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مقدمه:
حرفه اي يا پروفشناليسم در آموزش پزشكي مورد توجه و

است كه آن را مي توان از اجساد مورد مطالعه فرا گرفت .

تاكيد نبوده است .كمرنگ شدن تعهد و اخالق حرفه اي در

حفظ كرامت و شان ) (dignityاجساد بر بعد انساني پزشكي

پزشكي ،دغدغه اصلي صاحب نظران اين حوزه و نيز جامعه

تاكيد دارد و صفات و شخصيت انساني را در دانشجويان القا

مي باشد.گر چه الزامات اخالقي ،اجتماعي ،تاريخي و قانوني در

ميكند و آنها را در جهت تبديل شدن به پزشكاني حرفه-

پزشكي جايگاه خود را دارا مي باشند ولي اخالق حرفه اي از

اي ) ،(professionalمهربان ) (caringو دلسوز

منظر اخالق فضيلتگرا مقولهاي است كه بايستي براي

) (compassionateهدايت ميكند .جسد به شخصي

دستيابي به آن و در نتيجه نيل به بهترين اصول تعهد حرفه

تعلق دارد كه بدن خود را جهت ارتقاي آموزش پزشكي و

اي ،نگرش ،مهارت و رفتار در طول تكوين شخصيت حرفه اي

تربيت پزشكان آينده اهدا نموده است و دانشجويان بايستي

دانشجويان پزشكي ،از روز اول ورود به دانشكده پزشكي مورد

اين سخاوت و مروت را پاس داشته و اين پيكرهاي بيروح را

توجه قرار گيرد و در طي دوره آموزش نيز ادامه يابد ( .)1از

به عنوان مربيان خاموش ) (Silent Teacherدر آموزش

اين رو محيط علمي مدرسه طب بايد به گونهاي باشد كه

پزشكي نيز در نظر بگيرند (.)3

موجب ترويج ارزش هاي حرفهاي در دانشجويان گردد.

تاريخچه مطالعه اين مقوله در كشورهاي غربي به سال هاي

آناتومي يكي از رشته هاي علوم پايه در كوريكولوم دوره

 1960بازمي گردد ( ،)4ليكن علي رغم وجود آموزه هاي ديني

پزشكي عمومي است كه دانشجويان به محض ورود به

در مورد كرامت انسان و جسد وي در دين مبين اسالم ،به نظر

دانشكده آن را به عنوان يكي از واحدهاي درسي خود تجربه

مي رسد اين موضوع در نظام آموزش پزشكي ما مغفول مانده

مي نمايند .به طور كلي بدون مطالعه آناتومي انساني ،پزشكي

است و گاهاً شاهد بروز چالش هايي در اين زمينه هستيم .لذا

بي معناست .مفهوم تشريح اجساد انساني به منظور كسب

ضرورت بررسي تاريخچه موضوع و رويكردهاي علمي به آن در

دانش در مورد ساختار بدن انسان از قرن پانزدهم شكل گرفت.

آموزش پزشكي در ساير دانشگاه هاي جهان پژوهشگران را به

اندراس وزاليوس ))1564-1514( (Andreas Vesalius

انجام مطالعه مروري حاضر ترغيب نمود.

اولين دانشجوي پزشكي بود كه به تشريح جسد پرداخت ،به
تدريج اهميت مساله روشن شد تا اينكه اتوپسي به عنوان

روش بررسی:

روشي ايده آل براي تعيين علت مرگ مورد قبول واقع شد و

اين مطالعه به روش مروري و با استفاده از جستجوي

بنابراين كالبدشكافي اهميتي روز افزون يافت ( .)2مطالعه

كلمات كليدي "سوگند جسد" " ،تعهد حرفهاي" ،

آناتومي انساني در همه رشته هاي علوم پزشكي مستلزم

"كالبدشكافي جسد"" ،مالحظات اخالقي" ،به زبان فارسي و

استفاده از اجساد انساني مي باشد .كسب بينش و درك

انگليسي در پايگاه هاي داده google scholar, SID,

ساختمان بدن انسان يك تجربه يادگيري عميق است .بنابراين

 Pub medاز سال  2002تا  2017انجام شد در جستجوي

با شروع دوره آموزش پزشكي اين اجساد هستند كه باب

اوليه  196مورد بازيابي شد .ابتدا عناوين و چكيده مقاالت

آموزش اصول حرفه اي ،دانش و منش حرفه اي و رفتار نوع

بررسي شد و تنها مقاالتي كه در زمينه آموزش پروفشناليسم

د وستانه را براي دانشجوي پزشكي مي گشايند .بنابراين اجساد

در درس آناتومي و مطابق با اهداف پژوهش بود ،و نيز نسخه

انساني بايستي به عنوان اولين بيمار يك دانشجوي پزشكي

كامل آن در دسترس بود با هر نوع متدولوژي وارد مطالعه شد.
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در سال هاي اخير هيچ موضوعي به اندازه تعهد و اخالق

تكريم شوند .يك بخش مهم از تعهد حرفه اي ،نوع دوستي

 248آموزش تعهد حرفه اي در درس آناتومی .....

جستجوي فارسي ،مقاله اي در اين زمينه يافت نشد .در نهايت

همين دروس مي تواند آغازگر آموزش مفاهيمي چون تفكر

در اين مرور متون  26مقاله كامل در مورد ارتباط تعهد حرفه

انتقادي و تعهد حرفه اي باشد ( .)6،5انجام كالبد شكافي در

اي و درس آناتومي مورد مطالعه قرار گرفت .الزم به ذكر است

گروههاي كوچك دانشجويان را به برقراري ارتباط موثر ،تعامل

كه هيچ مقاله اي در راستاي مخالفت يا مغايرت با موضوع

و مشاركت و يادگيري خود محور وادار مي سازد (.)7

مورد بحث يافت نشد .آنچه در زمينه آموزش پروفشناليسم و
تعهد حرفه اي در درس آناتومي و تشريح جسد در مقاالت

آموزش اخالق حرفه اي در درس تشریح

آمده بود در قالب طبقه بندي موضوعي در بخش يافته ها

آموزش تعهدحرفه اي در آموزش بر روي اجساد انساني نيز

مورد بحث قرار گرفته است.

دهه هاي اخير مورد توجه قرارگرفته است ( .)5سالن تشريح،

نتایج:

نقطه ورود دانشجويان تازه وارد به حرفه پزشكي و طبابت
آينده است لذا در اين گذار بايد پرورش تعهد حرفه اي نيز

مزایاي آموزش آناتومی در استفاده از کالبد انسانی

مورد توجه قرار بگيرد .مفاهيم حرفه اي محدود به برخورد

اجساد انساني نه تنها در آموزش آناتومي و درك ساختمان

باليني با بيماران نيست و بايد در سالهاي نخست آموزش نيز

بدن انسان موثر هستند بلكه در يادگيري معاينات باليني و

به آن پرداخته شود .مشاهده نحوه رفتار دانشجو با جسد در

روش هاي جراحي نيز كمك كننده هستند .همچنين براي

سالن تشريح مثل احترام گذاشتن ،دلسوزي و احساس

آماده نمودن دانشجويان براي مطالعه آسيب شناسي و درك

مسئوليت يا سنگدلي و بي حرمتي ،رفتار هاي آينده دانشجو

مباني بيماري ها مفيد مي باشند ( .)3مطالعه بر روي جسد

به عنوان پزشك با بيماران خود نيز قابل پيش بيني است

باعث مي شود دانشجويان درك مستقيمي از بافت هاي واقعي

( .)8،7تعهد حرفه اي و اخالق حرفه اي يكي از صالحيت هاي

انساني مثل شريانها ،وريدها ،اعصاب ،ارگانها و استخوانها

پايه پزشكي است كه از سوي شوراي اعتبار بخشي فارغ

داشته باشند .انجام جراحي توسط يك جراح بدون اينكه هرگز

التحصيالن پزشكي ( )ACGMEمعرفي شده است.

بر روي يك جسد واقعي كار كرده باشد ،غير قابل تصور است

پروتوپروفشناليسم ) (proto-professionalismدر واقع

(.)3

روزهاي بين ورود دانشجو به دانشكده پزشكي و فعاليت
مستقل در محيط هاي باليني است كه دانشجويان را قادر مي

پارادیم آموزشی ادغام عمودي

سازد بر مفاهيم منطقي و اخالقي ماوراي اهداي جسد

موفقيت آموزش پزشكي قرن  21در ايجاد توازن بين دانش

بازانديشي نمايند ( .)9،6از اين رو بازانديشي و فشار عاطفي

پايه و ادغام آموزش باليني است .در زمينه اين پارادايم

وارده ،بلوغ حرفهاي ) (maturationو همدلي )(empathy

آموزشي ،براي نيل به پيامدهاي آموزشي مورد نظر بايد

را توسعه ميدهد ( .)10در ارتباط با جسد نيز مباحث اخالقي

آموزشگران پزشكي نيز دانش و مهارت كافي در زمينه اين

و معنوي وجود دارد كه شايان توجه است .كالبد يك فرد بي

پارادايم آموزشي را دارا باشند تا مفاهيم آموزشي كه الزاماً

جان داراي ارزش ذاتي اخالقي است و بايستي به ديده احترام

ممكن است در كوريكولوم هاي سنتي لحاظ نشده باشد را

با آن رفتار شود و بنابراين هنگامي كه يك اقدام تهاجمي يا

درك نموده و اجرا نمايند .از نظر بسياري از متخصصين

يك كالبد شكافي ضرورت مييابد با يك تعارض اخالقي مواجه

آموزش ،رشد حرفه اي فراگيران از سال اول ورود به رشته

ميشويم .دانشجويان بايد بدانند كه اين اجساد مربيان صامت

پزشكي آغاز مي گردد .به طور سنتي دروس سال اول مثل
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اند و با آنها روياها و آرزوها ،آرمان ها ،نا اميدي و ياس داشته-

دانشجويان بدون اينكه هويت جسد مورد مطالعه را بدانند وي

اند ،بنابراين بايستي با آنها مثل يك فرد زنده با احترام رفتار

را مورد كالبد شكافي قرار مي دهند اما بايد در نظر داشته

كرد ( .)11كالبدشكافي جسد به دانشجويان كمك مي نمايد

باشند كه حافظه جسد )(memory of the deceased

تا به توسعه نگرش هاي اخالقي ،دلسوزي ،شفقت و انسان

بايستي مورد احترام واقع شود و به عالوه احساس خانواده

دوستانه بپردازند كه همه اينها از ضروريات حرفه پزشكي مي

ايشان در ازدست دادن دردناك و غير قابل برگشت عزيز خود

باشد .ادغام آموزش تعهد حرفهاي در تشريح جسد ،تربيت

را نبايد از نظر دور بدارند ( .)3در سوگند جسد به دانشجويان

پزشكاني دلسوز ،آگاه و توانمند در زمينه كار باليني را به

ياد آوري مي شود كه اجساد اولين بيماران آنها هستند همان

دنبال خواهد داشت كه با بيماران آينده خود نيز با احترام و

طور كه هر بيمار متفاوت است هر جسد نيز متفاوت است و

عزت شايسته و متقابل رفتار مينمايند .بنابراين انتظار مي رود

بنابراين دانشجويان قادر خواهند بود كه آناتومي سه بعدي و

دانشجويان همگام با توسعه دانش پزشكي و مهارت هاي

تنوع آناتوميكي را درك نمايند (.)3

عملي ،حساسيت خود را نسبت به بعد انساني بيماران نيز
توسعه دهند .نهادينه نمودن ارزش هايي چون احترام،
مسئوليت پذيري و قدرداني هرگز با استفاده از ابزار مبتني بر

آموزش و ترویج نوع دوستی ) (altruismو انسان
دوستی)(humanity

كامپيوتر يا وب براي يادگيري آناتومي به دست نمي آيد و اين

پاولينا و همكاران ( )2006نشان دادند كه نياز به آموزش

مواجهه درك بهتري از فرايند مرگ به ما ميدهد و پيوسته به

مهارت هاي تعهد حرفه اي و رهبري بايستي از همان شروع

ما يادآوري مينمايد كه زندگي پايدار و هميشگي نيست

دوره پزشكي و در دروس آناتومي كه در آن صداقت و

( .)3،2بنابراين الزم است با تكنيك هاي ساده اي حس انسان

مسووليت به صورت مثبت و معناداري مرتبط با كسب نمره

دوستي دانش جويان در برابر اجساد از طريق رويكردهاي بيمار

باالتر در آزمون هاي كتبي و عملي است ،لحاظ شود.همان

محور و تمرين ارزش هاي انساني برانگيخته شود (.)12

طور كه امروزه انگيزه بيشتري براي اجراي مراسم روپوش

كريستوفر و همكاران ( )2013در مطالعه خود اولين ابزار

سفيد در بدو ورود به بخش هاي باليني نيز وجود دارد كه

معتبر سنجش بازانديشي تعهد حرفه اي دانشجويان پزشكي

هدف آن يادآوري انتظارات و مسئوليت نسبت به بيماران است

در درس آناتومي را معرفي نمودند (.)13

بايستي اهميت آموزش تعهد حرفه اي در درس آناتومي هم

جسد مورد تشریح به عنوان اولین بیمار ) (firstpatientو

مورد توجه قرار گرفته و به مسايل اخالقي و عاطفي همراه آن

مربی صامت )(silent mentors

نيز پرداخته شود ( .)14يك جنبه ديگر كه در كالبد شكافي

در دو دهه اخير افراد زيادي ،بدن هاي خود را پس از مرگ

اجساد انساني در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است،

به دپارتمان آناتومي اهدا كرده اند ( .)2اجسادي كه در درس

تروماي رواني و عاطفي است كه به دانشجويان وارد مي شود.

تشريح پزشكي مورد استفاده قرار ميگيرند را ميتوان به

البته اساتيد نقش مهمي براي كمك به دانشجويان براي غلبه

عنوان اولين معلم و نيز اولين بيمار براي دانشجويان پزشكي

بر ترديد و اضطراب در طول كار بر روي اجساد ايفا ميكنند.

در نظر گرفت .وقتي كسي بعد از مرگ بدن خود را اهدا مي-

بخشي از حساسيت زداييها در طول زمان اجتناب ناپذير است

كند در واقع به آموزش پزشكان نسل بعد كمك مي نمايد و

و بستگي به ميزان مواجهه دارد .اما به هر حال يك فرد حرفه

اين عمل را براي پيشرفت علم پزشكي و خدمت به جامعه

اي در حوزه پزشكي بايد يك حس قوي انسان دوستي
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آنها هستند كه روزي زنده بوده اند ،محبوب و عزيز كسي بوده

انساني انجام داده است بدون اينكه منفعتي عايدش شود.
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انساني تنها با تمركز بر آموزش اصول حاصل نمي شود لذا يك

همان طور كه هر انساني متفاوت است اجساد هم مانند

ايده تحول گرايانه از سالهاي  1960شكل گرفت و در سال

بيماران واقعي داراي تفاوت و تنوع هستند ( .)17در دانشگاه

هاي  1970با تعهد به رفتارهاي انسان گرايانه در آموزش

واشنگتن در سالهاي  1970حضور و آموزش در سالن تشريح

آناتومي دنبال شد ( .)4پيرسون و هوگلند در مطالعه كوهورت

براي دانشجويان به صورت انتخابي در آمد .دو سال بعد 90%

خود ( )2010با هدف اندازه گيري تغييرات نگرشي

دانشجويان درس انتخابي تشريح را انتخاب نمودند و در نتيجه

پروفشناليسم گزارش نمودند كه پس از پايان دوره ،نوع

كوريكولوم به حالت اوليه بازگشت .امروزه هم برنامه هاي

دوستي به طور معني دار در دانشجويان افزايش يافت در حالي

كامپيوتري و مبتني بر وب نمي تواند به طور كامل جانشين

كه در ساير جنبه هاي پروفشناليسم نيز كاهش ديده نشد (.)4

سالن تشريح شود .در مطالعه اي كه در دانشكده Rush
انجام گرفت طول زمان آموزش در سالن تشريح به  30ساعت

درك و نگرش نسبت به مرگ و زندگی

آموزش فراگيران در مورد پديده مرگ به عنوان بخشي از
فرايند زندگي بسيار اهميت دارد ( .)15پاسخهاي عاطفي
دانشجويان به اجساد انساني ،اولين رويارويي با مرگ است كه

تقليل يافت اما دانشجويان اين زمان را در يادگيري خود بسيار
با اهميت برشمردند (.)15
مراسم بزرگداشت اجساد و سوگند جسد

افزايش

فرصتي را براي آموزش فراهم مي آورد .بعد عاطفي و انساني و

تاكيد

بر

احترام

)،(respect

شفقت

نيز درك درست مباحث علمي در تدريس آناتومي دست در

) (compassionو انسانيت ) (humanityدر آموزش

دست هم هستند و به اين شكل هر دو به حداكثر ميرسد .در

آناتومي و سالن هاي تشريح جسد منجر به برگزاري مراسم

كالبد شكافي دانشجو ناگزير از رويارويي با مرگ به عنوان

يادبود و بزرگداشت براي اهدا كنندگان شد ( .)12اولين مراسم

پديده ايكه به طور اجتناب ناپذير در طول زندگي حرفه اي

برگزار شده را به سال هاي  1960در بريتانيا و  1970در

وي تكرار خواهد شد مي باشد و لذا دانشجويان بايستي با

اياالت متحده آمريكا نسبت مي دهند كه به منظور بزرگداشت

پديده مرگ آشنا بوده و با واقعيت فيزيكي بدن مرده راحت

كساني بود كه بدن هاي خود را براي آموزش پزشكي اهدا

باشند .بنابراين اين مقطع ،يك آيين گذار دانشجوي پزشكي به

نمودند .محتواي اين مراسم بارانديشي دانشجويان بر پديده

حرفه پزشكي و مسئوليت هاي متعاقب آن مثل احترام به بدن

مرگ ،احترام و نوعدوستي به همراه شعر و موسيقي و متن

و حفظ حريم جسد مي باشد (.)16

هاي معنوي است و دانشجويان در اين مراسم نقش فعالي
دارند ( . )18،6برگزاري اين مراسم فرصتي براي نشان دادن

عدم کفایت آموزش مبتنی بر وب و کامپیوتر در آموزش

احترام و قدرداني از خانواده هاي اهدا كنندگان نيز هست كه

آناتومی

البته مستلزم تبليغات و تعهد نيز مي باشد ( .)16حضور در

با اينكه امكاناتي چون نرمافزارها و آموزشهاي مبتني بر

اين مراسم يادبود بايستي به عنوان وظيفه براي دانشجويان

وب و كامپيوتر موجود است ولي در اين نوع آموزش جنبه

جهت ادا احترام در نظر گرفته شود ( .)18البته برگزاري اين

انساني وجود ندارد و القا ارزش هايي چون احترام ،مسئوليت

مراسم محدود به آمريكا و انگليس نبوده و در اغلب دانشگاه-

پذيري ،قدرشناسي هرگز در آموزش مبتني بر وب و يا ساير

هاي كشورهايي چون آلمان ،برزيل ،هلند ،كره ،تايوان ،ژاپن و

اشكال به دست نمي آيد و اين نكته قابل توجه و مهمي در

تايلند نيز اين مراسم در قالب سوگند جسد در آغاز دوره و
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) (humanityرا در وجود خود حفظ نمايد .اين ارزش هاي

آموزش آناتومي به وسيله اجساد انساني است .عالوه بر اين
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آرزو فرج پور و همکاران

بزرگداشت اجساد در آخر دوره برگزار مي گردد ( .)19،11در

پرونده آناتومي باليني ):(clinical anatomy chart

اك ثر دانشگاه هاي استراليا نيز مراسم رسمي يادبودي براي

معادل پرونده پزشكي در محيط هاي باليني است .در صفحه

اجساد در پايان سال تحصيلي برگزار مي شود و در صورت

اول مشخصات اصلي اهدا كننده وجود دارد.

امكان بستگان متوفي نيز دعوت و مورد قدرشناسي قرار مي

جاي اسم اهدا كننده خالي گذاشته شده تا دانشجو نامي

سوگند جسد ) (cadaveric oathبه عنوان موضوعي جديد

مراجعه نمايد ويافته هاي خود از قبيل پاتولوژي ها و موارد

اخالق زيستي مطرح شده است

غير طبيعي را در ان ثبت نمايد .اين فعاليت از چندين جنبه

( .)21،20سوگند يك بيانيه يا تعهد عمومي است كه رفتاري

پروفشناليسم شامل پاسخگويي ،تعهد به ارتقا ،كسب دانش ،اتو

به شيوه اي خاص انجام گيرد يا انجام نگيرد .سوگند جسد

نومي ،مسولييت پذيري نسبت به حرفه و كار تيمي مفيد مي

تعهدي است كه دانشجويان در اولين روز يادگيري آناتومي

باشد (.)22

و بخشي ضروري در

قرائت مي كنند كه به احترام منزلت و شرافت انساني در مورد

گزارش پیشرفت) :(progress notesمكمل پرونده

اجسادي كه بر روي آنها كار ميكنند پايبند هستند .تجارب

آناتومي باليني است و همانند ان موجب ارتقا جنبه هاي اشاره

اجراي اين سوگند در دانشگاههاي مختلف دنيا نشان ميدهد

شده در پروفشناليسم مي گردد .در هر جلسه آموزش گزارش

كه يك لحظه عاطفي براي فراگيران و آموزشگران است كه

كوتاهي مثل "كالبد شكافي ناحيه گلوتئال انجام شده و نرمال

باعث ميشود به مفهوم مرگ و بيماري جدي در خود و

بود ".را در آن ثبت ميكند (.)22

عزيزانشان تفكر و تعمق نمايند (.)19،3

جدول مشاهدات و پیشنهادات (BOS: box of

طي قرائت سوگند جسد ،دانشجويان در حاليكه با وقار در

) :observations and suggestionsروشي است كه به

اطراف جسد ايستادهاند با دست سمت راست خود به وي اشاره

صورت بي نام پيشنهادات ،بازانديشيها ،رفتارهاي حرفه اي و

مي نمايند و با دست چپ خود نسخه اي از سوگندنامه را نگه

غير حرفه اي ،توصيه ها ،نكات مذهبي يا اخالقي در مواردي

داشته و متعهد ميشوند كه به كرامت و منزلت انساني وي

كه قابل ارتقا و سازنده باشد ،به كار ميرود .مزيت ديگر اين

احترام بگذارند .اين مراسم با حضور رئيس دپارتمان و اعضاي

است كه موجب تقويت نكته سنجي و تجزيه و تحليل و اصالح

هيات علمي و يكي از اعضاي كميته اخالق ،و رئيس دانشكده

رفتار مي گردد (.)22

پزشكي برگزار مي شود .به نظر ميرسد سوگند جسد يك راه

تیم کالبد شکافی ) :(dissection teamممكن است

خوب براي شروع برنامه درسي پزشكي باشد .اين سوگند باعث

اصطالح جديدي نباشد و شامل گروهي است كه با هم به

مي شود همه افراد با پيشينه هاي مختلف به ياد داشته باشند

تشريح جسد مي پردازند و مي تواند مدلي از تجارب تيم هاي

بدون توجه به اينكه از كجا آمده اند براي يك هدف گرد هم

حرفهاي مثل تيم جراحي باشد .در دانشگاه لوما ليندا

آمده اند .سوگند جسد جايگاه و كرامت اين كالبدهايي را كه

دانشجويان به صورت چرخشي مسئوليتها و نقش هاي

روزي در اين دنيا زيستهاند و نحوه رفتار درست و احترام آميز،

خاصي را در تيم تشريح متقبل مي شوند مثال در يك تيم سه

با اين مربيان خاموش را روشن مي سازد (.)19

نفره دانشجويان ،دانشجوي شماره  1كالبد شكاف اصلي است
(تداعيگر جراح يا رهبر تيم) ،دانشجوي شماره  ،2دستيار

وظایف و فعالیتهاي آموزشی در راستاي ترویج پروفشنالیسم

است كه اطلس و راهنماي تشريح را در اختيار دارد؛ دانشجوي

در درس آناتومی

شماره  3گزارشات پرونده و گزارش پيشرفت را مينويسد ،اين
فعاليت به توسعه مهارتهاي متعهدانه و مسووليت پذيري،
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گيرند (.)16

برايش انتخاب كند .دانشجو ممكن است بارها به اين پرونده
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رهبري ،كار گروهي ،صداقت ،ارتباط ،پاسخگويي و ارتقا مي-

لذا در روايات و سخنان فقهاي گذشته باعنوان كالبد شكافي

انجامد (.)22

يا تشريح ط بي چندان مطالبي ذكر نشده است .اگر هدف از

توانند يك پورت فوليو يا ياداشتي از رفتارهاي روزانه داشته

حرمت وي باشد از نظر فقه اسالمي حرام و ممنوع است؛

باشند كه ميتواند رفتارهاي خود را در موقعيتهاي خاص يا

ابوالمكارم ابن زهره حلبي (متوفي با سال 585ه.ق) ،محقق

رفتار ديگران را در موقعيت هاي خاص بنويسند كه مي تواند

حلي (متوفي به سال 676ه .ق) ،شهيد ثاني (متوفي به سال

منبعي براي بازانديشي باشد .ايدهآل اين است كه فرايند

 965ه.ق) و شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر الكالم

بازانديشي يك فعاليت منظم دانشجويان باشد كه شامل ثبت

(متوفي به سال1266ه.ق) جنايت بر مرده را حرام دانسته و

تجارب ،و بازانديشي برآنها و مطرح نمودن به موقع آنها با

نسبت به آن ،فتوا به وجوب پرداخت ديه داده اند .مطابق

منتور خود است تا رفتارهاي خوب تقويت و نقايص احتمالي

روايات پيشوايان معصوم (ع) احترامي كه براي ايشان در زمان

برطرف گردد (.)22

حيات او وجود دارد پس از مرگ وي نيز برقرار است ،اما
چنانچه اين عمل به قصد معقول وعقاليي باشد مثال براي
آموزش پزشكي يا كشف جرم توسط پزشكي قانوني از مصاديق

بحث:
از آنجا كه مطالعات روند رو به رشد برگزاري مراسم

هتك حرمت بحساب نمي آيد؛ بنابراين تشريح جسد فرد

بزرگداشت اهدا كنندگان جسد و سوگند جسد را نشان مي-

مسلمان براي اهداف عقاليي حرام نيست چنانكه آيت اهلل

دهند ،يك پارادايم شيفت در برنامههاي اموزشي آناتومي در

صانعي يكي از مراجع تقليد در مساله  35از مسائل جديد

نيمه دوم قرن بيستم روي داده است به گونه اي كه

توضيح المسائل خود به جواز تشريح به جهت آموزش پزشكي

كوريكولوم هاي آناتومي عالوه بر مباحث علمي ،در جهت

اشاره كرده و اظهار داشته است :تشريح مسلمان براي ياد

ترويج شفقت ) (compassionو انسانيت )(humanity

گرفتن بدون آنكه زندگي مسلماني موقوف برآن باشد با

نيز تمركز يافته است .اين تغييرات همچنين به دانشجويان در

رضايت اولياي ميت و با فرض اينكه در بين مردم بي احترامي

مواجه با چالش هاي احساسي و ادراكي در رابطه با كالبد

محسوب نگردد و در نظام جمهموري اسالمي كه عزت علمي

شكافي جسد كمك مي نمايد .شوراي اعتباربخشي فارغ

مسلمان را ميطلبد نميتوان گفت حرام است وچه نيكوتر كه

التحصيالن پزشكي ،امروزه بيش از گذشته به پروفشناليسم به

وصيت خود موصي هم باشد و اگر از روايات امامان معصوم

عنوان يكي از صالحيتهاي پايه پزشكي تاكيد ميورزد (.)10

عليهم السالم هم بطور مطلق حرمت تشريح بدن مسلمان

شفقت ) ،(compassionصداقت ) ،(integrityاحترام

استنباط مي گردد ،به نظر مي رسد به اين دليل باشد كه در

) ،(respectو نيز پاسخگويي ) (accountabilityبه

عصر آن بزرگواران و ادوار گذشته ،استفادههاي معقول در امور

حرفه و جامعه از جمله ارزشهايي است كه از لحظه ورود

پزشكي و حقوقي مصداق نداشته است و ليكن امروزه به جهت

دانشجويان پزشكي به تحصيل طب مورد تاكيد است .به همين

پيش رفت علوم پزشكي و تغيير سيستم زندگي بشرو كشف

دليل اغلب برنامههاي آموزش آناتومي ( )%95/5در دانشگاه

راههاي مختلف تشخيص جرم و تشريح جسد براي اين هدف

هاي آمريكا به اين مهم پرداختهاند (.)23،11

و مقاصد ،نه تنها هتك حرمت محسوب نميشود ،بلكه چه بسا

عليرغم سابقه ديرينه كالبد شكافي در قلمرو پزشكي ،ليكن

در شرايط خاص اين عمل الزم و واجب هم باشد مگر اين كه

به لحاظ فقهي از مسائل جديد و مستحدثه به حساب ميآيد
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قائل شويم كه تشريح جسد ميت در هر شرايطي بي احترامي

مقابل جرح و قطع عضو مي باشد منافات ندارد و لذا پرداخت

به او محسوب ميشود (.)24

ديه در اين صورت واجب است .ميزان پرداخت ديه تشريح،

اسالمي ،تاخير در دفن ميت است در حالي كه دفن ميت

كامل است و نسبت به هر عضوي كه براي افراد زنده ديه

واجب است و تاخير آن براي زمان طوالني جايز نيست .وجوب

تعيين شده باشد ،يك دهم آن مقدار مي باشد .امام خميني

تجهيز مردگان مثل غسل و كفن و نمازخواندن و تدفين اموات

(قدس السره الشريف) نيز در مورد مصرف اين ديه فرمودند

از مسلمات فقه اسالمي است .در روايتي از پيامبراكرم (ص)

كه" :بايد اين ديه را در وجوه خير به نيت ميت مصرف كرد و

آمده است كه الزمه احترام به مرده سرعت در تجهيز اوست؛

به ورثه نمي رسد و در اين حكم فرقي بين زن و مرد و كوچك

اين روايت داللت بر استحباب تعجيل دارد و دستور به خاطر

و بزرگ نيست بلكه ظاهراً پرداخت ديون ميت به وسيله آن

تكريم ميت مي باشد در صورتي تعجيل در دفن واجب مي

جايز است"(.)24

شود كه تاخيردر دفن ميت منافات با تكريم او داشته و موجب

احترام به پيكري كه مورد تشريح قرار مي گيرد يكي از

اهانت به او باشد؛ بنابراين تعجيلي كه فقط حالت تكريم داشته

الزامات پايه اخالقي در درس آناتومي است .ناهماهنگي بين

باشد مستحب است و البته اگر تاخيرموجب اهانت باشد حرام

ادعاهاي اخالقي ) (ethical claimsو عملكرد واقعي در

است.اگر شخصي وصيت كند كه بعد از مرگش جسد او را در

سالنهاي

دانشجويان

اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي جهت تشريح قرار دهند

شود Terry .اين واقعيت را در تجارب خود توصيف نموده

چنين وصيتي جايز و عمل به ان واجب است لذا تشريح ميت

است كه آناتوميستها نه تنها در تهيه اجساد ملزم به رعايت

بر اساس وصيت واذن او خوار شمردن و هتك حرمت ميت

اخالق هستند بلكه توجه به شيوههاي اخالقي در امر آموزش

محسوب نميشود .بلكه اين احترام نشانه كرامت و بزرگواري او

دانشجويان نيز حائز اهميت است .بنابراين آموزش ايده آل

نيز مي باشد .ولي امر مسلمين و دولت اسالمي نيز به اعتبار

آناتومي آن است كه دانشجويان نه تنها" به مسير عصب واگ

واليتي كه بر مسلمانان دارند اگر با رعايت مصالح امت به اين

تمركز مي كنند ".بلكه" بدني كه عصب به آن تعلق دارد" را

نتيجه برسند كه از تشريح جسد پيش رفتي در علوم پزشكي

نيز فراموش نمي كنند (.)25انتظار ميرود اساتيد آناتومي،

در كشور اسالمي حاصل ميشود ،اجازه وي به جاي اذن

جنبههاي عاطفي دانشجويان را قبل از شروع دوره ،حين دوره

صاحب جسد نافذ است .بنابراين جواز تشريح از ديدگاه

و پس از دوره آناتومي موردتوجه قرار دهند .فعاليت هايي نظير

اسالمي به سه صورت مي باشد :يكي اينكه مبناي جواز وصيت

ايفاي نقش توسط اساتيد ،تشكيل گروههاي دانشجويي،

ميت باشد دوم اينكه مبناي جواز تشريح اذن يا دستور ولي

آموزش به همتايان در اين زمينه موثر و مفيد هستند (.)23

فقيه باشد و سوم مبناي جواز تشريح ،اضطرار و توقف حفظ

در مطالعه مروري صفري و قهاري نيز در مطالعه مروري خود

حيات انسان به آن مي باشد؛ در دو مورد اول پرداخت ديه

با عنوان "آناتومي از ديدگاه شريعت اسالمي" گزارش نمودند

بستگي به كيفيت اذن صاحب جسد يا ولي فقيه در مورد

كه همه اديان الهي و نيز دين اسالم در زمينه احترام به پيكر

استفاده رايگان از جسد دارد ولي در مورد سوم كه مبناي

انسان اتفاق نظر داند و در اين رابطه تعاليم و آيين هاي

تشريح جسد اضطرار و توقف حفظ حيات انسان به آن باشد،

خاصي دارند .از طرفي فطرت آدمي پاره پاره ساختن پيكر

در اين حالت اضطرار صرفاً منع تكليفي را برطرف مي كند ولي

انسان را بدون دليل روا نميدارد و همواره در طول حيات

تشريح

ميتواند

موجب

زيان

با تعلق ديه كه يك حكم وضعي و عوض مالي است كه در
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بشري حفظ حرمت كالبد آدمي مقبول همگاني بوده است و

همگام با پارادايم شيفت به وجود آمده در آموزش

لذا تشريح

پروفشناليسم در درس آناتومي كه در غالب دانشگاه هاي

جسد مسلمان با شرايط خاص فقط براي آموزش و

 به نظر مي رسد وقت آن،جهان به آن پرداخته شده است

 از آنجا كه اخالق پزشكي.)26( تحقيقات قضايي جايز است

رسيده كه اين مهم در برنامه آموزش پزشكي كشور ما نيز

 از ديگر سوي اخالق پزشكي،نوين دانشي ميان رشته اي است

بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد چرا كه مباحث اخالقي

 فرهنگي و،را نميتوان مستقل از اصول و مباني اعتقادي

مذكور با آموزههاي دين مبين اسالم قرابت نزديكي دارد لذا

 لذا الزم است حيطه آموزش اخالق و،ارزشي جامعه دانست

بايد مراسمي چون سوگند جسد و بزرگداشت و تدفين آنها و

تعهد حرفه اي در سالن تشريح نيز مورد توجه متخصصين

روش هاي آموزش و ارزشيابي پروفشناليسم نيز بايستي در

.)28،27( اخالق اسالمي قرار گيرد

.برنامه درس آناتومي مورد توجه قرار گيرد

Reference
1- Tabatabaee SH, Abasi M. The role of virtue ethics in education and the professional commitment in medicine .

Medical ethics journal. 2012;5(18):143-60 [Persian]
2- Rath G, Garg K. Inception of cadaver dissection and its relevance in present day scenario of medical
education. J Indian Med Assoc. 2006; 104(6): 331-3.
3- Lala M. Cadaveric oath and its relevence in anatomy. International Journal Of Advances In Case Reports.

2016; 3(6): 282-5.
4- Pearson WG, Hoagland TM. Measuring change in professionalism attitudes during the gross anatomy
course. Anatomical sciences education. 2010; 3(1): 12-6.
5- Bryan R, Krych A, Carmichael S, Viggiano T, Pawlina W. Assessing professionalism in early medical
education: experience with peer evaluation and self-evaluation in the gross anatomy course. Annals-Academy of

Medicine Singapore. 2005; 34(8): 486-91.
6- Lachman N, Pawlina W. Integrating professionalism in early medical education: the theory and

application of reflective practice in the anatomy curriculum. Clinical Anatomy. 2006; 19(5): 456-60.
7- Swick HM. Medical professionalism and the clinical anatomist. Clinical Anatomy. 2006; 19(5): 393-402.
8- Swartz WJ. Using gross anatomy to teach and assess professionalism in the first year of medical school .

Clinical Anatomy. 2006; 19(5): 437-41.
9- Slotnick HB, Hilton SR. Proto‐professionalism and the dissecting laboratory. Clinical Anatomy. 2006;

19(5): 429-36.Kawashiro Y Anhara R, Kohno T, Mori C, Matsuno Y. Attitudes of healthcare students on
gross anatomy laboratory sessions. Anatomical sciences education. 2009; 2(6): 273-9.
10- Jones TW, Lachman N, Pawlina W. Honoring our donors: A survey of memorial ceremonies in United States
anatomy programs. Anatomical sciences education. 2014; 7(3): 219-23.

1396  زمستان، شماره چهارم، دوره دوازدهم

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

255

آرزو فرج پور و همکاران

11- Rizzolo LJ Drake LR. Anatomists debate the value of a teaching credential. Anatomical sciences education.

2008; 1(2): 60-7.
12- Wittich CM, Pawlina W, Drake RL, Szostek JH, Reed DA, Lachman N, McBride JM, Mandrekar JN,

Beckman TJ. Validation of a method for measuring medical students' critical reflections on professionalism in
Downloaded from jmed.ssu.ac.ir at 13:55 IRDT on Tuesday July 17th 2018

gross anatomy. Anatomical sciences education. 2013; 6(4): 232-8.
13- Pawlina W. Professionalism and anatomy: How do these two terms define our role . Clinical anatomy. 2006;

19(5): 391-2.
14- Granger NA. Dissection laboratory is vital to medical gross anatomy education. The Anatomical Record Part

B: The New Anatomist. 2004;28 (1): 6-8.
15- Parker LM. Anatomical dissection: why are we cutting it out? Dissection in undergraduate teaching . ANZ

journal of surgery. 2002; 72(12): 910-2.
16- Bakhshipour Z, Huat BB, Ibrahim S, Asadi A, Kura NU. Application of Geophysical Techniques for 3D
Geohazard Mapping to Delineate Cavities and Potential Sinkholes in the Northern Part of Kuala Lumpur,
Malaysia. the scientfic world journal. 2013; 2-11.
17- Sugand K Abrashams P, Khurana A. The anatomy of anatomy: a review for its modernization. Anatomical

sciences education. 2010; 3(2): 83-93.
18- Ghosh SK. Paying respect to human cadavers: We owe this to the first teacher in anatomy. Annals of

Anatomy-Anatomischer Anzeiger. 2017; 211: 129-34.
19- Rosenfield PJ, Jones L. Striking a balance: training medical students to provide empathetic care . Medical

Education. 2004; 38(9): 927-33.
20- Chan LK, Pawlina W. Teaching anatomy: a practical guide: Springer; 2015.
21- Escobar-Poni B, Poni ES. The role of gross anatomy in promoting professionalism: A neglected opportunity !.

Clinical Anatomy. 2006; 19(5): 461-7.
22- Hildebrandt S. Thoughts on practical core elements of an ethical anatomical education . Clinical Anatomy.

2016; 29(1): 37-45.
23- Lotfi A. Anatomy: views of Islamic jurisprudence. Mwdical ethics and history of medicine. 2010; 3(2): 32-

59 [Persian]
24- Terry M. pulse, voices from the heart of medicine. 21 February 2014; Available from:

https://pulsevoices.org/archive/stories/352-dear-joseph.
25- Safari M GL. Anatomy from the perspective of Islamic religion. Journal of Army Paramedical School.

2010.
26- khaghanizadeh M, Maleki H, Abassi M, Abbaspour A, Hashemi Nabavi F, Ebadi A, Mesri M. Identity of
Medical Ethics Curriculum Based on the Experiences of Medical Ethics Professors: Qualitative Study. Medical

ethics journal. 2010;4(12):11-38 [Persian]
27- khaghanizadeh M MH, Abassi M, Abbaspour A.Piroozmand A. Islamic approach to study medical ethics.

Medical ethics journal. 2010;4(10):35-56 [Persian]

1396  زمستان، شماره چهارم،دوره دوازدهم

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

..... آموزش تعهد حرفه اي در درس آناتومی

256 

The professionalism and medical ethics education through cadaveric
dissection
Faraj por A (MSc) 1, Mostafavian Z (BSc) *2, Rah chamani MA (MSc) 3
1.

Downloaded from jmed.ssu.ac.ir at 13:55 IRDT on Tuesday July 17th 2018

2.
3.

School of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Community Medicine Departments, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
Education Development Center, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
Received: 15 August 2017

Accepted: 05 November 2017

Abstract
Introduction: Medical ethics and professionalism is not limited to clinical course. With the
implementation of vertical integration strategy in medical education in the 21st century, concepts
such as professionalism, critical thinking, effective communication, collaboration and self-directed
learning can be educated in basic sciences too.
Methods: In this review article, the key words "cadaveric oath", "professionalism", "cadaveric
dissection”, “ethical considerations" were searched in the google scholar, SID, Pub med databases
in Persian and English and from 2002 to 2017. The 26 accessible full articles in this regard were
studied.
Results: Dissection hall is the entry to medical profession for new medical students Thus,
nurturing them with professionalism aspects must be considered. Typically, cadaveric dissection
lead to direct perception and deep learning of structure of the human body that itself is a
fundamental for disease understanding and physical exams but attention to the ethical, human and
emotional aspects of it often to be missed. Dignity and respect to cadavers Emphasizes human
aspects and therefore, this opportunity should be used to develop ethical attitudes, empathy,
compassion and philanthropy benefited. A cadaver belongs to person that donated it to improve
medical education and community health so students must respect the generosity and mercy and
Honor the cadavers as the first patient and silent teachers.
Conclusion: Holding formal ceremony such as cadaveric oath at the beginning of course or
memorial celebrating and commemorating at the end of the academic year in addition to use
Teaching and evaluation methods of professionalism during course is recommended to promote
professionalism and medical ethics.
Keywords: professionalism, cadaveric dissection, medical ethics, cadaveric hall, cadaveric oath
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