امري است که در
فرآيند درمان و پزشکي موثر ميباشد و افعال و رفتار انسان به نوعي (اختياري يا غير اختياري) در آن دخالت دارد و مراد از ضوابط
شرعي احکامي است که خداي سبحان در ارتباط با افعال و رفتار انسان وضع نموده است.
حاصل اين پژوهش با بررسي آيات قرآن کريم و بيانات معصومين (ع) و نظرات مراجع دين و تبيين مباني اعتقادي ،اخالقي و
حقوقي موضوع ،اثبات ضرورت التزام به ضوابط شرعي در امور پزشکي است .سپس به مهمترين موضوع در اين باب ،يعني اصالح
روابط زن و مرد در امور پزشکي پرداخته شده است.
كلمات كليدي :ضوابط شرعي ،امور پزشکي ،مصالح و مفاسد واقعي ،مبناي اعتقادي ،مبناي اخالقي ،مبناي حقوقي

مقدمه

صنفي و وصفي اخالقي بيان فرمودهاند؛ فقيهان عالم بايد تقواپيشه

«سالمتي» نعمت بزرگي است که به همراه «امنيت» دنيا را براي انسان

باشند ،حاکمان مطاع خيرخواه و پزشکان دانا ،ثقه و مورد اعتماد

لذتبخش مينمايد و بستر تکامل و سعادت آخرت را براي او مهيا

باشند .اين سه گروه اگر فضيلت اخالقي مورد اشاره را داشته باشند

ميسازد .امام صادق (ع) ميفرمايد« :النعيم في الدنيا االمن و صحه

سالمت و صالح جامعه ر ا رقم ميزنند؛ اما چنانچه متخلق به فضيلت

الجسم و تمام النعمه في االخره دخول الجنه» (( )1نعمت دنيا امنيت و

اخالقي مذکور نباشند موجب فساد و بيماري جامعه خواهند شد.

سالمتي است و اين نعمت در آخرت با رفتن به بهشت کامل ميشود).

امام خميني (ره) ميگويد« :چنانچه عالم مهذب نباشد ولو اينکه

فقدان اين دو نعمت تحمل دنيا را سخت و امکان تعالي را از انسان

عالم به احکام اسالم باشد و لو اينکه عالم به توحيد باشد ،اگر

سلب ميکند .ثبات و بقا آن وابسته به سه صنف است .در حديث

مهذب نباشد براي خودش و براي کشور و براي ملتش و براي

شريف از امام صادق (ع) آمده است« :ال يستغن اهل کل بلد عن

اسالم ضرر دارد ،بايد دانشگاه و فيضيه و همه آنها که مربوط به

ثالثه يفزع اليهم في امر دنياهم و آخرتهم فان عدموا ذلک کانوا

دانشگاه هستند و همه آنها که مربوط به فيضيه هستند در راس

همجا فقيه عالم ورع و امير خير مطاع و طبيب بصير ثقه» (( )2هيچ

برنامههاي تحصيلي شان برنامه اخالقي و برنامههاي تهذيبي باشد

اجتماعي از سه چيز بي نياز نيست تا در امور مربوط به دنيا و دين

و اگر خداي نخواسته برخالف باشد ،آن وقت افرادي مقابل اين

به آنان پناه ببرند و جامعهاي که بي نصيب از آن سه باشد ،جامعهاي

افراد را به جامعه ميفرستند و اينها جامعه را به فساد ميکشند و

نابسامان خواهد بود .فقيه دانشمند و پرهيزگار ،حاکم خيرخواه که

مردم را به اسارت» (.)3

مردم از او اطاعت کنند ،پزشک دانا و مورد اعتماد).

موضوع بحث صنف سوم (پزشکان) است .پزشک ثقه و مورد اعتماد

در اين روايت امام صادق (ع) سامان جامعه را به سه گروه وابسته

که درمانگر جامعه است ،کيست؟ نظام پزشکي ،در نظام مقدس

دانستهاند( ،فقيهان ،حاکمان ،پزشکان) و براي هر گروه وصفي

جمهوري اسالمي در چه صورتي ثقه و مورد اعتماد خواهد بود؟
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در اين نوشتار با بررسي آيات قران کريم ،بيانات نوراني معصومين (ع)

صبغه الهي مييابد.

و مالحظه نظرات مراجع معظم دين ،به پاسخ سوالهای مذکور

پزشک مومن نيز همين گونه با هستي تعامل برقرار ميکند .پيامبر

پرداختهايم.

(ص) به پزشکي فرمود« :ان اهلل عزوجل الطبيب ولکنک رجل رفيق»

نتيجه و حاصل اين پژوهش اثبات ضرورت التزام به ضوابط شرعي

(( ،)7طبيب خداي عزوجل است اما تو ياري مهربان هستي ).درمانگر

در امور پزشکي است و اينکه اولويت نخست در محيطهاي درماني

همان است که خالق درد است و پزشک تنها واسطه تحقق اراده الهي

و پزشکي اصالح روابط مردان و زنان است.

است .چنانچه رسول اهلل در حديث ديگر ،خطاب به پزشکي فرمود:

مبناي اعتقادي ضرورت التزام به ضوابط شرعي در امور

«اهلل الطبيب بل انت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها» (( )8خداست
که طبيب است و تو ياوري مهربان هستي ،طبيب درد ،کسي است

پزشکي

که آن را آفريده است).

قريب به اتفاق مردم جامعه ما اعتقاد به اسالم دارند .اسالم داراي

حضرت ابراهيم (ع) آنگاه که خداوند تعالي را معرفي ميکند،

شريعتي جامع است که همه ساحتهاي حيات انسان را شامل ميگردد

به اين حقيقت توحيدي اشاره کرده ،ميگويد« :الذي خلقني فهو

و در تمامي زمينههاي مربوط به عمل انسان نظر دارد .هستي شناسي،

يهدين والذي هو يطعمني و يسقين و اذا مرضت فهو يشفين» (=( )9

خداشناسي و انسان شناسي اسالم مبناي منطقي شمول احکام شريعت

همان کسي که مرا آفريده ،او هدايتم ميکند و کسي که او مرا اطعام

اسالم است .خداوند متعال ميفرمايد« :و ربک يخلق ما يشاء و يختار

ميکند و آبم ميدهد و چون بيمار شدم او مرا بهبودي ميدهد).

ما کان لهم الخيره سبحان اهلل و تعالي عما يشرکون» (( )4و پروردگار

وقتي ارائه خدمات پزشکي در حوزه عمل انسان قرار ميگيرد ،يعني

تو هرچه بخواهد ميآفريند و بر ميگزيند و آنها را اختياري نيست.

عمل پزشک و يا کساني که کارشان مربوط به امور پزشکي است،

خدا منزه و فراتر از چيزي است که با او شريک ميکنند).

در قلمرو احکام شرع مقدس اسالم قرار ميگيرد ،به اقتضاء توحيد

عالمه طباطبائي (ره) در تفسير آيه کريمه ميگويد« :ظاهرا جمله ـ

هستي و اعتقاد توحيدي پزشکان ،انطباق ارائه خدمات پزشکي با

يخلق ما يشاء ـ اشاره است به اختيار تکويني خدا و ميفهماند که

شريعت اسالم ،ضرورت مييابد و تعدي از آن خسارت به شخص

اختيار او مطلق است و به اين معني که قدرت او قاصر از خلقت

مرتکب و آسيب رساني به جامعه است زيرا احکام الهي مطابق

هيچ چيز نيست هيچ چيزي او را از آنچه ميخواهد مانع نميشود

با مصالح و مفاسد واقعي جعل گرديده است؛ يعني تشريع الهي

و جمله ـ يختار ـ اشاره به اختيار تشريعي و اعتباري خداوند دارد و

منطبق با تکوين اوست .چنانچه ميفرمايد« :و تلک حدود اهلل و

شاهد آن جمله ـ ما کان لهم الخيره ـ است .پس اگر خداي تعالي از

من يتعد حدود اهلل فقد ظلم نفسه» ( =( .)10و آن حدود خداست

انسانها عمل و ترک عملي را بخواهد ديگر انسانها در مورد خواست

و هر کس از حدود خدا پا فراتر نهد قطعا به خود ستم کرده است).

او اختياري ندارند تا بتوانند آنچه خواستند براي خودشان اختيار
کنند اگرچه مخالف آن چيزي باشد که خدا خواسته است» (.)5

مبناي اخالقي ضرورت التزام به ضوابط شرعي در امور

معناي اين آيه شريفه نزديک به آيه ديگر است که ميفرمايد« :و ماکان

پزشکي

لمومن و ال مومنه اذا قضي اهلل و رسوله امرا ان يکون لهم الخيره من

انسان وقتي در محضر فرد بزرگواري حاضر ميشود ،برخود فرض

امرهم» (( ،)6هيچ مرد و زن مومن را بعد از آنکه خدا و رسولش

ميداند ،حرمت حضور او را حفظ کرده ،مودبانه با او برخورد نمايد؛

به امري حکم کردند ،نميرسد که در کار خود اختيار داري کنند).

هرقدر منزلت شخص برتر باشد ،ادب مواجهه انسان با او فزوني

شخص مومن بر اين باور است که هستي مخلوق خداوند است

مييابد .خداوند متعال شريفترين وجود هستي است ،زيرا مطلق

و اثر وجودي هر موجودي تابع اراده تکويني اوست؛ انسان وقتي

کمال و کمال مطلق است؛ او شديدترين حضور را در هستي دارد

منطبق با تشريع الهي قدم بر ميدارد خود را با هستي تکويني مطابق

زيرا صرف الوجود و وجود مطلق است .چنانکه ميفرمايد« :اال انهم

کرده ،واسطه تحقق اراده الهي ميشود و در اين فرايند همانند هستي

في مريه من لقاء ربهم اال انه بکل شيء محيط» (( .)11آگاه باشيد

حجه االسالم دکتر حبيب اهلل زارعي
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که آنها از لقاي پروردگارشان در شک و ترديدند ،آگاه باشيد که

کسي که حياء را زير پا مينهد و حرمت حضور خداوند را نگه نميدارد،

خداوند به همه چيز احاطه دارد ).خداوند متعال در همه جا حاضر

هرکاري که انجام ميدهد ،خوب يا بد ،مورد عقاب و مواخذه قرار

و ناظر است و به همه موجودات احاطه دارد ،او شديدترين ارتباط

خواهد گرفت ،يعني کارهاي خوب او هم اگر چه صورت زيبائي

وجودي را با انسان دارد و از خود او به او نزديکتر است ،ميداند

دارد ،اما باطن کريه و زشتي خواهد داشت ،لذا پيامبر اکرم (ص)

در قلب او چه ميگذرد و چه پنهان ميکند؛ چنانچه ميفرمايد:

ميفرمايد« :اذا لم تستح فاعمل ما شئت اي اذا فارقت الحياء فکل

«واعلموا ان اهلل يحول بين المرء و قلبه» (( .)12بدانيد که خداوند

ما عملت من خير و شر فانت به معاقب» (( )16چون حيا را به کنار

ميان انسان و قلب او حائل است).

نهادي ،هرچه بخواهي بکن ،زيرا وقتي که حياء را رها کردي ،هر

محبت ،مهر و لطف خداوند به انسان فزونتر و برتر از او به خويشتن

عمل خوب و بدي که انجام دهي ،بابتش کيفر خواهي ديد).

است .حضرت ايوب (ع) آنگاه که تنگناهاي سخت او را به شدت

امام صادق (ع) در ارتباط با منزلت وجودي انسان با حياء ميفرمايد:

تحت فشار قرار داده بود ،خطاب به پروردگار مهربان ميگويد« :اني

«و ان خطوه تتخطاه في ساحات هيبه اهلل بالحياء منه اليه خير له من

مسني الضر و انت ارحم الراحمين» (ناراحتي به من روي آورده

عباده سبعين سنه» (( )17هر گامي که انسان با حيا در ساحت هيبت

است و تو مهربانترين مهرباناني).

خدا بر ميدارد از عبادت هفتاد سال برايش بهتر است).

آيا بندگي چنين خدائي عزت آفرين نيست؟ و جاي مباهات و

اين بيان حاکي از برکت وجودي فراوان انسان با حيا است .اگر هر

افتخار ندارد؟

قدم او ارزشي فراتر از هفتاد سال عبادت دارد ،يعني افعال و رفتار

حال مشخص ميشود ،چرا امام توحيد و فضيلت اميرالمومنين (ع)

او در هستي به همين نسبت تاثيرگذارتر است.

در خطاب به خداوند عرض ميکند« :الهي کفي بي عزا ان اکون

همانطور که گفته شد حيا مولود ايمان توحيدي است و چون اعتقاد

لک عبدا ً و کفي بي فخرا ً ان تکون لي رب ًا انت کما احب فاجعلني

و ايمان به توحيد مراتب مختلف دارد ،مراتب حيا نيز مختلف و

کما تحب» ( =( .)13خدايا ،در عزتمندي من همين بس که بنده

آثار آن متفاوت است .امام صادق (ع) در بيان مراتب حيا ميفرمايد:

توام و در افتخار من همين بس که تو پروردگار مني ،تو آنگونهاي

«والحياء خمسه انواع :حيا ذنب و حيا تقصير و حياء کرامه و حياء

که من دوست دارم پس مرا به گونهاي ساز که تو دوست داري).

حب و حياء هيبه و لکل واحد من ذلک اهل و الهله مرتبه علي

انسان در مواجهه با چنين خدائي چگونه بايد عمل کند؟ آيا نبايد

حده» (( )18حيائ پنج نوع است :حيا گناه ،حيا تقصير در بندگي،

حياء در محضر خداوند همه هستي او را پوشش دهد؟

حيا از بزرگواري خدا ،حيا از محبت خدا ،حيا از هيبت و سلطه

به همين جهت ،امام صادق (ع) حيا را شرط ايمان توحيدي و

الهي .هريک از موارد ياد شده را اهلي است که هرکدام ،مرتبه

معرفت به خداوند متعال دانسته ،ميفرمايد« :الحياء نور جوهره صدر

خاص خود را دارد).

االيمان و تفسيره التثبت عند کلشي ،ينکره التوحيد والمعرفه»(.)14

طبق فرمايش امام (ع) اولين و پایينترين مرتبه حيا ،حفظ حدود

(حياء فروغي است که جوهره اش ايمان است و تفسيرش پرهيز

شرعي و پايبندي به احکام الهي است .پس اگر قرار است احکام

از هرچه که توحيد و معرفت خدا ،انکارش کند و آن را نپسندد).

الهي در محيطهاي درماني و پزشکي جامعه اسالمي ايران اجرا

انسان با حياء همه هستي اش (وجودش ،صفاتش ،افعالش) خير

گردد ،بايد عطر فضيلت حيا فضاهاي درماني و پزشکي را پر نمايد

است ،برعکس او همه هستي انسان وقيح و بي حيا شر است؛ حتي

و راه منحصر آن ،حاکميت اعتقاد توحيدي در نظام پزشکي و تربيت

تعبدش و اموري که به ظاهر صحيح است اما باطن آن آلوده و

کادر پزشکي و درماني موحد و با فضيلت است.

فسادآور است .امام صادق (ع) ميفرمايد« :و صاحب الحياء خير
کله و من حرم الحياء فهو شر کله و ان تعبد و تورع» (( )15صاحب
حياء ،همه اش خير و آن کسي که از حياء محروم است اگرچه
متعبد و متورع باشد ،همه اش شر است).

مبناي حقوقي ضرورت التزام به ضوابط شرعي در امور
پزشکي
از جهت حقوقي نيز انطباق خدمات و امور پزشکي با ضوابط شرعي
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يک ضرورت اجتناب ناپذير است؛ زيرا قانوان اساسي کارگزاران

پس اولويت نخست در تطبيق امور پزشکي با ضوابط شرعي ،اصالح

نظام و نهادهاي کشور را مکلف کرده است که کليه مقررات ،برنامهها

روابط مردان و زنان در محيطهاي درماني و امور پزشکي است.

و عملکردها بايد منطبق با ارزشها و موازين اسالم باشد.

تحقق اين مهم در گرو ،امور ذيل است:

در اصل چهار قانون اساسي آمده است« :کليه قوانين و مقررات

1ـ تدوين مقررات و ضوابط کاري مناسب مطابق ضوابط شرعي.

مدني ،جزائي ،مالي ،اقتصادي ،اداري ،فرهنگي ،نظامي ،سياسي و

2ـ ايجاد شرايط مطلوب فيزيکي در محيطهاي پزشکي براي

غير اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد .اين اصل بر اطالق يا
عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است
و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است» (.)19

برقراري ارتباط مشروع بين زنان و مردان.
3ـ تقويت اعتقاد و ايمان کارکنان به برقراري روابط اجتماعي و
کاري برابر موازين شرع مقدس اسالم.

پس از بعد حقوقي و قوانين حاکم بر جامعه نيز الزم است امور

با تحقق بند سوم ،انجام دو بند ديگر کارساز و موثر خواهد بود.

پزشکي منطبق با موازين اسالمي و احکام شرعي باشد.

اگر کارکنان شريف و مسلمان کادر پزشکي رعايت عفت الهي را
تکليف اعتقادي خود بدانند ،التزام به ضوابط شرعي در محيطهاي

اولويتهاي التزام به ضوابط شرعي در امور پزشکي

درماني را ضروري ديده ،با مطالبات خويش ،مسئوالن را ملزم به

اصليترين سرمايه نظام پزشکي ،پزشکان و کادر درماني آن ميباشد؛

انجام دو بند ديگر خواهند نمود.

زيرا آنان امکانات و ابزار درماني را بکار ميگيرند و ارتباط انساني

حضرت آيت اله جوادي آملي حفظه اهلل در اين ارتباط ميگويد:

هوشمند و عاطفي با بيماران و مراجعان برقرار ميکنند .اگرچه

«اولين قدم براي تطبيق امور شريف پزشکي با موازين شرعي،

دانش و مهارت الزم در امور پزشکي و درماني براي کارکنان کادر

جداسازي زنان از مردان و مردان از زنان است .اين را هم مرد بايد

پزشکي ضرورتي انکارناپذير ميباشد ،اما عالوه بر آن ،محيط پزشکي

بداند و هم زن که عفت حق خداست نه حق خود او ،اين مثل خانه

همانند همه محيطهاي انساني ديگر بايد از عناصر انساني پاک و

نيست ،مثل فرش نيست ،مثل مال نيست .مرد پاسدار است حق

بافضيلت برخوردار باشد تا تعامالت انساني مناسب بين مجموعه

او نيست ،حق اهلل است که او بايد حفظ کند .چه اينکه عفت زن و

کادر درماني در وهله نخست و بين آنان با بيماران و مراجعان در

حرمت زن حق اهلل است نه حق الناس .لذا اگر به مردي تجاوز شود

مرتبه بعد ،برقرار گردد .حتي استفاده مطلوب و بهينه از امکانات

يا به زني تجاوز شود و حرمت اينها هتک شود ،نه پدر حق رضايت

پزشکي و ابزار درماني مرهون وجود انسانهاي پاک و بافضيلت است.

دادن دارد ،نه مادر حق رضايت دادن دارد ،نه شوهر حق رضايت

مقام معظم رهبري در اين ارتباط ميفرمايد« :بايستي مسأله عدم

دادن دارد و نه خود زن حق رضايت دادن دارد .با رضايت هيچ

رعايت اخالق و رفتار ديني در زمينه زن و مرد در امر پزشکي را

کدام از اينها پرونده ختم نميشود ،اين حق اهلل است که گاه (حکم

چه در دوران آموزشي و چه در مرحله عمل و اجراء زائل کنيم و

آن) اعدام است و گاهي غير اعدام ،حکم بايد جاري شود» (.)22

مبناي اسالمي بگذاريم» (.)20
ايشان اولين اولويت را در اصالح نظام پزشکي ،سامان بخشي به

فلسفه جداسازي زن و مرد در محيطهاي پزشکي

روابط زن و مرد در محيطهاي درماني ميدانند و در اين ارتباط

الف ـ پيشگيري از فتنه جنسي

ميفرمايد« :البته مسائل پزشکي و التقا آن با مسائل شرعي در چند

احکام الهي که از علم و حکمت خداي متعال ناشي شده ،به مالحظه

زمينه مهم است ،اهم آنها تا آنجایي که بنده برخورد کردم همين

مصالح و مفاسد واقعي بندگان وضع گرديده است .حضرت رضا (ع)

مسائل زن و مرد و اختالط دو جنس است ،آن چيزي که بيش از

ميفرمايد« :انا وجدنا کلما احل اهلل تبارک و تعالي ففيه صالح العباد

همه مبتال به است همين مسأله زن و مرد است ،چه در بخشهاي

و بقائهم ولهم اليه الحاجه التي اليستغنون عنها و وجدنا المحرم من

علمي و تحصيلي و چه در بخشهاي عملي و بيمارستانها و مطبها،
همين چيزي که ما به آن محرم و نامحرم ميگویيم» (.)21

االشياء ال حاجه للعباد اليه و وجدنا مفسدا ً داعي ًا الي الفناء والهالک»

(( .)23در هر آنچه خداي تبارک حالل کرده است صالح و بقا

حجه االسالم دکتر حبيب اهلل زارعي

ضرورت التزام به ضوابط شرعي در امور پزشکي و اولويتهاي آن
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بندگان را يافتيم که به آنها نيازمند هستند و براي آنان مصلحت و

باعث ميشود او بر اين کشش طبيعي تسلط يابد رحمت و هدايت

فايده دارد و آنچه را حرام کرده است عالوه بر اينکه مورد نياز بشر

خداوند متعال است» (.)26

نيست ،منشأ فساد و فنا و نيستي او ميباشد).

قران کريم ميفرمايد ،کسي برخوردار از رحمت الهي ميشود که

پس هيچ موضوعي بدون مصلحت ،حالل و يا واجب نشده است

اهل ايمان و جهاد در راه خدا باشد« .ان الذين آمنوا والذين هاجروا

و هيچ محرمي بدون مفسده و ضرري حرام نگرديده است .البته

و جاهدوا في سبيل اهلل اولئک يرجون رحمه اهلل واهلل غفور رحيم».

منظور از مصلحت فقط فوايد جسمي و بهداشتي نيست بلکه فوائد

(( .)27البته کساني که ايمان آوردند و کساني که هجرت کردند

جسمي ،روحي ،فردي ،اجتماعي ،دنيوي و اخروي و فوائد ديگر،

و در راه خدا جهاد نمودند آنان به رحمت خدا اميدوارند و خدا

همه جزء مصالح بندگان به شمار ميرود .ممکن است يک حکم

آمرزندهي مهربان است).

فايده جسمي براي بشر نداشته باشد ولي اثر روحي و تاثير تربيتي

ايمان ،هجرت از دار طبيعت و بيت نفس و مجاهده پيگير در راه

بر او بگذارد؛ به عنوان مثال :ممکن است سجده در مقابل خداي

خدا ،انسان را به مقام تسليم در مقابل خداوند متعال و اخالص الهي

متعال و گذاشتن پيشاني روي زمين اثر بهداشتي نداشته باشد ولي

ميرساند ،منزل تسليم و منزلت اخالص انسان را از گرفتار شدن

در پرورش انسان و تقويت روح تواضع در او موثر است.

به گنداب شهوات نجات ميدهد؛ و اال رها کردن تمايالت نفس و

احکام شرعي در ارتباط با روابط زن و مرد مانند ساير احکام به

جاذبه جنس مخالف انسان را به جهنم آلودگي خواهد کشاند .آنچه

منظور تحصيل مصالح و پيشگيري از مفاسد وضع گرديده است.

حضرت يوسف را نجات داد ايمان توحيدي و بندگي خالصانه او

مقام معظم رهبري در اين ارتباط ميفرمايد« :اين (جداسازي زن و

بود« .و لقد همت به و هم بها لوال ان رءا برهان ربه کذلک لنصرف

مرد) به معناي عدم ورود يکي از دو جنس در محل حضور جنس

عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين» (( .)28و آن زن

ديگر نيست به معناي عدم همکاري اينها با هم نيست ،بلکه به معناي

آهنگ وي کرد يوسف نيز اگر برهان پروردگار را نديده بود آهنگ

خاصي است ...هر آن چيزي که فتنه جنسي ايجاد کند ،کانه مالک

او کرده بود .چنين کرديم تا بدي و زشتکاري را از او بازگردانيم،

در شرع مقدس اسالم اين قرار داده شده ،با فتنه جنسي که واقع ًا

او از بندگان خالص شدهي ما بود).

هم فتنه بد و خطرناکي است و مايه ابتالي انسانهاست ...هرجا و
در هر سطحي که زن و مرد دچار اين فتنه بشود ،بر اينها گمراهي و

ب ـ حفظ منزلت انسان

غفلت و لغزش به وجود خواهد آمد شرع مقدس اسالم بنا گذاشته

فلسفه ديگري که نسبت به احکام الهي جهت اصالح روابط زنان

است که اين گنداب را بخشکاند ...آنچه در شرع مقدس در باب

و مردان ميتوان بيان نمود ،عنايت خداي تعالي به حفظ طهارت

زن و مرد وجود دارد معيار و مناط در آن عبارت است از اجتناب

و منزلت انسان است .قران کريم ميفرمايد« :ما يريداهلل ليجعل

از فتنه جنسي» (.)24

عليکم من حرج و لکن يريد ليطهرکم وليتم نعمته عليکم لعلکم

فتنه جنسي به جهت تمايالت دروني و غرايز جنسي انسان و

تشکرون» (( .)29خدا نميخواهد هيچگونه حرج و دشواري را بر

جاذبههايي که در جنس مخالف وجود دارد ،بسيار خطرناک است؛

شما تحميل کند بلکه ميخواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما

تا جائي که پيامبر بزرگ خدا ،حضرت يوسف از خوف اين فتنه

تمام کند؛ باشد که سپاس داريد).

به خداي رحمان پناه برده ،ميگويد« :و ما ابرء نفسي ان النفس

پس فلسفه جعل احکام شرعي ،تطهير انسان و اتمام نعمت است.

الماره بالسوء اال ما رحم ربي» (( .)25من خود را تبرئه نميکنم

انسان خليفه خداوند است ،او بايد مظهر صفات کمال خدا گردد.

چرا که مسلم ًا نفس آدمي پيوسته به بديها امر ميکند ،مگر آنکه

براي خدایي شدن بايد شتابان در صراط مستقيم حرکت نمود و

پروردگارم رحم کند).

مراقب بود از مسير منحرف نشده ،به عالیم جاذب و انحرافي که

صاحب تفسير وزين مجمع البيان ،در تفسير آيه شريفه ميگويد:

شياطين جن و انس در مسير مستقيم بندگي قرار دادهاند تا بندگان

«طبع بشر به مسائل نفساني و شهواني تمايل داشته و آنچه که

خدا را به انحراف بکشند ،فريفته نشود .يکي از عالیم انحرافي
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که شيطان از آن براي به اسارت کشيدن انسان بسيار بهره ميگيرد

گزند شيطان مصون دارد .چنانچه خطاب به شيطان ميفرمايد« :ان

تمايالت جنسي است .قران کريم ميفرمايد« :واستفزز من استطعت

عبادي ليس لک عليهم سلطان و کفي بربک وکيال» (( .)35به يقين

منهم بصوتک واجلب عليهم بخيلک و رجلک و شارکهم في االموال

تو را بر بندگان من تسلطي نيست و کفالت پروردگارت بس است).

هر که را توانستي به آواي خود تحريک کن و با سواران و پيادگانت

ج ـ حفظ بنيان خانواده

بر آنها بتاز و با آنها در اموال و اوالد شريک شو و به ايشان وعده

يکي ديگر از علل توجه شريعت مقدس اسالم به اصالح روابط زن

بده ولي شيطان جز از روي فريب به آنها وعده نميدهد).

و مرد ،حفظ بنيان خانواده است .خداوند تعالي دو ويزگي ممتاز

مشارکت شيطان با انسان در اوالد ،به معناي آلوده ساختن روابط

را به انسان اختصاص داده است .نخست اينکه در او ظرفيت و

جنسي زنان و مردان است ( .)31مرحوم عالمه طباطبائي در توضيح

استعداد جانشيني خود را نهاده است؛ ديگر اينکه او را واسطه در

اين مشارکت ميگويد« :در آنکه از راه حرام فرزندي براي آدمي به

آفرينش جانشين خود قرار داده است .زن و مرد به عنوان پدر و

دنيا آيد و يا از راه حالل به دنيا آيد وليکن به تربيت ديني و صالح

مادر منشأ والدت موجودي هستند که لياقت و استعداد جانشيني

تربيتش نکند و به آداب خدایي مودبش نسازد ،در نتيجه سهمي

خداي سبحان را دارد .براي اينکه انسان قادر بر انجام اين رسالت

از آن فرزند را براي شيطان قرار داده و سهمي را براي خودش و

سنگين در جريان آفرينش باشد ،همه نيازمنديهاي او تامين گرديده

همچنين چيزهاي ديگر» (.)32

است .قران کريم ميفرمايد« :و اتاکم من کل ما سالتموه و ان تعدوا

رسول اهلل (ص) در ارتباط با دخالت شيطان در آلودگيهاي جنسي

نعمه اهلل ال تحصوها» (( .)36هر چيزي که از او تقاضا کرديد ـ و

انسان ميفرمايد « :النظر سهم مسموم من سهام ابليس فمن ترکها

از نظر جسم و جان ،فرد و اجتماع ،سعادت و خوشبختي به آن

خوفا من اهلل اعطا اهلل ايمانا يجد حالوته في قلبه» (( .)33نگاه حرام

نياز داشتيد ـ در اختيار شما قرار داد ،اگر نعمتهاي الهي را بخواهيد

تيري از تيرهاي مسموم شيطان است .پس کسي که نگاه به نامحرم

بشماريد هرگز نميتوانيد شمارش کنيد).

نکند به جهت ترس از خدا ،خداوند به او ايماني عطا ميکند که

تدبير آفرينش گذشته از کشش غريزي که بين زن و مرد نهاده از

شيريني اش را در قلبش مييابد).

جهت عاطفي و روحي نيز آنان را به هم وابسته ساخته است .قرآن

پس يکي از دامهاي شيطان براي به اسارت کشاندن انسان امور

کريم ميفرمايد« :و من آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا

جنسي است؛ بايد مراقب بود از اين ناحيه فريب شيطان را نخورد.

اليها و جعل بينکم موده و رحمه ان في ذلک اليات لقوم يتفکرون»

حضرت آيت اهلل جوادي آملي حفظه اهلل ميگويد« :عفاف و عصمتي

(( .)37و از نشانههاي خداوند آن است که از جنس خودتان براي

که زن عهده دار اوست يا مرد پاسدار اوست ،اين حق اهلل است نه

شما همسراني آفريد ،براي اينکه در کنار آنها به آرامش برسيد و

حق الناس .چون انسان پاسدار چنين حقي است ،صاحب حيثيت

بين شما مودت و رحمت قرار داد .همانا در اين امور نشانههاي

و االوالد و عدهم و ما يعدهم الشيطان اال غروراً» (( .)30و از ايشان

است .براي اينکه اين حيثيت همچنان محفوظ بماند ،حتم ًا بايد

شناخت خدا وجود دارد ،براي کساني که تفکر و انديشه ميکنند).

بيمارستان زنان از مردان جدا باشد ،مخصوص ًا در بخشهاي زايمان

در صورتي که روابط غريزي ،عاطفي و روحي زن و مرد مطابق

و اتاق عمل خانمها ،آقايان حضور نداشته باشند و اتاق بستري

اراده تشريعي خداوند متعال برقرار گردد ،بنيان خانواده مستحکم و

زن از مرد جدا باشد و پزشک زن از مرد جدا باشد ،زيرا در غير

کانون خانوادگي موطن امن براي والدت و رشد مطلوب جانشينان

اينصورت ناخودآگاه يک تيرگي شعور را به همراه ميآورد ،کم کم

خدا خواهد بود .اما اگر غريزه جنسي ،گرايش عاطفي و تمايل

ممکن است خداي ناکرده انسان را آلوده کند» (.)34

روحي زن و مرد از مجراي الهي و اخالقي آن خارج شود ،بنيان

البته شيطان تسلطي بر انسان ندارد ،اگر کفالت خداوند متعال را

خانواده سست و کانون خانوادگي ويران ميگردد .چنانچه ويراني

بپذيريم و به واليت او مومن باشيم و به عهد فطري خود با خداوند

خانواده در جوامع غربي بخاطر آزادي روابط جنسي است و در

وفادار و به احکام الهي پايبند باشيم خداوند وعده داده است ما را از

جوامع ديني خانوادههايي که معيارهاي الهي را زير پا نهادهاند

حجه االسالم دکتر حبيب اهلل زارعي

ضرورت التزام به ضوابط شرعي در امور پزشکي و اولويتهاي آن

آسيب بيشتري ديدهاند.
حضرت آيت اهلل جوادي آملي حفظه اهلل در اين ارتباط ميگويد« :

65

متعال است.
2ـ سه صنف در سامان جامعه نقش اساسي دارند ،فقيهان ،حاکمان

(اسالم) براي اينکه اصول خانوادگي کام ً
ال مستحکم باشد و بناي

و پزشکان .به شرط اينکه فقيهان پارسا ،حاکمان خيرخواه و

مرصوص آن همچنان بماند به مرد ميگويد به نامحرم نگاه نکن،

پزشکان ثقه و مورد اعتماد باشند.

به زن ميگويد به نامحرم نگاه نکن ،اين چنين نيست که نگاه به

3ـ قريب به اتفاق مردم ايران ،مسلمان اند و اساس اسالم توحيد

نامحرم فقط براي مرد ناروا باشد ،به زن هم ميگويد نگاه نکن.

است .اعتقاد به توحيد و ربوبيت تشريعي خداوتد متعال مستلزم

سرش اين است که انسان چه مرد و چه زن در بعضي از سنين

التزام به ضوابط شرعي در افعال اختياري (فردي يا اجتماعي)

يک جاذبهاي دارند و اين جاذبه را ذات اقدس حق آفريد تا اساس

ميباشد.

تشکيل زندگي مشترک تامين شود و اگر خدایي نکرده مردي به زن

4ـ نظام اخالقي اسالم نيز مبتني بر توحيد است و اعتقاد به ربوبيت

بنگرد و زني به مرد بنگرد .اين جاذبه ،جاذبه کاذب خواهد بود ،اين

تکويني و تشريعي خداوند تعالي مستلزم حيا توحيدي است.

جاذبه کاذب ،آن جاذبه صادق را از بين ميبرد ،يعني زن و شوهري

نخستين مرتبه آن حيا از گناه است يعني مسلمان اخالقي التزام

که در منزل زندگي خوبي تشکيل دادهاند ،با نگاه نامحرمانه نامحرم

به احکام الهي و ضوابط شرعي دارد.

اين زندگي مشترک آسيب ميبيند» (.)38

5ـ احکام الهي براساس مصالح و مفاسد واقعي که در هستي
توحيدي جريان دارد ،وضع گرديده است ،پس التزام به احکام

حکم شرعي نگاه و لمس به منظور معاينه و درمان

شرعي هماهنگي با هستي و برخورداري از مصالح آن است و

پزشک بايد از نگاه کردن و لمس بدن زني که بيمار است تا زماني

عدم التزام به آن ظلم به خويشتن است.

که اضطرار پيدا نکرده خودداري نمايد و بر زنان واجب است که

6ـ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مبناي همه مقررات و

در صورت توجه و توانائي بدن خود را بپوشانند و يا از کس ديگر

قوانين اجتماعي را شريعت مقدس اسالم قرار داده است .در

بخواهند اين کار را انجام دهد(.)39

نتيجه جعل مقررات و اعمال کارگزاران نظام بايد منطبق با

اگر پزشک (در صورت نبودن پزشک همگن) جهت معالجه و يا

ضوابط شرعي باشد.

کارهايي از قبيل تشخيص نبض ،گرفتن خون و شکسته بندي،

7ـ اولويت نخست در تطبيق امور پزشکي با ضوابط شرعي ،اصالح

ناچار شود به بدن نامحرم نگاه کند ،يا دست به بدن او بزند ،در اين

روابط مردان و زنان در محيطهاي درماني و پزشکي ميباشد.

صورت لمس و نگاه اشکال ندارد .البته اگر در چنين مواردي پزشک

8ـ فلسفه جداسازي زن و مرد در جامعه اسالمي از جمله محيطهاي

بتواند با نگاه کردن و يا با لمس کردن مريض نامحرم را معالجه

درماني و پزشکي براساس نظام ارزشي اسالم ،پيشگيري از فتنه

نمايد ،بايستي به همان نگاه يا لمس (آن هم به مقدار ضرورت)

جنسي ،حفظ منزلت انسان و حفظ بنيان خانواده است.

بسنده کند و زيادتر از آن جايز نيست(.)40

9ـ رجوع بيمار به پزشک ناهمگن (زن به مرد يا مرد به زن) تنها
در حالت ضرورت جايز است و به وقت ضرورت پزشک بايد

نتيجهگيري

از نگاه کردن و لمس بدن بيمار تا زماني که اضطرار پيدا نکرده

از بررسي آيات قران کريم و بيانات نوراني معصومين (ع) و نظرات

پرهيز کند.

مراجع معظم دين در ارتباط با رابطه ضوابط شرعي با امور پزشکي
نتايج ذيل بدست ميآيد:

1ـ شغل شريف پزشکي از ديدگاه اسالم مقدس است ،زيرا :اوالً
پزشک «سالمتي» را که نعمت بزرگ الهي است به انسانها
برمي گرداند .ثاني ًا پزشک واسطه تحقق اراده تکويني خداوند

پينوشتها

-1
-2
-3
-4

1ميزان الحکمه :ج  ،6ح .2988
2تحف العقول.319 :
3صحيفه نور ،امام خميني (ره) ،ج  ،14ص .168
4سوره قصص ،28 :آيه .68
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