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 و مقاومت تعلق دارد. می دفاع مقدسهمه حقوق مادی و معنوی این اثر به موسسه بهداری رز

 سخن سردبیر

 

 در امتداد دفاع مقدس

 گیری کروناتجلیات اخالقی و معنوی در دوره همه

Along with the Sacred Defense: Moral and Spiritual Manifestations during 

the Corona Pandemic  

 
ا اولین و مهمترین موضوع در حوادث غیرمترقبه و بالی

 اکمحاصول ت. پیشگیری از تهدیدات جانی و خسارات انسانی اس
های رزشادار در ای، ثابت و ریشهبر اخالق پزشکی و آداب حرفه

ین ها، در رأس او احیای نفس انسانحفظ جان اسالمی است. 
ت همه حفظ حقوق و کرامت انسانی و رعایها قرار دارد. ارزش

که در همه ، ای اسالمیموازین اخالق پزشکی و آداب حرفه
ر رخورداببالیا از اهمیت بیشتر و حوادث شرایط ضروری است، در 

 ت. اس
ه کدر سیر تطورات تاریخی سالمت، فرازهایی وجود دارد 

دوران دفاع  شوند. یکی از این فرازها،ها متجلی و شکوفا میارزش
دس مق مقدس است. در درسنامه آشنایی با فرهنگ و معارف دفاع

 ایگرق محور و معنویتالساز و اخحضور تاریخ»آمده است: 
ر دت مبارکی الساز تحوزمینه ،جامعه پزشکی در دفاع مقدس

 مت شد. درالق و معنویت در حرفه مقدس طب و سالشئون اخ
ت و لعاق و معنویت، اعم از مطاالهمه عوامل معتبر اخ ،نتیجه

ی در آفریندستاوردهای نظری، بنیادهای علمی و پژوهشی، نقش
فرهنگی  هایبازتابمیادین اجرا و عمل، تجلیات نیروی انسانی، 

می رشد الگذاری در جامعه ایران اسو اجتماعی، بنیادهای خدمت
 «.ی داشته استdاو شکوف

قدس ع ماین دستاوردها و تجلیات آن، در دوران بعد از دفا 
ت المسامتداد یافت و فروغ آن آسمان همه میادین خدمتگزاری 

. نی نموداها و سراسر میهن بزرگ اسالمی را نورافشدر همه زمان
قرار یق برعم این میراث با دوران پاندمی کرونا نیز پیوندی وثیق و

ری و مهها، دستخوش کمهایی که در فراز و نشیبنمود. ارزش
لی شه تجمیتر از هشکوهمند بعضاً فراموشی قرار گرفته بودند، باز

 گردانان شناس، بویژه صحنهیافتند. خدمتگزاران صدیق و مسئولیت
 قیت، ایمان،های علم، تجربه، تخصص، ابتکار و خالایه، با آرجوان

اده راسخ، ناپذیر، اعتماد به نفس، عزم و ارایثار، تالش خستگی
ور وجود نهای خدمت را با مقاومت عظیم و تزلزل ناپذیر، میدان

 ندهمان التخود نورانی و گرما و رونق و امید بخشیدند. مدافعان س
 ویتمعن مقدس، معیارهای اخالق ومدافعان و صحنه گردانان دفاع 

 را تفسیر و تحکیم نمودند:
  را مسئولیتی خطیر  میادین در بهنگام و تأثیرگذار حضور

ای نسبت به مردم و جامعه و رسالتی اجتماعی، تکلیفی حرفه

تاریخی دانسته، آگاهانه، داوطلبانه و ایثارگرانه به آن پاسخ 
 ند.داد

 تاری رف فرصت گرانبار حضور در میادین ایثار و خدمت را با
ر دقی، عرفانی و عاشقانه، به تجلی شهود المعنوی، اخ

سیله وترین خدمات را ارائه خالصانهل و میقات عشق تبدی
 د.تقرب به خداوند تبارك و تعالی قرار دادن

  ز های ضروری و بهنگام، ا، مراقبتصبر و پایمردیبا
رین تپیچیدهش اولیه و پایه بهداشتی، تا خدمات حیاتبخ

ا ب، را ترین شرایط تهدید کنندهخدمات تخصصی، در سخت
ند و مودنمهربانی و ایثار و خیرخواهی به عموم مردم تقدیم 

مت را با آوری و مقاودر منظومه مقاومت، مدال پرافتخار تاب
 افتخار کسب نمودند و بر صحیفه تاریخ ثبت نمودند.

 انیکنشگرداکاری اعجاب برانگیز، روحیه غالب شهامت و ف 
های صحنهترین بوده است که برای حضور در خطرناك

 .گرفتندسبقت میبر یکدیگر  خدمتگزاری،

ر میادین گردانی دصحنههمانند دفاع مقدس و با الهام از آن، 
هداشتی بهمه مراکز در  گیری کروناهمهرسانی بسیار خطیر خدمت
هامال وق محور، ارزش آفرین الری ارزشی، اخدرمانی کشور، حضو

ثار نن، . سالم و برکات الهی و توفیقات روزافزوبخش بوده است
 . عموم اعضای خدوم و ایثارگر و خدمتگزار جامعه سالمت
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