


 آموزشاخالق در  

 
 
 



  پیشینه اخالق در ایران

 
: با نگاهی ژرف به تاریخ ایران و اسالم درمی یابیم که  

. خواجه نظام الملک درصدد اخالقی کردن سلطان سلجوقی است  

. سعدی به سراغ مردم می رود تا اخالق اجتماعی را آموزش دهد  

 ابن ندیم متون خاصی را در زمینه اخالق ارائه می دهد

خواجه نصیرالدین طوسی می آموزد که با عقل و دیدگاه فلسفی به مسائل 
 بیندیشند

و عده ای از فالسفه اعتقاد داشتند که اخالق را باید وارد تجربیات بشری  
.کرد  



 
 

 مببوی اخالق پسشکی
 

 عقل                       يحی     



 
 تقسیم بىدی اخالق 

 
 اخالق وظری              اخالق عملی 



 حکمت  

 

 صوفیا                            

                           

 فروزنیسم                          

                         



 همنشینی علم االبدان با علم االدیان

    

 

 

 

 

 طبابت دیروز به لحاظ آمیختگی و امتزاج با حکمت در پرتو 

قداستی که جامعه برای آن قائل بود و در سایه همنشینی با علم 

 ادیان هرگز شأن و کرامت 

...  آن در حد یک حرفه و شغل معین تنزل نمی یافت اما امروز 

 ؟



 
 

 ريیکرد اخالقی
 
 

 اخالق ارسطًیی             اخالق آکبدمیک



 يیژگی هبی اخالق سکًالر
 

 مىطقی بًدن 
 بب يجدان بًدن  
 بی طرف بًدن 



 
 اخالق اسالمی

 
 هَضَع اخالق اسالهی ًفس اًساى است ٍ ّذف اص آى

 اعتالی ًفس  



 
 پیطینه اخالق پزضکی  

 
 اخالق پسشکی کالسیک         اخالق پسشکی وًیه



 نظام جامع اخالقی

 

با نگاه جزیره ای و محدود نمی توان به اثربخشی 

باید اخالق را همانند نظام جامع . اخالق امیدوار بود

 .سالمت در یک نظام جامع تعریف کرد



 محورهای اساسی اخالق پزشکی

 

 اخالق در آموزش

 اخالق در پژوهش

  اخالق در درمان



 هوازین بین الوللی اخالق پزضکی 
  

 اصل اتًوًمی  
 اصل سًدمىدی

 اصل زیبن ورسبودن
   اصل عدالت

 



 
 تئوریهبی اخالقی در رابطه بین پزضک و بیوبر

 
 تئًری پتروبلیسم

 تئًری بیمبر محًر
 تئًری مشبرکت ي همبستگی



 آهوزش اخالق پزضکی در آیینه تبریخ
 

پیطیٌِ آهَصش اخالق پضضىی تِ چْاسصذسال لثل اص هیالد هسیح ٍ 
تِ سٌّوَدّای اخاللی تمشاط دس هذسسِ پضضىی تاص هی گشدد ٍ 

.  دس عَل تاسیخ تا فشاص ٍ ًطیة ّای صیادی ّوشاُ تَدُ است
آهَصش اخالق پضضىی ها سا تا وساًی آضٌا هی ساصد وِ دس 
گزضتِ تِ ایي هسائل هی اًذیطیذًذ ٍ اص ایي سّگزس ها سا تا 

اًذیطِ ٍسصاى ٍ ًَیسٌذگاى گًَاگَى ٍ تضسي آضٌا هی وٌذ ٍ تا 
 .هیشاث  فشٌّگی پیطیي پیًَذ هی صًذ



 علن اخالق؛ پیص نیبز طب ببلینی
 

دس پیطیٌِ توذى ایشاى ٍ اسالم، علن اخالق یىی اص پیص ًیاصّای عة 
تالیٌی هحسَب هی گشدیذ ٍ داًطجَیاى پضضىی تشای یافتي تِ 

دٍسُ ّای عة تالیٌی هَظف تِ گزساًیذى دسٍسی دس علَم پایِ 
تَدًذ وِ علَم دیٌی، اخالق، هٌغك ٍ حىوت اص جولِ آًْا تَدُ 

 .  است



 

 اخالق و حکوت پیص نیبز طب ببلینی
علم فقه و حدیث و دیگر علوم دینی، تا اساس و بنیان خود بدان استوار دارد -

 .و از شاهراه استقامت نلغزد

علم اخالق، تا به منظور کسب دانش و مهارت استدالل در دست یابی به -

 .حقایق پیروز باشد

علم حکمت، تا در تأیید و تحقیق معانی و نکات و لطایف کالم و ُحسن بیانات -

 .صاحب شریعت، راست گفتار و درست کردار باشد

 .علم طبیعی، که علم طب شاخه ای از آن محسوب می شود-

 .علم نجوم، که به شناخت اوقات فصد و حجامت به کار اید-

علم هندسه که به منظور کسب معرفت در ساختمان و شکل اعضاء و فهم -

 .چگونگی آنها مفید باشد

علم حساب، که در محاسبه میزان و ترکیب داروها و تجویز مقدار آنها به کار -

 .آید

علم کهانت و فراست، که از دیدن بعضی احواالت و معلومات هیأت مرض، -

 .  پی به نوع آن برده  عاقبت بیماری را پیش بینی نماید



   تحوالت اخالق پزضکی
 

 اص ًیوِ دٍم لشى تیستن تحَلی اساسی دس آهَصش اخالق پضضىی
 ایجاد ضذ ٍ تِ داًطجَیاى پضضىی آهَصش دادُ ضذ وِ چگًَِ 

 .هعضالت اخاللی سا دس واس خَد هذیشیت وٌٌذ 



   اخالق پزضکی ضبخه ای از علوم انسبنی
 

 دس اتتذا سٍحاًیَى، فالسفِ ٍ دیگش هتخصصاى سضتِ ّای علَم
 اًساًی تَدًذ وِ ساّىاسّای اخالق عولی سا اسائِ هی وشدًذ،
 اها تفاٍت دس سٍش ّای فلسفی آهَصش اخالق پضضىی ٍ 
 سٍش ّای هثتٌی تش ًیاصّای جاهعِ پضضىی تاعج ضذ وِ 

 تشًاهِ ّای آهَصضی اخالق تیطتش تش هحَس هْاست ّای جذیذ 
 ٍهطىالت ًاضی اص پیطشفت فٌأٍسی دس پضضىی ٍ آحاس آى تش

 .تصوین گیشی ّای اخاللی پضضىاى استَاس تاضذ

 

 



   هؤلفه هبی اسبسی آهوزش اخالق پزضکی
 

 استماء هْاست ّای سفتاسی پضضه،  
 تجضیِ ٍ تحلیل هَضَعات اخاللی، 
 تْثَدتخطیذى ضخصیت ٍسفتاس داًطجَیاى پضضىی، 
 هْاست علوی اخاللی پضضه،  

 تَصیع عادالًِ خذهات دسهاًی، 
 اخز سضایت آگاّاًِ تیواس، 

 آگاّی تخطی دس هَسد هَاصیي اخاللی، 
 تَصیع عادالًِ خذهات دسهاًی ٍ هٌاتع تْذاضتی، 

 ًحَُ سفتاس تیواس، 
 آگاّی اص تعْذات اجتواعی ٍحشفِ ای،

  



 

   هدف از آهوزش اخالق پزضکی
 

 ّذف اص آهَصش اخالق پضضىی، گستشش لذست دسن اخاللی،
 اص عشفی تا سّیافت . لَُ تخیل ٍ احساس استثاط اخاللی است 

 علوی جایگضیي هی تَاى تِ استماء عٌاصش هشتثظ اخاللی 
 .داًطجَیاى پشداخت

پافطاسی داًطجَیاى تش سعایت حمَق تیواسی وِ دٍسُ  “ هخال
 ًماّت پس اص عول

 . جشاحی سا عی هی وٌذ 



 روش هبی آهوزش اخالق پزضکی
 اسائِ سخٌشاًی تَسظ استاد دسس،  -1
 اسائِ سویٌاس تَسظ داًطجَ،  -2
 ، DVDسٍش استفادُ اص سایاًِ ٍ  -3
 .سٍش آهَصش اص ساُ دٍس تا ایٌتشًت ٍ تلِ هذیسیي -4
 .استفادُ اص تحج گشٍّی ٍ هَاسد ٍالعی تالیٌی دس هشاوض دسهاًی  -5
 .سٍش واسگاّی -6
استفادُ اص ًاظش ٍ استاد ووىی دس فعالیت ّای اخالق پضضىی  -7

 .داًطجَیاى
وِ اخیشاً هَسد تَجِ تیطتشی لشاس گشفتِ  case basedسٍش  -8

 .است



 
 نتیجه  

 
تا ًگاّی گزسا تِ ساتمِ توذى ایشاًی اسالهی ٍ آهَصُ ّای اخاللی 
هطاّیش تضسي ایشاًی اص جولِ تَعلی سیٌا، سّاٍی، صّشاٍی، 
جشجاًی ٍ ساصی دسهی یاتین وِ آًاى آهَصش تَؤهاى اخالق  

 .  پضضىی ٍ علَم پضضىی سا هَسد تَجِ لشاس هی دادًذ



 نتیجه

  

امروزه باید با نگاهی ژرف به پیشینه تمدن اسالم و ایران در 

 پرتو

جهان بینی پزشکی با بهره گیری از آموزه های تاریخی  

 حکمت به 

ارائه راهکارهایی پرداخت که حلقه پیوندی بین طبابت امروز و 

 حکمت

 .دیروز باشد 



ا                       نتیجه                          

 :اص هختصات آهَصش اخالق پضضىی دس دٍسُ اسالهی ایٌست وِ
 اٍالً، آهَصش اخالق پضضىی دس ضوي تشًاهِ دسسی علَم پایِ تَدُ است، 

 حاًیاً، عذم اسائِ ٍ اختصاظ وتاب هستملی تحت عٌَاى اخالق پضضىی، 
حالخاً ، عذم اختصاظ تخص یا گفتاس هستملی اص لاًَى اتي سیٌا، رخیشُ 
 خَاسصهطاّی آحاسجشجاًی، الحاٍی ساصی تِ همَلِ اخالق پضضىی

ٍ تاالخشُ ضشط ٍسٍد تِ دٍسُ ّای تالیٌی وِ گزساًیذى دٍسُ اخالق،  هٌغك،  
 .ٍ تخلك تِ اخالق پسٌذیذُ تَدُ است... حىوت ٍ 



 نتیجه

 
با توجه به آمیختگی و امتزاج فقه و حقوق و اخالق که مؤلفه 

 های

اصلی حکمت دیروزند به نظر می رسد که ایجاد زمینه ای  
 مناسب که

فقیه و فیلسوف و حقوقدان و پزشک بتوانند در کنار یکدیگر  
 بنشینند 

بهترین گزینه پیش رو برای فائق آمدن بر مشکالت و چالش 
 های 

 .جامعه پزشکی است



 نتیجه

 
ایجاد زمینه مناسب و مساعد آموزش اخالق زیستی از سطوح 

 ابتدایی 

 مدارس تا مراحل و مقاطع مختلف دانشگاهی موجب دستیابی به         

همچنان که گرایش اخالق . حداقل های حکمت دیروز است 
 زیستی 

 برای دانشجویان پزشکی بهترین گزینه پیش رو برای آینده ای 

 .امیدوارکننده است



از توجه شما 
 سپاسگزارم


