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 The difference of belief or attitude in the basics and values can cause 

changes in the behavior of the medical staff and be effective in 

providing their healthcare services. In general, from the point of 

view of different schools, some characteristics and indicators are 
values and some are anti-values. 

According to the perspective of humanism, we see changes in these 

values and anti-values over time because it is the product of human 
thought and reason and has the ability to be deleted, modified or 

changed. From the point of view of Islam, in line with the system of 

human excellence and evolution, fixed value and anti-value 
indicators have been introduced and emphasis has been placed on 

the promotion of two types of material and spiritual values. 

The medical staff and people who deal with human life and soul 

need to have sufficient knowledge of these values so that they can 

preserve human honor and dignity in their profession and not violate 

it. Therefore, it is necessary to present a correct picture of the high 

value of a person and his high position in the religion of Islam, so 

that the staffs in charge of medical services can perform health 

activities in an optimal and appropriate manner and do not cause the 

slightest harm to the existence of a person and his dignity. In the 

examination of the teachings of Islam, it was found that three 

important values regarding the human position are significant, 

which have practical effects for the medical staffs: 1. The value of 

human life; 2. The value of the human body; 3. The value of human 

dignity. 
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 چکیده
 راتیتغیی باعث تواندمی هاارزش و مبانی در نگرش یا اعتقاد تفاوت

 یدرمان و بهداشتی خدمات ارایه در و شود پزشکى نیروهاى رفتار در
 رخیب مختلف، مکاتب دیدگاه از كلى طوربه. باشد مؤثر نیز آنان

  .هستند ارزش ضد برخی و ارزش هاشاخص و هاخصوصیت
 این در تغییراتی شاهد زمان گذر در اومانیسم دیدگاه اساس بر

 بشری عقل و تفکر زاییده كه چرا هستیم هاارزش ضد و هاارزش
 رد اسالم دین نگاه از. دارد را تغییر یا تعدیل نسخ، قابلیت و بوده

 ارزشی ضد و ارزشی هایشاخص بشر، تکامل و تعالی نظام راستای
 و مادی هایارزش نوع دو ترویج بر تأكید و گردیده معرفی ثابتی

  .است شده معنوی
 الزم دارند كار و سر انسان روان و جان با كه افرادی و درمان كادر
 رفهح در بتوانند تا باشند داشته هاارزش این از كافى شناخت است

 پا زیر را آن و نموده حفظ را انسان كرامت و شرافت خویش،
 ارزش از صحیح تصویرى كه نمایدمى ضرورى بنابراین،. نگذارند

 تا شود ارایه اسالم مبین دین در او رفیع جایگاه و آدمى واالى
 ر،درخو و بهینه صورت به بتوانند پزشکی خدمات دارعهده نیروهاى

 ودوج به اىخدشه ترینكوچك و بپردازند سالمتی هاىفعالیت به
 اسالم دین هایآموزه بررسی در. نیاورند وارد وی كرامت و انسان

 توجه قابل انسان جایگاه مورد در مهم ارزش سه گردید مشخص
. 1:دارد همراه به پزشکى نیروهاى براى كاربردى اثرات كه باشدمى

 انسان كرامت ارزش. 3.انسان جسم ارزش. 2.انسان حیات ارزش
 

 انسان، جسم انسان، حیات سالمت، نظام شناسی،ارزش: کلیدواژه
 انسان كرامت

 
 08/07/1401تاریخ دریافت: 
 28/09/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولg_noormohammadi@sina.tums.ac.ir 
 

 مقدمه
( عبارت است از بحث و تحقیق در Axiologyشناسى)ارزش

از طور كلى، به هاى آن.ها و مالكها، اقسام آنطبیعت ارزش
ها ارزش و ها و شاخصدیدگاه مکاتب مختلف، برخی خصوصیت

برخی ضد ارزش هستند كه در گذر زمان شاهد تغییراتی در این 
ها هستیم چرا كه زاییده تفکر و عقل بشری ها و ضد ارزشارزش

بوده و قابلیت نسخ، تعدیل یا تغییر را دارد. اما از نگاه دین اسالم در 
های ارزشی و ضد ارزشی ظام تعالی و تکامل بشر، شاخصراستای ن

های مادی و تأكید بسیار بر ترویج دو نوع ارزش گردیدهمعرفی ثابتی 
كادر درمان و افرادی كه با جان و روان كه الزم است و معنوی شده 

ها داشته باشند تا انسان سر و كار دارند، شناخت كافى از این ارزش
، شرافت و كرامت انسان را حفظ نموده و بتوانند در حرفه خویش

 نماید كه تصویرى صحیحآن را زیر پا نگذارند. بنابراین، ضرورى مى
از ارزش واالى آدمى و جایگاه رفیع او در دین مبین اسالم ارایه شود 

دار خدمات پزشکی بتوانند به صورت بهینه و تا نیروهاى عهده
 اىترین خدشهو كوچكهاى سالمتی بپردازند درخور، به فعالیت

كه  باورند این بر برخیبه وجود انسان و كرامت وی وارد نیاورند. 
ها ثابت نیستند و هر چه مورد پذیرش عموم ها و ضد ارزشارزش

افراد جامعه باشد ارزش است و ضد ارزش چیزی است كه مورد 
مکان و زمان،  تغییر پذیرش عموم مردم نیست. پس ممکن است با

كند. این دیدگاه بر اساس تغییر  و ضد ارزش ایگاه ارزشمفهوم و ج
شود كه بین محوری( و نفی خداوند و دین مطرح میاومانیسم )انسان

گیرند و هر چیزی كه مقبولیت و مشروعیت تفاوتی در نظر نمی
كنند. اما گرایی، آن را ارزش تلقی میجنسعموم پذیرفت مانند هم

 خاصی برای مکان و زمان هاارزشبر اساس دیدگاه خدامحوری، 

 و بروند زمان یا تغییر مکان از بین پیشرفت با تا اندنشده وضع
نیستند، پس انحرافات جنسی مانند  مکان و زمان اسیر اصطالحبه

ها ضد ارزش و ناهنجار ها و زمانگرایی در همه مکانجنسهم
 هستند.  

ها و عدم گاهی به علت كم رنگ شدن بعضی هنجارها و ارزش
جایگزینی هنجارهای مناسب یا جایگزینی عادات و هنجارهایی كه 
ریشه در فرهنگ جامعه دینی ندارد افراد كادر درمان با نوعی 

گردند كه باعث نوعی تنش بین فرد و تعارضات فرهنگی مواجه می
به او دین چه مورد آن گردد. فرد درای وی میمسئولیت حرفه

 گردد.اش است دچار تعارض میچه واقعیت حرفهآموزش داده و آن
شده از سوی خداوند برای حیات های تعیینبا تشریح اهداف و ارزش

بینی انسان و سالمت وی، مشخص شده است كه اسالم بر پایه جهان
و « سالمت»ای از شناسی خاص خود، توصیف و تحلیل ویژهو انسان

 ها باعث تغییراتیممکن است این تفاوتابعاد آن ارایه نموده است. 
های سالمت بشود. تفاوت اعتقاد های طرح برنامهدر استنباط یا شیوه

در رفتار  تواند باعث تغیراتیها حتی مییا نگرش در مبانی و ارزش
نیروهاى پزشکى شود كه در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی مؤثر 

باشد كه رزش مهم در مورد جایگاه انسان قابل توجه مىسه ااست. 
. ارزش 1اثرات كاربردى براى نیروهاى پزشکى به همراه دارد:

 . ارزش كرامت انسان.3. ارزش جسم انسان.2حیات انسان.
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 ارزش حیات انسان
( یکی دیگر از مسایل مطرح Value of lifeبحث ارزش حیات)

كه حیات انسان از چه  استاین پرسش اصلی در نظام سالمت است. 
میزان ارزش یا اهمیتی برخوردار است و منشأ و معیار این 

 ارزشمندی در چه چیزی نهفته است؟
 توان به دو شکل مطرح نمود:را می« ارزش حیات»مسأله 

بدون در نظر گرفتن این ارزش  :ارزش ذاتی و حقیقی حیات الف(
حیات انسان و واقعیت این  اصل ارزشبه  گوناگون افراد،شرایط 
 .پردازدمیپدیده 

احساس یا  در این ارزش بهارزش احساسی یا اعتباری حیات: ب( 2
گذاری شود. گاه این ارزشتوجه می« ارزش حیات» به افراددیدگاه 

ود. شگیرد و گاه توسط دیگران انجام میتوسط خود فرد صورت می
به عنوان مثال، یك مادر باردار ممکن است در شرایط بد اقتصادی 
یا اجتماعی )مانند بارداری نامشروع، یا ناشی از تجاوز به عنف(، 
ارزش چندانی برای حیات جنین خویش احساس نکند و همین مسأله 

 جنین شود. سقطمنجر به اقدام جهت 
شود به محسوب می كه حیات انسان تا چه میزان ارزشمندالبته این

رو، برخی از این (1)نوعی با مسأله هدف حیات نیز مرتبط است.
معتقدند كه حیات انسان از ارزش و اهمیتی نسبی و متغیر برخوردار 
است، یعنی اگر زندگی او دارای معنا و هدف مشخص و ارزشمندی 

د. شوتری قایل میباشد، انسان برای حیات خویش ارزش و شأن بیش
اگر زندگی برای یك انسان فاقد معنا یا هدف ارزشمندی  بر عکس

  دهد.تری به حیات خود میباشد، او ارزش و بهای كم
مندی انسان از خود چنین كیفیت و سطح زندگی، و درجه رضایتهم

د. گذاریا شرایط زندگی نیز بر احساس ارزشمندی حیات تأثیر می
برد و ی به سر میبه عنوان مثال، یك فرد مسن كه در شرایط بد

برد، شاید ارزش چندانی برای نیز رنج می شدیداحیاناً از یك بیماری 
حیات خود نبیند و حتی به دلیل چنین حسی اقدام به خودكشی یا 

( نماید. بر عکس، یك فرد سالم اوتانازی)آمیزتقاضای مرگ ترحم
و جوان كه از شرایط مطلوب جسمی و روانی برخوردار بوده و 

بیند، ارزش بسیار زیادی برای خود را سرشار از موفقیت میزندگی 
 های آن قایل است.حیات خود و فرصت

، مسأله مهمی است «ارزش حیات»رو، مشخص است كه مسأله از این
ه گذارد. نگاكه بر بسیاری از مسایل مربوط به سالمت تأثیر می

هان ، ریشه در نوع نگاه او به انسان و ج«ارزش حیات»اسالم به 
هستی دارد. عالوه بر ارزشی كه اسالم برای حیات در شکل كلی آن، 

طور ویژه از ارزش و برای هر موجودی قایل است، حیات انسان به
مضاعف و قداست خاصی برخوردار است كه علت این مسأله را 

در اسالم، حیات انسان از  وجو نمود.باید در ماهیت انسان جست
-باشد. این ارزش و منزلت به اندازهار مىارزش بسیار واالیى برخورد

ناحق حیات یك انسان را معادل كشتن  گرفتنای است كه خداوند 
داند، زیرا در مقیاس قرآنى، ها و مستوجب عذاب ابدی میتمام انسان

ها دانسته شده، كشتن یك انسان به منزله نابودى همه انسان
امى بشر به شمار گونه كه نجات یك انسان مساوى با نجات تمهمان

 آمده است:
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس أَوْ 

فَساد فِی االْرْضِ  فَکَأَ نَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا 
 (32مائده: )النّاسَ جَمِیعاً
اسراییل الزم و مقرّر كردیم كه هر كس انسانى بر بنى به این سبب

كه فسادى در زمین كرده باشد، را جز براى حق، قصاص یا بدون آن
ها را كشته و هر كس انسانى را از بکشد، چنان است كه همه انسان

 ها را زنده داشته است.مرگ برهاند و زنده بدارد، گویى همه انسان
در تفکر دینی، ارزش و شأن حیات هر فرد دهد كه آیه نشان میاین 

انسانی، تا چه میزان باالست كه خداوند حتی از حیات یك فرد 
ها سان حیات همه انسانگذرد و آن را همسادگی نمیانسانی نیز به

شمارد. در این نگاه اگر موارد استثنایی نیز برای ارزشمند و محترم می
رزش ذاتی حیات انسان، سلب حیات آمده است، نه به خاطر نفی ا

بلکه به دلیل رفتار سوء و عملکرد تجاوزكارانه خود آن شخصی 
است كه به حیات مادی یا معنوی فرد یا جامعه انسانی تعدی كرده 

 است.
در هر صورت مشخص است كه از منظر دینی، حیات انسان به دلیل 

 قداستقداستی كه از ناحیه انتساب ویژه به خداوند دارد، از ارزش و 
های دینی حیات به چنین در آموزهمند است. همبسیار باالیی بهره

بهای الهی معرفی شده است كه عنوان یك امانت و نعمت گران
البته برخی  هاست.مندی انسان از سایر نعمتظرف تحقق و بهره

ها در ارزش و تقدس معتقدند كه از دیدگاه اسالمی تمامی انسان
ت(. این ارزش ذاتی حیات در نگرش حیات یکسانند )حق حیا

توان در سطوح ارزش جسم و بدن انسان، ارزش روح اسالمی را می
انسانی، ارزش و قداست حریم خصوصی انسانی و ارزش جسم مرده 

حفظ »از این رو، دین اسالم براى تحقق اصل  (2)داشت.انسان بیان 
ارهاى كرسانی، راهو جلوگیرى از خودكشى و آسیب« حیات انسانى

 مناسبى اندیشیده است:

. اسالم با وضع قوانین مناسب مانند قصاص و دیه، سعى كرده است 1
ته گیرى كند. نکرسانی به دیگران پیشاز بروز دگركشى و آسیب
قانون قصاص را موجب حفظ حیات  ،جالب آن است كه قرآن

 (179بقره: ) داند.اجتماعى مى
و روح انسان مِلك خداوند . اسالم با بیان این حقیقت كه جسم 2

باشند )پذیرش اصل مالکیت خدایى( و حتى خود انسان بر بدن مى
 فردخویش مالکیتى ندارد، حق هرگونه سوء تصرف در بدن را از 

 سلب نموده است.

اند شمار آمده. در متون دینى، قتل و خودكشى از گناهان كبیره به3
كه به دنبال این اعمال، مجازات اخروى سنگینى براى فرد وعده داده 

از این رو مطابق احکام دینی، انسان حتی برای فرار از شده است. 
مرگ یا قتل شدیدتر مانند فرار از شکنجه، قتل، سوختگی و 

العالج نیز حق ندارد، دست به خودكشی های مهلك و صعببیماری
 بزند. 

 نویسد:اهلل جوادی آملی در این زمینه میآیه
در هیچ یك از مکاتب دیگر به اندازه اسالم بر ممنوعیت خودكشی 

اند روزی پیامبر)ص( درباره كسی فرمود: پافشاری نشده است. آورده
سرانجام این فرد به جهنم خواهد رفت. گروهی با شنیدن این سخن 

كارهای خیر و  سخت شگفت زده شدند، زیرا آن فرد در انجام
های مبارزه و سیاست برجسته بود. سپس دیدند كه حضور در صحنه
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ها مجروح گشت و برای رهایی از درد وی در یکی از جبهه
جراحت، دست به خودكشی زد. ... حق حیات آن قدر ارجمند است 
كه اگر انسانی با پیشینه بلند مبارزه، به این حق تجاوز كند و درصدد 

 (4، 3)سپارد.به دوزخ ره میخودكشی برآید، 
هاى اقدام به خودكشى، افزایش یأس و ترین انگیزه. یکى از قوى4

كارهاى باشد. اسالم با ارایه راهنومیدى در ارضاى نیازهاى فرد مى
یوسف:  وَ ال تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّهِ)زا مانند امید به رحمت الهى آرامش

و گناه كبیره شمردن ( 45بقره:  اسْتَعِینُوا بِالصَّبرِ)و دعوت به صبر ( 87
نومیدى، همیشه درصدد ایجاد روحیه امیدوارى در افراد مسلمان 

 باشد.مى

هاى دیگر اقدام به خودكشى، عدم اعتقاد به وجود یکى از انگیزه
ریز در جهان هستى است. اگر شخص این اعتقاد را مدبر و برنامه

ستى بر اساس نظام عدل و احسن طراحى شده داشته باشد كه تمام ه
است و اعتقاد و ایمان به مبدأ و معاد به صورت واقعى داشته باشد، 

 اقدام به خودكشى نخواهد كرد.

ى و گیرنکته مهم قابل ذكر این است كه اگر هیچ كس حق تصمیم
اقدام ضررآمیز در بدن خود را ندارد، قطعاً نیروهاى پزشکى كه با 

ر و كار دارند، نباید در امرى كه منجر به ضرر فورى جسم افراد س
شود، شركت نمایند، بلکه باید همیشه حافظ یا تدریجى در بیمار می

 توان گفت: در مجموع می سالمتى و نگاهبان حیات انسانى باشند.
 تواند درهاى او مىاوالً: توجه به ارزش و شایستگى انسان و ویژگى

کى و كیفیت برخورد آنان با این موجود نگرش و رفتار نیروهاى پزش
های دین اسالم، تشویق در واقع، یکی از ویژگیارزشمند مؤثر باشد. 

و ترغیب به حفظ و رعایت حیات انسان و كرامت وی در وجوه 
گوناگون زندگی فردی و اجتماعی در حوزه جسم، روح، روان، 

 معنویت و تعامالت اجتماعی است.
بهره دیگرى است كه از تفسیر دینى حیات و ها كاهش رنجثانیاً: 

خیزد. ایجاد سازگارى بین جهان درون و برون سالمت بر مى
ها است. بدون شك در مواردى ها و ناراحتىبسترساز كاهش رنج

چه در جهان خارج وجود دارد ها و تمایالت انسان و آنبین خواسته
اى است كه ونهها به گشود. گاه این تفاوتهایى مشاهده مىتفاوت

انگیز است. این آفرین و ماللشرایط خارجى براى انسان رنج
هاى مختلف باشد مثل: تفاوت بین تواند به گونهها مىتفاوت

هاى ما و نظام تکوین، مانند: شرور و آفاتى چون خواسته
ومیرها، سیل، زلزله، نقض عضو، بیمارى و... با تفسیر دینى از مرگ

 باشند.تر میموارد قابل تحملحیات و سالمت این 
ثالثاً: مسأله مهم دیگری در بحث خاتمه حیات مطرح است، درست 
یا غلط بودن كشتن یا پایان بخشیدن به حیات انسان است. برخی 

آمیز گویند كه درستی یا نادرستی كشتن یك انسان یا قتل ترحممی
 و حرمت چنین مسأله شأن)اوتانازی( بستگی به تمایل فرد دارد. هم

حق بیمار برای نپذیرفتن  (5)جا مطرح است.انسانی نیز در این
اقدامات درمانی حتی اگر برای حفظ جان او باشد، یك اصل كامالً 

اما در  (6)پذیرفته شده اخالقی و قانونی در كشورهای غربی است.
های حیات انسانی یعنی سالمتی و طور كلی تمامی جنبهاسالم، به

زندگی، موضوعاتی هستند كه رفتارها و نوع  بیماری؛ مرگ و
 ها توسط خداوند برای بشر ارایه گردیده است. برخورد با آن

به این مسأله اشاره « حق مردن؟»دكتر عبدالعزیز ساشادینا در مقاله 
های اسالمی، انسان در پایان حیات خویش كند كه بر اساس آموزهمی

حق ندارد، تحت تأثیر شرایط ناگوار یا تمایالت خود، دست به 
خودكشی یا خاتمه حیات خویش بزند، زیرا او از تبعات این كار در 

ها فقط باید نقش مراقبت ش آگاهی ندارد. انساندنیای بعد از مرگ
از حیات خویش را به عهده بگیرند. مالك اصلی حیات انسان 

تواند خداوند است. از طرفی، شرایط سخت مشرف به مرگ می
ای برای آمرزش گناهان فرد، تنبه دیگران و نوعی آزمون الهی وسیله

الم هر جهت مشخص شدن وضعیت معنوی انسان باشد. پس در اس
باشد. ـ پذیرفتنی نمی ـ چه فعال و غیرفعال نوع كمك به مرگ

از نظر اسالمی فقط در دو مورد كمك غیرفعال به ند معتقدایشان 
 دانست:توان مجاز مردن را می

تر شدن حیات فرد های تسکینی كه منجر به كوتاه. درمان1 
 شوند.می
مرگ، در شرایطی كه . دست كشیدن از اقدامات به تأخیراندازنده 2

 (7)امکان بازگشت برای بیمار وجود ندارد.
بسیاری از افراد این دیدگاه را نپذیرفته و بر این باورند كه تمام موارد 

در اسالم ممنوع شمرده شده است، زیرا آمیز )اوتانازی( قتل ترحم
گرچه ارزش و قداست حیات و كیفیت آن هر دو مورد توجه 

كند، قداست كه این دو با هم تعارض پیدا می هستند؛ اما در مواردی
از این رو، سازمان   (8)یابد.حیات بر كیفیت حیات رجحان می

 را با خودكشی وآمیز )اوتانازی( قتل ترحماسالمی پزشکی كویت، 
داند و آن را كاری غیر قانونی و غیر مشروع دگركشی یکسان می

 (9)داند.می
معه و هر قشری كه به نوعی با گران جادر واقع پزشکان و درمان

مسأله حیات انسان درگیر هستند، ضمن درك جایگاه و اهمیت 
ها یعنی ترین سرمایه انسانویژه شغل خود كه مرتبط با بزرگ

است، باید بدانند كه آنان نیز در این زمینه به نوعی امانت« حیات»
ز دار و مسئول حیات بیماران هستند. در این راستا ضمن حراست ا

ها، باید این امانت الهی و تالش وافر در جهت سالمتی و درمان انسان
حق »گیری در مورد متوجه باشند كه به هیچ عنوان حق تصمیم

پزشك تنها حق دارد و موظف است . یك انسان را ندارند« حیات
كه این پدیده طبیعی )درد و بیماری( را از بیمار رفع كند، ولی اگر 

آورد كه جهت اشد، از كجا این حق را به دست میبر این كار قادر نب
رفع این پدیده، حیات وی را درنوردد، و یا به اصطالح دوران مرگ 

بخشد و نه حق گرفتن آن را او را طوالنی نکند. طبیب نه حیات می
دارد. طبیبی كه با هدف و نیت قرب إلی اهلل، در درمان بیمار بکوشد 

در تکامل نفس خود و بیمار گام ـ چه به نتیجه برسد یا نرسد ـ 
برداشته است، ولی با رفع آن از طریق پایان بخشیدن به حیات بیمار 
محتضر، هم نفس خود را به قهقرا هدایت كرده و هم مانع كمال 
نفسانی یك انسان شده است كه نفسش در لحظات آالم و مشقاتی 

ارد دخوش یك سلسله فعل و انفعاالت تکاملی قرار این چنین، دست
تر دست به اقدامی زده كه مغایر حقوق و اختیارات و از آن مهم

 (10)هیچ پیرایه ادبی، قتل نفس است.هاست. این كار بیانسان
حل عاقالنه و برخورد صحیح و مناسب با چنین شرایطی با مشاركت 

شود، دلی كادر درمانی حاصل میبیمار و اطرافیان و همراهی و هم
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ولی اگر به هر دلیلی بیمار یا اطرافیان وی از كادر درمانی 
ضمن جا و نامعقولی داشتند، پزشك باید های نابهدرخواست

ارایه راهنمایی الزم به وظیفه  باهایی مخالفت با چنین درخواست
ای خود در اخالقی و انسانی خود عمل نموده و رسالت دینی و حرفه

فراموش ننماید. در این شرایط او باید  حراست از حیات انسان را
تنها تالش خویش را در جهت ادامه درمان یا كاهش درد بیمار به 

ای برخوردار كار گیرد، زیرا حیات انسان از ارزش و قداستی ویژه
است، كه تمام كادر درمان در موضوعات مرتبط با خاتمه دادن به 

شی(، نه تنها اجازه حیات انسان )مانند سقط جنین، اوتانازی و خودك
سلب حق حیات انسان را ندارند بلکه باید درصدد حفظ حیات 

 انسان در همه شرایط باشند.
 ارزش جسم انسان. 2

هایی مطرح برای ارزشمند بودن جسم انسان و منشأ این ارزش، سؤال
 است:

ـ آیا جسم و بدن انسان كه به هر حال بعدی از سالمت انسان در 
كه مند است؟ یا اینخود نیز از ارزش ذاتی بهره آن تحقق یافته است

 ذاتاً ارزش چندانی ندارد؟ 
ـ آیا جسم انسان با توجه به ارتباطی كه با روح انسانی دارد، و به 

باشد، از ارزش و منزلت برخوردار كه ظرف پذیرش روح میدلیل آن
 است؟! 

ه نسبت بای است كه ها، بر اساس نوع مبنای اندیشهپاسخ این سؤال
ها، به بحث ارزش در واقع، پاسخ به این پرسش انسان وجود دارد.

 گردد:ذاتی یا ابزاری جسم برمی
برخی معتقدند  :(Intrinsic Value)ارزش ذاتی یا باطنی الف(

جسم شخص از خود او قابل تمایز نیست، از این رو، احترام به آن 
از بین  هم مردنپس از حتی فرد جسم الزم است، بنابراین، ارزش 

 رود. نمی
برخی برای جسم  :(Instrumental Value)ارزش ابزاریب( 

قایل هستند كه با مرگ فرد و از دست رفتن ارزش ابزاری انسان 
از ارزش و احترام هم حیات او به كلی از وی سلب شده و جسد او 

 (11)افتد.می

ارد انسانی دطور قطع، جسم انسان با توجه به ارتباطی كه با روح به
ی از اكه ظرف پذیرش روح، یا به تعبیر برخی مرتبهو به دلیل آن

باشد، از ارزش و منزلت برخوردار است. آیات و حیات روح می
روایات بسیاری كه به حفظ سالمتی بدن و حرمت اضرار به نفس 
وارد شده، ناظر به این مسأله است. بنابراین، در تفکر اسالمی با 

نبه اصلی واقعیت انسان روح اوست، ولی جسم او نیز كه جوجود این
اما آیا ارزش جسم یا بدن انسان  (12)در حد خود مورد احترام است.

به صورت مستقل و جداگانه هم مطرح است یا تنها به اعتبار اتحاد 
با روح انسان و به واسطه ارزش و قداست روح است كه بدن نیز 

از مرگ ارتباط روح با  ، اگر پسسخن دیگرارزشمند است؟ به 
جان انسان نیز از ارزش بی جسم قطع شود، آیا باز این جسد و جسم

برخوردار است؟ آیا ارزشی كه روح و حیات انسانی به جسم و بدن 
چنان از یابد یا جسم و جسد او همانسان بخشیده با مرگ پایان می

 گفت تواندر پاسخ می نوعی ارزش و احترام برخوردار خواهد بود؟
ای با هر مبنایی كه برگزیده شود )ارزش ذاتی جسم یا ارزش واسطه

جسم(، آیات و روایات بسیاری كه بر حفظ سالمت بدن و حرمت 
اضرار به نفس وارد شده، ناظر به ارزش داشتن جسم انسان در تمام 
حاالت )زنده و مرده( است، زیرا در اسالم، بدن انسانی موهبتی الهی 

ها قرار داده شده است. خداست ن امانت نزد انساناست كه به عنوا
ها گیرد. انسانبخشد و او نیز آن را از انسان میكه آن را به انسان می

فقط نقش مراقبت از جان و بدن خویش را دارند، و مالك اصلی 
توانند در بدن خویش یا ها میگرچه انسان (8)بدن انسان، خداست.

ما این با بحث مالکیت بدن متفاوت دیگران تأثیر داشته باشند، ا
ها نباید خودسرانه در آغاز و فرجام دستکاری است، و بدن انسان

 شود.
بنابراین، جسم انسان، در زمان حیات او از ارزش واالیی برخوردار 

ای جسم است و گر ارزش واسطهاست. این مسأله در یك نگاه بیان
كه تحت تدبیر و باشد و نقشی مربوط به ارتباط آن با روح می

كند. اما در نگاه دیگری مربوط به ارزش ذاتی تصرف آن ایفا می
های ارزشمند ها و امانتخود جسم است كه به عنوان یکی از نعمت

الهی مطرح شده است. پس جسم انسان پس از دریافت روح و حیات 
مند است كه این ارزش پس از مرگ نیز به از ارزش ذاتی نیز بهره

اقی است و چه جسم زنده و صاحب حیات انسان و چه قوت خود ب
به  جان و مرده او، از ارزش و احترام ذاتی نیز برخوردارند.جسد بی

ه طور كیابد، همانبیان دیگر، جسم به واسطه اتحادی كه با روح می
شود. اما پس شود، از ارزش ذاتی نیز برخوردار میدارای حیات می

دهنده بدن از روح، از منظر تشکیلاز قطع ارتباط جسد یا ذرات 
چنان این ارزش و احترام ذاتی برای جسم یا جسد محفوظ اسالمی هم

البته این مسأله یا به ارزش و شأنی كه جسم در زمان ارتباط  ماند.می
شود، یا با روح به دست آورده و هنوز در وی باقی مانده مربوط می

كه دیگر تأثیر ود آنبه واسطه آن است كه روح پس از مرگ با وج
و ارتباط محسوسی با بدن خود ندارد، اما هنوز به جسم و بدن 

 خویش در دنیا متوجه است و نوعی تعلق خاطر به آن دارد.
بر این اساس، در روایات و دستورات دینی اسالم، توصیه فراوانی در 
مورد حرمت جسد انسان شده و این ارزش و احترام تا حدی است 

جسارت و آسیب به جسد انسان، دیه تعیین شده است.  كه حتی برای
فرماید:فِی رَجُلٍ قَطَعَ امام صادق)ع( در ارتباط با حرمت جسد می

 (13)وَ هُوَ حَیٌّ. مَیِّتاً كَحُرْمَتِهِ رَأْسَ الْمَیِّتِ قَالَ: عَلَیْهِ الدِّیَةُ، لِأَنَّ حُرْمَتَهُ

رت فرمود: بر او درباره مردی كه سر جسدی را بریده بود، حض
پرداخت دیه الزم است، زیرا حرمت انسان در حالت مرگ، همانند 

 حرمت او در زمانی است كه زنده بوده است.
حیات انسان از چنان ارزش و قداستی  توان گفتدر مجموع می

خواهد این نعمت و برخوردار است كه حتی جسم و بدنی كه می
پیش از دریافت آن، و چه  موهبت واالی الهی را دریافت نماید، چه

شود. حرمت و شأن نطفه انسان پس از آن، دارای ارزش و احترام می
از زمان ورود به رحم تا مراحل بعدی حیات جنینی و حیات دنیوی 

چنین حرمتی كه جسم و جسد انسان حتی پس از مرگ انسان و هم
 وراتچنین دستباشد. هممند است، مؤید این مسأله مینیز از آن بهره

و احکام اسالمی در مورد فرد در حال مرگ )محتضر(، فرد مرده 
)میّت( و آداب تشییع و دفن جسد همگی عالوه بر تأثیری كه بر 

سازی جهت آماده ساختن او برای حیات اخروی روح فرد و زمینه
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 دارند، از حیث تکریم و احترام به جسد وی نیز قابل تحلیل است.
از دیدگاه اسالم، كوشش و پیگیری انسان در حفظ سرمایه سالمت 

گردد، جسمی تنها در زمینه دنیوی و منفعت مادی آن منحصر نمی
باشد. زمانی بلکه از نوعی ارزش و اعتبار معنوی نیز برخوردار می

كه توجه به جسم و نیازهای معقول و مشروع آن، افزون بر علل و 
های معنوی و دینی نیز ها و انگیزشقهای مادی، از مشوانگیزه

بسیار  مسألهگاه دقت و توجه افراد به این برخوردار شود، آن
تواند به عنوان یك بستر مساعد برای می مسألهشود. این تر میجدی

به همین  ارتقای سالمت جسمی و رعایت بهداشت آن مؤثر باشد.
ی بر همگان جهت در اسالم، حفظ سالمتی، این نعمت ارزشمند اله

نظام جامع »های مادی غرب، در البته بر خالف اندیشه واجب است.
ارزش سالمت جسم به میزان تأثیرگذاری آن در « سالمت اسالم

گاه سالمت بدن از ارزش ذاتی كسب سالمت اخروی است و هیچ
برخوردار نیست، بلکه ارزش آن به جهت حركت در مسیر كسب 

باشد. از این رو، بحث خداوند میسالمت اخروی از طریق عبودیت 
 باشد.گرایانه مورد پذیرش نمیطراحی بدن با نگرش مادی

 كرامت انسانارزش . 3

ارزش كرامت برای انسان مطرح شده « نظام جامع سالمت اسالم»در 
كه است. از این رو، ارزش انسان تنها به بدن وی نیست، عالوه بر این

برای حفظ كرامت انسان نباید بدن را به عنوان یك كاال مانند سایر 
انسان موجودی است كه از طرف خداوند به كاالها در نظر گرفت. 

ها از او كرامت ذاتی اعطا گردیده و از دیدگاه قرآن، تمام انسان
 :ندبرخوردارذاتی كرامت 

ی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِ
  (70)اسراء:  الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِیر مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیالً

به یقین فرزندان آدم را كرامت دادیم، و آنان را در خشکى و دریا 
هاى پاكیزه روزى بخشیدیم، و آنان سوار كردیم، و به آنان از نعمت

 هاى خود برترى كامل دادیم. را بر بسیارى از آفریده
پس این كرامت، ارزشی است كه خداوند متعال به انسان به لحاظ 

همواره ند از این رو، تمام افراد موظف انسان بودنش عطا نموده است.
به این كرامت توجه داشته باشند و انسان را از هر گونه پستی در 

توان این كرامت را امان دارند. البته با تدبر در آیات و روایات مى
 داراى دو بخش دانست:

هاى گوناگون این كرامت داراى جنبه الف( كرامت در ساختار فردى:
 باشد:مى
ترین صورت وند آفرینش انسان را در بهترین وجه و كامل. خدا1

قرار داده است كه نمونه بارز آن، قرار دادن اعضاى بدن در بهترین 
باشد تا هر یك از این اعضا وظایف خویش را به حالت ممکن مى

: تین)لَقَدْ خَلَقْنَا اإلِ نْسانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِیم :صورت كامل انجام دهند
 ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال آفریدیم.قطعاً  (4

اى قرار داده و انسان . خداوند آفرینش انسان را به صورت ویژه2
موجودى است كه از نیروهاى مادى و معنوى تشکیل شده كه باید 

( 71ـ 72؛ ص: 7ـ9سجده: ) الى این نیروها، پرورش پیدا كند.در البه
اختیار داشته باشد و در انتخاب این طراحى ساختار انسان كه قدرت 

سرنوشت خویش مؤثر باشد، یکى از مصادیق كرامت خداوند نسبت 
 باشد.به انسان مى

ترین ظرفیت علمى میان آفریدگان را به انسان داده . خداوند بزرگ3
است تا انسان بتواند با استفاده شایسته از این سرمایه خدادادى در 

 (31بقره: ) كت كند.مسیر رشد خویش و جهان هستى حر

هاى كرامت انسان، یکى از نشانه ب( كرامت در ساختار جهانى:
باشد. خداوند ساختار روایى او بر موجودات دیگر مىقدرت فرمان

اى طراحى نموده كه همه چیز در اختیار انسان جهان را به گونه
ترین موجود در صحنه پهناور هستى باشد و امکان باشد تا او عالى

اند باشد و بتو گیرى مشروع از تمامى هستى را در اختیار داشتهبهره
با استفاده از این نعمت در مسیر تکامل و سالمت پیش روى خود 

 گام بردارد و به هدف نهایى از خلقت برسد:

ـ أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی االْرْضِ وَ أَسْبَغَ 
 (20لقمان: )عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً

چه را در زمین ها و آنچه را در آسماناید كه خدا آنآیا ندانسته
هاى آشکار و نهانش را بر است، مسخّر و رام شما كرده، و نعمت
 شما فراوان و كامل ارزانى داشته است.

ـ اللَّهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ 
مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَکُمْ وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ  بِهِ

* وَ سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَیْنِ وَ سَخَّرَ لَکُمُ وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْأَنْهارَ
سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ ال اللَّیْلَ وَ النَّهارَ * وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما 

 (32ـ 34ابراهیم: )سانَ لَظَلُومٌ كَفّارٌنْتُحْصُوها إِنَّ اال
ها و زمین را آفرید، و از آسمان آبى نازل كرد، خداست كه آسمان

هاى گوناگون روزى و براى شما به وسیله آن از محصوالت و میوه
مسخّر شما قرار داد تا به فرمان او در ها را بیرون آورد، و كِشتى

دریا روان شوند، و نیز نهرها را مسخّر شما كرد.* و خورشید و ماه 
اى حساب شده در كارند، رام شما نمود و را كه همواره با برنامه

شب و روز را نیز مسخّر شما ساخت.* و از هر چیزى كه از او 
ا را شماره كنید، هاى خدخواستید، به شما عطا كرد. و اگر نعمت

كار ها را به شماره آورید. مسلماً انسان بسیار ستمتوانید آنهرگز نمى
 و ناسپاس است.

ها با توجه به ، تمام انسان«نظام جامع سالمت اسالم»بنابراین، در 
انسان بودنشان، حرمت و ارزش مشتركی دارند. از این رو، بر 

ی انسان الزم است نیروهای پزشکی مرتبط با حیات و سالمت جسم
هنگام ارایه خدمات سالمت و درمان، ارتباط مسئوالنه و محترمانه 

، نیروهای پزشکی بر «نظام جامع سالمت اسالم»را رعایت كنند. در 
های اسالمی مکلف به فراهم كردن شرایط الزم برای اساس آموزه

گویی به نیاز افراد جامعه در حوزه سالمت در سالمت افراد و پاسخ
الب دسترسی برای تمام افراد مبتنی بر حفظ كرامت انسانی ق

ها در پزشکی هستیم كه با امروزه شاهد بسیاری از پدیدهباشند. می
باشد. به عنوان نمونه، موضوع شأن و كرامت انسان ناسازگار می

توان خرید و فروش اعضای بدن برای پیوند را میاستفاده از سوء
آور مطرح نمودن رابطه داشت آثار زیانمطرح نمود. باید توجه 

خرید و فروش اعضای بدن و قاچاق آن در موضوع پیوند اعضا بر 
تر سالمت افراد و جامعه را گرایانه، بیشاساس رویکرد منفعت

زایی از پزشکی كند. در واقع، این رویکرد نوعی قداستتهدید می
ها مانند شیوهكردن انسان با بسیاری از  است. البته موضوع مانکن

و داروهای  های زیبایی، طراحی بدن، مصرف مواد مکملجراحی
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 ها شگرد دیگر بر خالف كرامت انسانی است.سازی و دهبدن
، تمام «نظام جامع سالمت اسالم»در  توان گفتدر مجموع می

هر چند با توجه به باورها،  ندبرخوردارذاتی ها از كرامت انسان
مند متفاوتی بهره شرافتی كه دارند از ارزش و ها و رفتارهایقابلیت

د توانهای او میباشند. توجه به ارزش و شایستگی انسان و ویژگی
در نگرش و رفتار نیروهای پزشکی و كیفیت برخورد آنان با این 
موجود ارزشمند مؤثر باشد. این نگرش، بدن انسان را به عنوان یك 

 یرد.گكاال مانند سایر كاالها در نظر نمی
نکته قابل تأمل دیگر آن است كه آیا باید كرامت ذاتی و فضیلت 
انسان را صرفاً بر كرامت زیستی و فضیلت جسمانی انسان بر سایر 

كه این ارج و ارزش بلند مرتبه انسانی را حیوانات انطباق داد یا آن
وجو نموده و دستاویزی باید در ابعادی فرای ماده و طبیعت جست

اسالم برای . یز و تکامل جسمانی برای آن پیدا نمودفراتر از تما
سالمت انسان در هر دو بعد مادی و معنوی آن، ارزش و كرامت 
قایل است و برای هم روح انسانی و هم جسم انسانی در تمامی 
مراحل، شأن و احترام خاصی در نظر گرفته است. در این زمینه روح 

كننده محوری و تعیینو جایگاه واالی معنوی و فرامادی آن نقش 
دارد. در این نگاه گرچه جسم انسان نیز در حد خود از ارزش و 

گر كرامت چه كه در اصل توجیهاهمیت برخوردار است، اما آن
ذاتی و ارجمندی سالمت انسان است، ابعاد معنوی و روحانی اوست 
كه در نگاه اسالمی به خوبی تشریح شده و منشأ و مقصد آن مشخص 

-است. در این نگاه عالوه بر ساختار برتر جسمی انسان، آنگردیده 

سازد و طور اساسی متمایز میچه كه انسان را از سایر حیوانات به
 بخشد، ساختار روحی اوست.به او ارزش و كرامت ویژه انسانی می

اندیش واقعاً مشخص نیست كه به صرف اثبات بینی مادیاما در جهان
رامت توان آن كتر، میکامل جسمانی افزونتر زیستی و تتمایز بیش

( ـ كه در اسالم Human dignityاخالقی و معنوی ذاتی انسان)
 مطرح شده ـ برای او به اثبات رساند.

 
 گیری نتیجه

تواند به تغییر نگرش به حیات و سالمت انسان رویکرد اسالمی می 
منجر بشود و حیات و سالمت انسان را در سطحی فراتر از تعریف 

بر اساس همین اهمیت است شناسی آن تعریف نماید. پزشکی و روان
ابالغ شده از سوی مقام  ،های كلی سالمتكه چندین بند در سیاست

 ع اختصاص یافته است:معظم رهبری به این موضو
ـ ارتقای نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و 1ـ1

های علمی و دانشگاهی دانشجویان و مدیران و تحول در محیط
بند )ایهای اسالمی، اخالق پزشکی و آداب حرفهمتناسب با ارزش

، ابالغ شده از سوی مقام معظم های كلی سالمتسیاست ـ1ـ1
 (رهبری

كه یك فرد شناخت صحیح از حیات و سالمت جسمی پس از آن
خویش به دست آورد و از ارزش و قداست حیات و سالمت جسمی 
خویش آگاه شد، حفظ سالمت جسمی را نوعی تکلیف و امانت الهی 

 خواهد یافت. 
نماید كه از سالمت جسمی خود، نهایت در این صورت فرد سعی می

ز این رو، به آن چیزی كه برای جسم محافظت را به عمل بیاورد. ا

یابد و در مقابل از آن چیزی كه او مفید و سازنده باشد گرایش می
در واقع، اگر انسان تن  نماید.مضر و مخرب باشد دوری می برای آن

و جسم خویش را یك امانت و نعمت ارزشمند الهی بداند كه برای 
كند كه از سعی میهدف و مقصد واالیی در اختیار او قرار گرفته، 

تری داشته باشد و به نیازهای مشروع و معقول آن آن مراقبت بیش
توجه نماید. به همین جهت، از رساندن هر گونه ضرر و آسیبی به 
جسم خویش خودداری نموده و حق حیات و سالمتی را در مورد آن 

 شمرد. محترم می
ند، زمانی كه فرد به شکل واقعی به سالمت جسمی خود توجه ك

نماید كه بر حساسیت نوعی تعهد و انگیزش درونی در خود ایجاد می
رو، های جسمی خواهد افزود. از ایناو به نسبت به اجتناب از آسیب

تر احساس ها را در جسم خویش بیشتأثیرات مخرب این آسیب
نماید. این خواهد نمود و از رساندن آسیب به جسم خود اجتناب می

گرا به سالمت جسم محدود به خود ا و ارزشگرنوع نگاه امانت
یابی ساز دستفرد نیست، بلکه این نوع نگاه به سالمت جسم، زمینه

 انسان به اهمیت دادن به سالمت جسمی دیگران هم خواهد شد. 
فردی كه به چنین دیدگاه و نگرشی به سالمت دست یافته باشد، 

فراد جامعه افزون بر تحقق سالمت جسمی خود، به سالمت جسمی ا
گاه اقدام به تعرض سالمت جسمانی آنان هد و هیچ نیز اهمیت می

 نماید. نمی
این بدان معناست كه رویکرد اسالمی به سالمت، موجب ارزشمندی 

 و مصونیت سالمت جسمی تمام افراد یك جامعه نیز خواهد شد. 
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