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 .1كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي ،گروه علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شبستر ،شبستر ،ايران
 .2دكتري تخصصي علوم تشريح ،گروه بيوتكنولوژي ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ،تبريز ،ايران
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دريافت مقاله99/6/9 :

آخرين اصالح مقاله99/9/49 :

پذيرش مقاله99/9/49 :

زمينه و هدف :آناتومي سنگ بناي آموزش پزشكي به شمار ميرود كه از طريق كالبدشكافي جسد صورت ميگيرد .در واقع ،جسد انسان كتابي است كه
ميتواند زمينههاي آموزشي فراواني را جهت آموزش صحيح طب براي دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي فراهم آورد ،اما كمبود جسد ،يكي از اساسيترين
مشكالت دانشكدههاي پزشكي محسوب ميشود؛ موضوعي كه با وجود باال بودن آموزشهاي تئوري ،آموزش عملي مباحث آناتومي را با مشكل مواجه كرده
است.
روش كار :مطالعه حاضر با استفاده از منابع علمي ،مقاالت و گزارشهاي موثق ،به بحث در مورد اهداي جسد و اهميت آن ،موانع اهداي جسد و بررسي
جايگاه وقف در رفع اين موانع پرداخت.
يافتهها :تجارب به دست آمده از طريق كالبدشكافي با استفاده از جسد انسان ،به مراتب برتر و بسيار متفاوت از آموزشهاي ارايه شده توسط جايگزينهاي
مصنوعي مانند موالژ و كتاب است .براي آموزش بهتر ،نياز مداوم به اجساد وجود دارد .كمبود جسد در دانشگاههاي علوم پزشكي ،سالهاي متمادي است كه
مورد بحث و اعتراض مدرسان آناتومي و دانشجويان پزشكي ميباشد .تهيه اجساد براي كالبدشكافي كار دشواري است و به نظر ميرسد نياز به فرهنگسازي
مناسبي دارد .همچنين ،با در اختيار گذاشتن متوفيان مجهولالهويه سردخانههاي پزشكي قانوني به دانشگاههاي علوم پزشكي ،هم ميتوان گام مؤثري در جهت
كسب علم برداشت و هم اجر معنوي براي متوفي به همراه دارد.
نتيجهگيري :چراغ آناتومي را با وقف جسد ميتوان روشن نگه داشت .اهداي جسد يك راه واقعي و تأثيرگذار جهت حمايت از پيشرفتهاي پزشكي براي
زندگي بهتر نسلهاي آينده است .مسايل حقوقي ،فرهنگي و مذهبي از جمله موانعي هستند كه در راه وقف جسد احساس ميشود .براي برداشتن اين موانع،
ايجاد مؤسسات اهداي جسد ،فرهنگسازي و ايجاد آگاهي و انگيزش در جامعه ،ضروري به نظر ميرسد.
كليد واژهها :آموزش پزشكي ،وقف جسد ،جسد آموزشي
*نويسنده مسؤول :گروه بيوتكنولوژي ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ،تبريز ،ايران
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مقدمه
در بين مردم عالم و اديان مختلف ،همواره نوعدوستي و
كمك به همنوعان امر پسنديده و مطلوبي بوده است .اين مردم
با بخشش و يا وقف قسمتي از اموال خود ،در راه كمك به
همنوعان قدم بر ميداشتند .اين اقدامات نشان ميدهد كه بشر
از هنگامي كه زندگي جمعي را آغاز كرده ،در حل مشكالت و
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ارزشمند وقف همواره مطرح بوده و حتي تدريس رايگان علم
طب هم در نيات واقفان از قلم نيفتاده است (.)9 ،3
احداث بيمارستان ،ايجاد درمانگاه ،تأمين مخارج بيمارستان،
احداث دانشكدههاي پزشكي ،اختصاص درامد موقوفات در
جهت درمان بيماران نيازمند و ...از جمله خدمات فرهنگي
وقف در زمينه بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به حساب

همكاري و مشاركت ،جامعه را به عنوان يك امر مهم و ماندگار

ميآيند ،اما براي پيشبرد آموزش پزشكي ،وجود مراكز آموزشي

تلقي نموده و همواره سعي كرده است تا در عمل ،نامي از خود

تنها كافي نيستند؛ چرا كه مهمتر از آنها ،تجهيزات و امكانات

به يادگار بگذارد (.)4 ،4

الزم براي پيشبرد آموزش پزشكي ميباشد .فرهنگسازي و

در قرون اوليه ،به طور عمده مسجدها محل تدريس بودند و

شناختن راهكارهاي عملي ميتواند بسياري از موانع را هموار

در واقع ،تا اواخر قرن سوم هجري فضاي خاصي براي

سازد .بهتازگي در كشور ما براي اهداي عضو و بخشيدن

تعليمات وجود نداشت .به تدريج از اوايل قرن چهارم ،به دليل

زندگي فرهنگسازي شده است ،اما در پيشبرد علوم پزشكي و

زياد شدن تعداد طالبي كه از سرزمينهاي ديگر براي تعليم به

آموزش آن ،الزم است تا موارد مهم ديگري نيز مدنظر قرار

نزد استادان ميآمدند و به محل اقامت نياز داشتند ،تداخل دو

گيرد .به طور مثال ،فرهنگ اهداي جسد نيز ترويج داده شود.

عملكرد آموزشي و مذهبي در يك بناي واحد ،مشكالتي را به

براي تربيت پزشكان ماهر و زبده ،ابزار ،لوازم و پيشنيازهاي

وجود آورد كه اين امر سبب شد مدارسي از سوي نيكوكاران و

آموزشي نياز ميباشد كه جسد در بخش علوم تشريح يكي از

سالطين در برخي از شهرها مانند بلخ ،بخارا ،نيشابور ،غزنه و

اصليترين اين نيازها است .جسد مانند كتابي است كه ميتواند

برخي شهرهاي ديگر بر پا شود .مدارس بيهقيه و سعديه در

زمينههاي آموزشي فراواني را براي دانشجويان پزشكي و

نيشابور نيز از اين جمله ميباشند كه در آنها عالوه بر فضايي

پيراپزشكي فراهم آورد و مهمترين ابزار آموزشي استاد در

براي تدريس ،حجرههايي براي سكونت طالب نيز در نظر

درس آناتومي و كالبدشناسي به شمار ميرود و به بيان ديگر،

گرفته شده بود (.)5
وقف اموال به منظور صرف در امور درماني به دليل
جنبههاي انساندوستانه و به ويژه سفارشهاي مكرر اسالم

حكم تخته سياه كالس را دارد .با اين وجود ،كمبود جسد يكي
از اساسيترين مشكالت دانشكدههاي پزشكي دانشگاههاي
علوم پزشكي كشورمان ميباشد؛ موضوعي كه با وجود باال

مبني بر دستگيري از ناتوانان و بيماران ،از گذشتههاي دور در

بودن آموزشهاي تئوري ،آموزش عملي مباحث آناتومي را با

جامعه ما مورد توجه افراد خير بوده است و تاريخ وقف در

مشكل مواجه كرده است (.)9 ،6

ايران نيز مؤيد و گواه بر حمايتهاي بيشائبه مردان و زنان

هدف از انجام تحقيق حاضر ،بررسي جايگاه اهداي جسد به

خير از نيازمندان و بيماران ميباشد .عدهاي با وقف اموال خود،

مراكز دانشگاهي و نقش آن در ميزان يادگيري دروس پايه و

اقدام به ساخت بيمارستانها و درمانگاههايي براي استفاده

حياتي طب براي دانشجويان پزشكي ،بررسي علل نياز به اجساد

بيماران كردهاند ،حتي مخارج برخي از اين بيمارستانها از

در آموزش پزشكي و بررسي مطالعات صورت گرفته در

درامد موقوفاتي بود كه براي آنها قرار داده بودند .نيت واقف

كشورهاي ديگر و مقايسه آن با روشهاي آموزشي مدرن ،تأثير

هرچه كه باشد ،ميتواند جان انسانهاي زيادي را نجات دهد.

فرهنگ در جبران كمبودهاي آموزشي دانشگاهها و بررسي

توجه به امور درماني از سوي واقفان ،به عنوان يكي از موارد

استفتائات مراجع بزرگوار براي وقف و اهداي جسد آموزشي بود.
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
روش كار

دوره سيزدهم شماره سوم

ابومنصور حسن بن نوحالقمري به قدري زياد بود كه از

اين پژوهش بر اساس مطالعات كتابخانهاي -مروري

كشورهاي ديگر براي استفاده از محضر درس او به بخارا

جمعآوري گرديد .با توجه به گزارشهاي اخير و ارزشمند

ميرفتند و ابومنصور فقط علم طب تدريس ميكرد و جلسات

استادان بزرگوار دانشگاههاي علوم پزشكي در خصوص

درس او در مدرسه (موقوفه) بنيسعد منعقد ميگرديد .دورهاي

مشكالت موجود در آموزش علم پزشكي در ايران (،)7 ،9

كه ابنسينا در بخارا تحصيل ميكرد ،دوره اوج فرهنگي بخارا

تصميم گرفته شد تا با مطالعه گزارشها و مطالعه منابع و متون

بود؛ چرا كه امراي ساماني كه همه دوستدار علم بودند،

تاريخي ،علمي ،فرهنگي و مقاالت مرتبط به بررسي جايگاه

موقوفات زيادي را به مدارس بخارا اختصاص دادند و هزينه

فرهنگ وقف و موقوفات به عنوان پشتوانه فرهنگي ،آموزشي و

تمام مدارس بخارا به طور منظم از موقوفات تأمين ميشد (.)9

حمايتي از پژوهشگران و دانشمندان و علماي علم پزشكي

دانشگاه موقوفه مسلمين در قرطبه و پژوهش و تدريس

پرداخته شود ،اما از آنجا كه تاكنون هيچ مطالعهاي در اين

پزشكي

زمينه در ايران صورت نگرفته است ،مشكالت عديدهاي وجود

در قرن چهارم هجري قمري ،در قرطبه مسجد و مدرسهاي

دارد كه با ياري خداوند متعال در اين مطالعه ،اطالعاتي

(دانشگاهي) بزرگ وجود داشت كه مسلمانان ساخته بودند.

جمعآوري گرديد.

مدرسه اسالمي قرطبه از مؤسسات موقوفه فرهنگي برجسته
مسلمين در كشورهاي مغرب محسوب ميشد .در اين دوره،

يافتهها
وجوه وقف براي پيشبرد آموزش پزشكي شامل وقف اماكن
آموزشي و وقف امكانات آموزشي ميباشد.

قرطبه پايتخت اسپانياي مسلمان و بزرگترين مركز فرهنگي
اروپا بود و با قسطنطنيه و بغداد ،سه مركز معتبر فرهنگي جهان
به شمار ميرفتند .از جمله دانشمنداني كه در آنجا تحصيل و

وقف اماكن آموزشي براي ترويج علم پزشكي

تدريس ميكرد ،بزرگترين جراح تمدن اسالمي ،ابوالقاسم

با سيري در تاريخ علم پزشكي ،اين نكته مهم دريافت

زهراوي يا ابوالقاسم اندلسي معروف به ابوالقسيس بود كه در

ميشود كه وقف از ديرباز نقش مهمي در پيشبرد علوم از جمله

قرن سيزدهم ميالدي ميزيست و بسياري از ابزارهاي جراحي

علم پزشكي در كشور ما و ديگر كشورهاي اسالمي داشته

را خودش اختراع نمود (.)9

است كه از آن جمله ميتوان به مدرسه سعد بخارا ،دانشگاه

مجتمع آموزشي موقوفات ربع رشيدي تبريز

مسلمين قرطبه ،مجتمع آموزشي ربع رشيدي تبريز و مراكز

از جمله بنيادهاي آموزشي كه در قرن هشتم وقف گرديد و

دانشگاهي و طبي شيراز اشاره نمود.
مدارس موقوفه بخارا و مدرسه (دانشكده پزشكي) بين
سعد

اداره امور آن از محل درامد موقوفات بود ،مجتمع آموزشي
پژوهشي ربع رشيدي است .در نيمه اول قرن هشتم هجري
قمري ،به همت خواجه رشيدالدين فضلاله همداني وزير غازان

بخارا در نيمه دوم قرن چهارم هجري قمري ،نه فقط مركز

خان الجايتو يا سلطان محمد خدابنده ،در تبريز يك مجتمع

فرهنگي سرزمين سعد به شمار ميرفت ،بلكه يكي از مراكز

بزرگ علمي و دانشگاهي تأسيس شد كه تأثير عميقي در

فرهنگي جهان بود .تعداد مدرسههاي بخارا در آن زمان به 73

آموزش و پرورش عصر خود و حتي دورههاي بعد از آن

مدرسه ميرسيد و در بعضي از مدارس بخارا تا  911دانشجو

گذاشت .در وقفنامهاي كه در سال  719يا  719هجري قمري

مشغول درس خواندن بودند و عدهاي از دانشمندان بزرگ

به خط خود خواجه رشيدالدين نوشته شده است و اكنون در

دنياي اسالمي در مدارس بخارا تدريس ميكردند .شهرت

كتابخانه ملي تبريز نگهداري ميشود ،پزشكان تمام وقت و پاره
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وقت با نحوه حقوقي كه در وقفنامه برايشان معين شده است،

مرحومه فاخره صبا استاد موسيقي دانشگاه تهران ،نيز بيشك

به خدمت مشغول بودند و گروهبندي دانشجويان در امر باليني

در ساختن دانشگاه نقشي همپاي ايشان داشت .وي نيز تمام

و تجربي جالب بود .عالوه بر اين ،رشتههاي تخصصي

دارايي خود و حتي خانه موروثي پدرش در تهران را به

جراحي ،چشمپزشكي و داروسازي نيز وجود داشت .كادر

دانشگاه كرمان پيشكش نمود و عاقبت در  44تير سال 4596

پزشكي ربع رشيدي صبحها به تدريس و عصرها به مداواي

چشم از جهان فروبست .امروزه ثمره دسترنج و عمل

بيماران ميپرداخت ،البته اين دانشكده داراي دارالشفا و

نيكوكارانه اين مرد دورانديش و همسرش ،دانشگاهي به

داروخانه نيز بود (.)9

وسعت  3ميليون مترمربع و هزاران دانشجو ميباشد (.)41

خرابههاي اين عمارات اكنون در آخر محله ششكالن تبريز
كه به محله باغميشه و ليان كوه (بيالن كوه) منتهي ميشود ،در
طرف چپ در دامنه كوه سرخاب قرار دارد و از نقاط خوش
آب و هواي تبريز به شمار ميرود.

وقف براي ايجاد مركز تحقيقاتي ،آموزشي ،امور طبي و
بهداشتي در شيراز
بيمارستان موقوفه مرحوم نمازي كه در سال  4554هجري
شمسي تأسيس گرديد ،يكي از بهترين و بزرگترين مراكز

وقف دانشگاه شهيد باهنر و پزشكي كرمان

آموزشي ،پژوهشي و درماني شيراز به شمار ميرود كه خدمات

مرحوم مهندس عليرضا افضليپور در سال  4534با

زيادي را به عموم جامعه ارايه ميدهد .در اين مركز طبي و

آيندهنگري قابل تحسين ،مقدمات و مطالعات الزم براي ساخت

بهداشتي كه به طور يقين تاكنون مانند آن در ايران ايجاد نشده

دانشگاه را شروع كرد و پس از آن كه  311هكتار زمين را در

است ،همواره از نتايج آخرين تتبعات و اكتشافات بهداشتي و

دي ماه سال  4535به بناي دانشگاه اختصاص داد ،عمليات

پزشكي جهان استفاده ميشود (.)9

تأسيس دانشگاه را با همت و پشتكار مثالزدني و هزينه

وقف امكانات آموزشي براي ترويج آموزش پزشكي

شخصي به عهده گرفت .اين دانشگاه با پذيرش  91دانشجو در

از جمله آموزشهاي ضروري رشته پزشكي ،شناخت

سال  4539آغاز به كار كرد ،اما به صورت رسمي در 49

آناتومي يا كالبد انسان است .كالبدشناسي يا آناتومي عبارت از

شهريور سال  4569با حضور خود وي گشايش يافت .او به

«مطالعه و شناخت ساختمان بدن انسان و اندامهاي مختلف

بناي دانشگاه علوم پزشكي كرمان نيز كمك فراواني نمود و

تشكيل دهنده آن و در نهايت ،روابط بين اندامها» ميباشد.

دانشكده پزشكي اين دانشگاه اكنون «دانشكده پزشكي مهندس

مباحث آناتوميك و كالبدشناختي در راستاي بازشناسي جايگاه

افضليپور» ناميده ميشود .همچنين ،يك بيمارستان 531

واقعي دستگاهها ،فيزيولوژي و تن كاركردشناسى انسان ،سابقه

تختخوابي آموزشي -درماني نيز به نام وي در كرمان وجود

چند هزار سالهاي دارد .از فالسفه آناتوميست عهد باستان

دارد .از نظر مادي ،مهندس افضليپور تمام اندوختههاي خود

مىتوان به آلكمائيون كره تونايي ( 353قبل از ميالد) اشاره

را وقف علم و آموزش نمود و از ديدگاه معنوي با توجه به

نمود و هرچند به عنوان پزشك ،كاري انجام نداده است ،اما

وصيت ايشان «پس از مرگ ،آن قسمت از اعضا و جوارحم را

براي تحقيق در فرايند بينايي به تشريح كاسه چشم پرداخت.

كه قابل فروش باشد ،به فروش برسانيد و براي دانشگاه هزينه

در عصر شكوفايي علمي مسلمانان ،تشريح جايگاه رفيعي

كنيد و از جسدم نيز براي تشريح دانشجويان پزشكي استفاده

يافت .افزون بر «قانون» بوعلي و «حيات الحيوان» دميري،

نماييد» ،توجه به آثار و بركات مستمر اين اقدام نيكوكارانه

نمونههاي شگفتآوري از جراحي بيحسي (انسترني) ،سوراخ

ارزش كار وي را صدچندان نمود .او سرانجام در  49فروردين

كردن ناي براي رهايي از خفگي (تراكئوتومي) و تغذيه بيمار از

سال  4574رخ در نقاب خاك كشيد .همسر هنرمند ايشان،

طريق لوله ،در كارنامه طب مسلمانان در قرن دوم و سوم
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هجري قمري ثبت گرديده است .آناتومي ،براي خردمندان

الف .طرز صحيح برخورد دانشجو با جسم انسان :براي

دينگرا و انديشمندان خداباور نيز رهاورد دلپذيرى داشته و

مثال ،ممكن است از دانشجو درخواست شود كه يك رگ

بيش از هر دانش تجربي ديگر ،نقاب از چهره ناسوتي آيات

كرونر قلب را بدون باز كردن تمام سينه و رگها نشان دهد و

انفسي برگرفته و گوشهاي از اسرار «تبارك اهلل احسن الخالقين»

اين فقط هنگامي ممكن است كه وي جغرافياي بدن را چنان

را به نمايش گذاشته و برترين شواهد را در جهت استحكام

دقيق بداند كه به طور مستقيم در همان محل ،نسج را باز نمايد

پايههاي برهان نظم و اتقان صنع ،جمعآوري نموده است.

و در مقام جراحي ،كاركرد صحيحي را ارايه نمايد (.)49

در دنياي امروزي ،آناتومي در عرصه پزشكي ،گسترهاي

ب .فراگيري تفاوتهاي نژادى و ژنتيكي ارگانيسم انسان:

بسيار فراتر از گذشته يافته و به ويژه در چند دهه اخير ،مكاتب

تفاوتهاي چشمگيري در ارگانهاي بدن انسان وجود دارد و

و رويكردهاي گوناگوني در باب چگونگي و قلمرو آن ،تولد

اين دگرگونيها ،در كشورها ،قارهها و نژادهاي مختلف رخ

يافته است .اكنون در پايان قرن بيستم ،دانش پزشكي به نقطهاي

مينمايد .براي دانشجو ،آشنايي با ميزان اين دگرگونيها الزم

رسيده است كه آناتومي ،محور اصلي و پايه آن را تشكيل

است و كسب اين آگاهي ،با تشريح يك جسد ممكن نيست،

ميدهد؛ به گونهاي كه رويگرداني از آن ،به منزله از گردونه

بلكه تشريح پيكرهاى متعدد و مقايسه آنها با يكديگر را

خارج ساختن دانش پزشكى ميباشد .در اين دوره ،پزشكي در

ميطلبد .در ميان آناتوميستهاي فرانسوي ،معروف است كه

درمان بيماران موفقتر خواهد بود كه از آناتومي هر اندام

«هر جسد ،كتابي مستقل است».

همچون ساير علوم پايه و باليني به خوبي آگاهي داشته باشد
(.)44 ،44

در مرحله كارآموزي ،هيچ چيز (حتي كارورزي باليني)
نميتواند جايگزين كالبدشكافي مستقيم را كه نقشي حياتي در

در دانش پزشكي ،سه نقش اساسي براي آناتومي ترسيم

آمادهسازي پزشك دارد ،بگيرد؛ چرا كه كارورزي تشريحي،

شده است كه شامل «آموزش ،كارورزي و توسعه دانش

بيشترين مهارت ،خونسردي و آمادگي روحي الزم را براي

پزشكي و رسيدن به افقهاي نو» ميباشد كه در ادامه هر

پزشك جراح به دنبال ميآورد.

قسمت به تفصيل بيان شده است.

امروزه كارورزي پزشكان جراح در برخي از كشورهاي

آموزش :در اين نوع از آناتومي ،اجزاي بدن و كاركرد و

جهان سوم ،در اغلب موارد بدون شناخت آناتومي (به سبب

جايگاه هر يك از اجزا در جغرافياي كلي پيكر و نيز مناسبات

نداشتن امكانات تشريح) و فقط با كارورزي بيماران زنده به

هر عضو با ديگر اجزا به دقت بازشناسي ميگردد .اين فرايند،

دست ميآيد .بدون آگاهي از آناتومي ،حتي با وجود استفاده از

در قالب مباحث تئوري و از طريق كتاب ،تصوير ،موالژ و

امكانات كمك آموزشي همچون فيلم ،كتاب ،موالژ و ...روش

كامپيوتر انجام مىپذيرد ( .)45در حال حاضر ،دسترسي

بسيار ناقص و خطرناكي است .در كشور ما نيز گاهي عدم

دانشجويان پزشكي به اجساد انسان و تشريح آنها در حد

كارورزي صحيح برخي از پزشكان در زمنيه كار عملي با جسم

لزوم ،ضرورت انكارناپذيرى در امر آموزش به شمار ميرود.

انسان ،موجب شده است كه در مواردي از جراحيهاي فوري

كارورزي :ثمربخشي آموزشهاي پزشكي در گرو كارورزي

و ضروري ،چاقوي جراحي به خطا رود و مشكلآفرين باشد.

با اجساد انساني است؛ چرا كه از اين طريق در مقام تشخيص،

توسعه دانش پزشكى و رسيدن به افقهاي نو :با توجه به

درمان و جراحي ،ميتوان كوتاهترين راه صحيح را براي

نقش محوري تشريح ،پيشرفت دانش پزشكي بدون تكيه

سالمسازي بيمار پيمود .دو هدف عمده در مرحله كارورزي

اساسي بر آناتومي ،ممكن نيست .مشعل اين علم اكنون در

مدنظر قرار ميگيرد:

دست كشورهايي است كه به طور جدي و با برنامه دقيق و
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اهداي جسد و جايگاه وقف در ...

ليموئي و همكاران

سازمان يافتهاي در زمينه تشريح و اتوپسي بيماران فوت شده

تحقيقات متعددي مطالعه مبتني بر جسد را مورد تأكيد قرار

توسط بيماريهاي شناخته نشده ،فعاليت دارند و پژوهشگران

دادهاند و بر اين اعتقاد هستند كه آموزش از طريق تكنيكهاي

سرزمين خود را در تحقيق بر روي اجساد انسانها و كشف

پيشرفته همراه با جسد ،امري ضروري است (.)46-49

تازههاي پزشكي ياري ميدهند (.)44
بنابراين ،ميتوان گفت كه به طور قطع ،پايه دانش طب،
آناتومي و شناخت كامل اجزاي بدن انسان است.

 Hassanو همكاران در مورد استفاده از اجساد در آموزش
پزشكي ،بيان كردند« :شكي نيست كه روشهاي تدريس
ديجيتال و پيشرفته مانند نرمافزارهاي خاص كامپيوتري ،عالوه

در كشور ما ،از ديرباز براي آموزش پزشكي از اجساد ديگر

بر كاهش هزينه و نيروي كار ،با نمايش سريع ،برگشتپذير و

ممالك جهت آموزش استفاده ميشد كه آن هم مشكالت

قابل تكرار فرصتهاي عالي را براي درك مفاهيم فضايي و

خاص خود را در پي داشت .از پيگيريهايي كه در اين زمينه

ارايه درك درستي از مفاهيم دشوار فراهم ميآورد ،اما اين

صورت گرفت ،معلوم شد كه به علت كمبود جسد در

موارد كافي نيست و استفاده از جسد در مواجه شدن با واقعيت

دانشكدههاي پزشكي ،تا سالهاي سال از همان جسدي كه

و احساس شرايط و درك عميق موقعيت ،همچنان امري

متالشي شده و كيفيت آموزشي خود را از دست داده است،

ضروري و الزم در علم پزشكي ميباشد» (.)46

استفاده ميشود .هر قسمت از جسد بايد يك بار باز و

در تحقيق  Anyanwuو  ،Ugochukwuنتايج حاصل از

توضيحات الزم توسط استاد آناتوميست داده شود ،اما اگر

يك مطالعه مبتني بر كالبدشكافي جسد با مطالعه مبتني بر غير

شرايط نگهداري طوري باشد كه جسد زياد خراب نشود و

جسد مقايسه گرديد .در مطالعه آنان 449 ،دانشجوي پزشكي

دانشجويان نيز نظم آناتومي را از بين نبرند ،در نهايت دو يا سه

به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند .براي گروه اول درس

بار ديگر ميتوان از آن استفاده نمود كه اغلب  4/3-4سال قابل

آناتومي با جسد و ديگر روشها و تكنيكهاي آموزشي متداول

استفاده ميباشد ،اما به علت كمبود جسد در برخي از

تدريس شد و براي گروه دوم ،تدريس با روشها و

دانشگاههاي كشورمان 7 ،يا  9سال از همان جسد استفاده

تكنيكهاي آموزشي متداول بدون جسد انجام شد .نتايج نشان

ميشود (.)7

داد كه  94درصد دانشجويان گروه اول و  65درصد دانشجويان

اهميت وقف جسد در آموزش پزشكي

گروه دوم نمره قبولي را كسب نمودند Anyanwu .و

بر خالف اهداي عضو و اهداي بافت كه به طور گستردهاي

 Ugochukwuعقيده دارند ،اگرچه استفاده از مطالعه مبتني بر

به رسميت شناخته شده و پذيرفته شده است ،اهداي تمام بدن

جسد به دور از چالشهاي خاص خود مانند در دسترس بودن

به مؤسسات پزشكي به منظور آموزش ،همچنان با توجه به

و يافتن منابع از جسد انسان ،اثرات عاطفي در برخي از

نفوذ باورهاي فرهنگي و مذهبي ،با مشكل مواجه ميباشد.

دانشجويان در قرار گرفتن در معرض اين اجساد ،بهداشت و

بنابراين ،عدم تمايل به اهداي بدن براي آموزش در علوم

ايمني مسايل مرتبط با استفاده از جسد نيست ،اما برداشتن آن

تشريح ،هنوز هم يك مشكل شايع مؤسسات پزشكي در اكثر

از برنامه درسي نيز راهحل مناسبي محسوب نميشود (.)47

جوامع ميباشد (.)43

 Azizو همكاران ،داليلي را براي استفاده دانشجويان از

بحث قابل تأمل در توسعه علم آناتومي و آموزش آن ،نقش

جسد در آموزش پزشكي بيان كردند كه از آن جمله ميتوان به

ديسكسيون در آموزش آناتومي ميباشد .هميشه گمان ميرود

«ايجاد تقدم به بيمار ،هراس از نماي بدن ،درك لمسي به

كه روشها و تكنيكهاي پيشرفته آموزشي ،ميتواند جايگزين

واسطه جسد /بيمار ،تنوع علم آناتومي ،جسد به عنوان زبان

مناسبي براي استفاده از جسد انسان در مطالعات آناتومي باشد.

مشترك و عمومي علم پزشكي ،شايستگي در درك تشخيصي،
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جسد /بيمار كمك براي طراحي تصاوير كامپوتري ،آموزش

پيشرفت در تكنولوژي ،كالبدشكافي جسد هنوز در آشكار

گروهي و آموزش رشتههاي مختلف پزشكي» اشاره نمود

نمودن جزييات آناتوميك به ارزش خود باقي مانده است .نمونه

( .)49بنابراين ،آموزش آناتومي مبتني بر جسد ،يك پيشنياز

بارز آن ،رباط  Anterolateralزانو انسان است كه از طريق

آموزش بهينه براي استفاده از انفورماتيك زيست پزشكي نيز

كالبدشكافي جسد توانستهاند ويژگيهاي دقيقي از زانوي انسان

ميباشد .استفاده از جسد واقعي براي كسب مهارتهاي علمي

را روي رباط پياده سازي كنند (.)41

و براي يك رويكرد ارتباطي ،اخالقي و انساني به مراقبت از
بيمار به همان اندازه ضروري است.

نتايج تحقيق  Cornwallو  Stringerنشان داد كه بحث
پيرامون استفاده از جسد در آموزش آناتومي ،به طور انحصاري

مطالعه  Winkelmannبه صورت مروري و گذشتهنگر ،به

بر آموزش از طريق كالبدشكافي جسد در آموزش پزشكي

بررسي  49پژوهش پرداخت و نتيجهگيري كرد كه دانشجويان

متمركز شده است .در مطالعه آنها بيان شد كه برنامه اهداي

پزشكي ،درس آناتومي را با تشريح كالبد انسان بهتر از

جسد در كشور نيوزيلند براي استفاده در آموزش ،براي اولين

روشهاي نوين آموزشي ديگر ميآموزند (.)49

بار در سال  4995راهاندازي شد .در حال حاضر ،در هر سال

اهداي بدن هر فرد پس از مرگ به منظور آموزش پزشكي،

بيش از  91جسد براي امر آموزش به دانشگاههاي نيوزيلند

در همه فرهنگها و قومها تصميم بسيار دشواري است .طبق

اهدا ميشود كه در دهه اخير نه تنها در آموزش پزشكي

يك نظرسنجي در انگلستان ،علت اصلي اهداي جسد داليلي

حرفهاي ،بلكه براي آموزش در  46گروه مختلف دانشگاهي نيز

همچون كمك به آموزش پزشكي ،كمك به پيشرفتهاي

از اجساد اهدايي استفاده ميگردد (.)44

پزشكي و نيز جلوگيري از هزينههاي زياد تشييع جنازه عنوان

 Crandallو همكاران در تحقيق خود جايگزين كردن

گرديد .در ميان اين داليل ،نوعدوستي و يا براي كمك به

جسد انسان براي تحقيقات بيومكانيك آسيب را مورد توجه

ديگران ،دليل غالب در مقابل فرهنگ ميباشد (.)43

قرار دادند .بيومكانيك آسيب ،به تجزيه و تحليل پاسخ انسان به

 Ogeng’oيك محقق آناتوميست ،با انتشار پژوهشي در

تروما ميپردازد .اهدافي كه بيومكانيك آسيب بر روي انسان

مورد استفاده از جسد انسان ،چنين بيان كرد« :در سال 4395

دنبال ميكند ،شامل كميت پاسخ بافت ،شناسايي مكانيسم

ميالدي و بعد از اين كه ( Andreas Vesaliusپدر آناتومي

آسيب و تعريف تلرانس آسيب كه در آن بافت موفق به بازيابي

مدرن) ،يك سري از تصاوير دقيق از اجساد منتشر كرد،

ميشود .افزايش دانش مكانيسم آسيب و بررسي ميزان تحمل

كالبدشكافي انسان در بسياري از نقاط جهان ممنوع اعالم شد ،اما

آسيب ،امكان توسعه اقدامات مقابله با آسيب را براي مهندسان

با اين حال در بعضي از نقاط جهان از زندانيان محكوم به اعدام

فراهم ميكند .پنج گزينه «اجساد ،داوطلبان ،دستگاههاي آزمون

براي تشريح جسد در دانشگاهها استفاده ميشد .به عنوان مثال،

تنسنجي ( ATDsيا ،)Anthropometric test devices

در انگلستان  4734زنداني محكوم به اعدام براي تحقيقات و

حيوانات و مدلهاي محاسباتي» براي انجام اين كار منظور

آموزش در اختيار دانشگاهها قرار گرفتند .امروزه از اجساد بشر

ميگردد .اگرچه در زمينه آناتومي از قرن  9قبل از ميالد از

در تحقيقات بيومكانيك آسيب استفاده ميگردد .به منظور تعيين

اجساد استفاده ميشده است ،اما براي اولين بار در نيمه دوم

ميزان آسيبپذيري سرنشينان وسايل نقليه موتوري و افراد پياده

قرن  49ميالدي ،براي بررسي تحمل آسيب از اجساد انسان

در تصادفات از اجساد تازه فوت شده استفاده ميشود .بنابراين،

استفاده شد (.)44

با استفاده از جسد ميتوان بسياري از زندگيها را نجات و ميزان
آسيب را كاهش داد و اعتبار ايمني را بهبود بخشيد .با وجود
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بيماري ديگر اعضاي خانواده شود .همچنين ،ميتواند به

آناتومي و مطالعه ساختار بدن انسان ،يكي از دورههاي مهم

خانوادهها اطمينان دهد كه مراحل مراقبت از بيمار مناسب بوده

در آموزش پزشكان ،دندانپزشكان و ساير متخصصان بهداشت

است .در نتيجه ،كاهش احساس گناه در ميان اعضاي خانواده و

مانند پرستاران و درمانگران فيزيكي محسوب ميشود .در
بسياري از اين رشتهها ،آناتومي اولين برنامه درسي است و به
عنوان پايه و اساس دورههاي ديگر عمل ميكند .با توجه به

ارايه اطمينان در مورد كيفيت مراقبتهاي پزشكي را نشان
ميدهد .در نهايت ،كالبدشكافي مكانيسمي است كه خانواده را
قادر ميسازد در آموزش پزشكي و تحقيقات شركت كند.

پيشرفت سريع علم پزشكي ،شناخت دقيق آناتومي بدن براي

مزايا براي پزشك و بيمارستان :اين روش ميتواند دقت و

پزشكان و ساير دانشمندان زيست پزشكي جهت انجام

صحت تشخيص باليني و تناسب مراقبتهاي پزشكي را تأييد

مطالعات تشريحي خاص و تحقيقات ،ضروري است.

نمايد .يافتههاي كالبدشكافي را ميتوان براي آموزش پزشكان،

دانشمندان از اجساد اهدا شده براي توسعه جراحيهاي جديد

پرستاران و دانشجويان و در نتيجه ،بهبود كيفيت مراقبتهاي

آرتروسكوپي ،زانو ،مچ پا و شانه استفاده ميكنند .همچنين،

كمكي مورد استفاده قرار داد.

براي آزمايش روشهاي جديد پالستيك از جمله بازسازي

مزاياي براي جامعه :بسياري از مزاياي كالبدشكافي ،در

فلپ براي قربانيان سوختگي ،روشهاي جراحي اندامهاي

ارزيابي تست جديد تشخيص ،ارزيابي مداخالت درماني جديد

داخلي و بسياري از روشهاي جراحي ديگر از اجساد اهدا

(مواد مخدر ،دستگاه و تكنيكهاي جراحي) ،بررسي

كنندگان بهره ميبرند .اهداي بدن به علم ،نياز بزرگ جوامع

بيماريهاي زيست محيطي و شغلي ميباشد .اطالعات

پزشكي و هديه باارزش و با افتخاري است؛ چرا كه جسد نقش

كالبدشكافي در گزارش آمار مرگ و مير معتبر ،مفيد است .به

مهمي براي كمك به آموزش دانشجويان پزشكي ايفا ميكند و

دفعات نشان داده شده است كه اطالعات به دست آمده از

ابزاري ضروري براي محققان جهت كمك به بيماران در آينده

گواهي فوت در غياب داده كالبدشكافي ،نادرست ميباشد.

ميباشد (.)45

دانش پزشكي جديد ،از تحقيقات مبتني بر كالبدشكافي مشتق

تصاوير گرفته شده از يافتههاي اجساد ممكن است به عنوان
مرجع در آينده به كار گرفته شود .مطالعات ويژهاي نيز ممكن
است شامل شناسايي عوامل عفوني ،تجزيه و تحليل شيميايي
براي اندازهگيري سطح مواد مخدر و يا ناهنجاريهاي متابوليك

ميشود و به وضوح سالمتي براي همه مهم ميباشد (.)45
آموزش جسد در تمام مدارس پزشكي همواره يك پيشنياز
براي اعطاي درجه پزشكي و رشتههاي پيراپزشكي بوده است.
آموزش آناتومي مبتني بر جسد نيز پيشنيازي براي آموزش

و يا مطالعات ژنتيكي انجام گيرد .بافت براي مقاصد تشخيصي

بهينه ،ضروري براي برقراري اولويت بيمار ،هراس از بدن

و تحقيقات آينده يخ زده ميشود يا ممكن است براي معاينه

چندبعدي ،تنوع آناتوميك ،يادگيري زبان عمومي پزشكي و

بعدي در فرمالين حفظ و ذخيره گردد .نمونهبرداريهاي انجام

ادراك لمسي با واسطه جسد /بيمار ميباشد (.)49

شده براي ارايه در كنفرانسها و يا آرشيو براي آموزش
دانشجويان پزشكي به كار گرفته ميشود (.)45

 Nicholsدر مطالعه خود به بررسي مزايا و معايب استفاده
از فنآوريهاي مدرن و كمهزينه در مقابل آموزش سنتي با

مزاياي كالبد شكافي

جسد و پرهزينه پرداخت ( .)43نتايج تحقيق وي در قالب مزايا

مزايا براي خانواده :كالبدشكافي براي خانوادهها هم منافع

و معايبي بيان گرديد كه در ادامه آمده است.

ملموس و هم رواني دارد .كالبدشكافي با كشف عوامل ژنتيكي

مزاياي استفاده از نرمافزارهاي سه بعدي در پزشكي به جاي

يا محيطي (به عنوان مثال يك باكتري و يا قارچ) ،ميتواند مانع

اجساد آموزشي شامل «توانايي درك مؤثر از طريق اليههاي
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

مختلف بدن و سازه در فضاي سه بعدي» «ارايه فرصتهاي

مدارس پزشكي ،كالجها و دانشگاهها ،ياد ميگيرند كه چگونه

بيشتر براي كشف ساختار آناتوميك خود به خود» و «اجازه

با موفقيت بيماران خود را درمان كنند .جسد بهترين روش

دادن استقالل بيشتر به دانشجويان در درك انتخاب ديدگاههاي

براي مطالعه واقعي از بدن انسان به جاي مدل ،فيلم و يا كتاب

مختلف ،ديد از زواياي مختلف و تركيب نمودن تصاوير» است

شناخته شده است ( .)47نتايج مطالعهاي كه  Olderدر كشور

كه در آموزش مبتني بر جسد سنتي امكانپذير نيست (.)43

انگليس انجام داد ،بيان كرد كه جسد كالبدشكافي،

از جمله معايب استفاده از نرمافزارهاي سه بعدي در
پزشكي در مقابل استفاده از اجساد آموزشي ميتوان به مواردي

قدرتمندترين ابزار ارايه و يادگيري آناتومي به عنوان پايهاي
پويا براي حل مسايل باقيمانده است (.)49

همچون «عدم لمسي (حس المسه) درك ساختار آناتوميك»،

در كشور ژاپن نيز اجساد براي كالبدشكافي آناتوميك به

«نمايش بيش از حد ساختارهاي آناتوميك و عدم تمركز بر

وسيله اهداي جسد تأمين ميشود .بر اساس نتايج پژوهش

اطالعات كليدي كه باعث سردرگمي دانشجويان ميشود»،

 ،Tatsuo Sakaiدر كشور ژاپن  441هزار نفر براي اهداي بدن

«هدايت كردن برنامهها و فراواني گزينههاي برنامههاي

ثبتنام كرده بودند كه اين كار براي  77هزار نفر از آنان انجام

نرمافزاري موجب پايمال شدن قابليت پردازش شناختي

شد .اين اقدام و تشويق براي اهدا ،با شعار «گسترش روح از

دانشجويان ميشود و به عنوان يك نتيجه ،مختل يادگيري

عشق همراه با اهداي بدن» توسط

Tokushi Kaibo

است»« ،عدم اعتماد به نفس در موقع مواجه شدن با بيمار» و

( Zenkoku Rengokaiكنفدراسيون ملي آناتومي ،اهداي

«نگراني و استرس در برخورد با بيمار» اشاره نمود (.)43

بدن) از طريق انتشارات و جلسات سخنراني صورت گرفت.

در مطالعه  Sadhuو همكاران كه به صورت گذشتهنگر در

يكي از مهمترين ويژگيهاي متمايز اهداي بدن در ژاپن آن

كشور هند انجام گرفت ،روند اهداي جسد براي آموزش

است كه خاكستر پس از  4-5سال استفاده از جسد ،به خانواده

پزشكي طي  41سال (از سال  4114تا  )4141بررسي گرديد.

اهدا كننده بازگردانده ميشود كه با درك عميق از حسن نيت

در طي اين  41سال 443 ،نفر جسد خود را وقف آموزش

اهدا كننده بدن و احساسات خانوادههاي آنان همراه ميباشد و

پزشكي كرده بودند كه از بين آنها 439 ،نفر ( 74/36درصد)

اين امر تأثير فوقالعادهاي بر آموزش و پرورش ارزشهاي

مرد و  74نفر ( 49/99درصد) زن بودند .از سال  4114تا

اخالقي ميگذارد (.)49

 4141به ترتيب  51 ،49 ،45 ،43 ،41 ،7 ،44 ،49 ،41و  33نفر

در كشور تايلند ،جسد انسان را به عنوان يك معلم در

جسد خود را وقف آموزش پزشكي كرده بودند .ميانگين سني

آموزش علم پزشكي ميدانند و اهداي جسد به دانشگاه را

اجساد اهدا شده 69/37 ،سال به دست آمد .از اين اجساد،

بسيار باارزش قلمداد ميكنند Winkelmann .و  Güldnerدر

 54/44درصد به دانشگاههاي علوم پزشكي ديگر كشورها

مطالعه خود بيان كردند كه كشور تايلند تا  91سال قبل با

فرستاده شد .در مطالعه مذكور ،از سال  4119به بعد رشد

كمبود جسد براي امر آموزش پزشكي مواجه بوده ،اما اكنون دو

چشمگيري در اهداي جسد مشاهده گرديد (.)46

عامل اساسي ،اين كشور را در تهيه جسد آموزشي بينياز كرده

نتايج تحقيق  Jadhavو  Zambreدر كشور هند نشان داد

است كه يكي از اين دو عامل ،سياست دولت براي ايجاد

كه اهداي بدن بعد از مرگ ،راهي واقعي براي حمايت از

انگيزه قوي براي اهداي جسد بعد از مرگ به دانشگاه ميباشد

پيشرفتهاي پزشكي براي زندگي بهتر در نسلهاي آينده است

و ديگري اين كه مردم اهداي جسد خود را نوعي ارزش و

(اهداي بدن به علوم پزشكي براي فرداي بهتر) .با اهداي بدن،

احترام به ( Ajarn Yaiمعلم بزرگ) ميدانند .احترام به اهدا

صدها نفر از پزشكان و ديگر متخصصان مشغول به تحصيل در

كنندگان جسد در مراسمي به نام ( Waikhruاحترام به معلم)،
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هر ساله در مدارس و دانشگاههاي رسمي تايلند انجام ميگيرد.

متوفيان مجهولالهويه خيلي كمتر از ميزان نياز دانشكدههاي

اين مراسم از سال  4951از ايده باقيمانده يك معلم پس از

پزشكي كشور است ،اما ميتواند تا حدي مؤثر و مفيد باشد.

مرگ (به نام  )Canbeبه عنوان اولين اهدا كننده تايلندي الهام

طب در تمام ادوار تاريخ زندگى بشر با او همراه بوده است.

گرفته شده است .اسكلت اين معلم بزرگ در موزه آناتومي

چنانكه درد و رنج جزيى از زندگى بشر ميباشد ،او همواره به

بيمارستان  Sirirajبانكوك نگهداري ميشود (.)51

دنبال راه عالج ميگشته است .در ايران ،يونان ،روم ،آشور،

در كشور ما نيز انسانهاي نادر و فرهيختهاي بودهاند كه به

كلده ،مصر و تمامى جهان متمدن قديم ،مردم از طب اطالعاتى

اين امر همت گذاشتند و با وقف كالبد خود در راه آموزش

داشتند .يادگيري طب و طبابت به طور قطع به امكانات ،لوازم

پزشكي ،جهاد كردهاند كه از آن جمله ميتوان به مهندس

و تجهيزاتي نياز داشت .هزينههاي باالي اين تجهيزات ،همواره

كورس پرتوي ديلمي اشاره نمود كه جسد وي در تاريخ 41

كمكهاي مردمي و انساندوستانه را ميطلبد .وقف در دانش

مهر سال  4563به دانشگاه آزاد اسالمي تهران اهدا شد (.)54

پزشكي از جايگاه ويژهاي برخوردار است.

دكتر پرويز بزي ،مدير گروه آناتومي دانشگاه علوم پزشكي

سيري در تاريخ بشر نشان داده است كه افراد خيري وجود

بوشهر نيز وصيت كرده است كه پس از مرگ ،جسدش وقف

داشته كه با وقف اموال و دارايي خود ،خدمتي به جامعه بشريت

دانشگاه بوشهر شود .وي براي ثبت مؤسسهاي مردمي به منظور

كردهاند؛ چه با بخشش اموال و دارايي براي ساختن اماكن و

وقف جسد ميكوشد (.)7

بيمارستانهاي آموزشي -درماني و چه با بخشش جسم و جان

مهندس عليرضا افضليپور ،بنيانگذار دانشگاه شهيد باهنر و

خود .همانگونه كه كشورمان توانست با فرهنگ سازيهاي

دانشكده پزشكي كرمان نيز جسد خود را پس از مرگ وقف

مناسب ،رتبه سوم جهان را در اهداي عضو از آن خود كند (،)54

آموزش كرد (.)41

با در نظر داشتن اين كه پس از مرگ كالبد ما هيچ فايدهاي ندارد

برخي از استادان دانشگاههاي علوم پزشكي تهران ،تبريز و
بوشهر نيز اين وصيت را انجام دادهاند (.)9
اعضاي يك خانواده با تكميل فرمهاي ويژه ،كالبد خود را
پس از مرگ به گروه تشريح دانشكده پزشكي دانشگاه تبريز
اهدا نمودند (.)6

و اندك زماني بعد در خاك توسط حشرات تجزيه ميشود ،پس
ميتوان با فرهنگ سازي مناسب ،وسيلهاي براي توسعه دانش
پزشكي و در نهايت ،نجات ميليونها انسان شد.
ترويج فرهنگ اهداي جسد يك ضرورت است و همانطور
كه كشورمان با فرهنگ سازي رسانهاي توانست مقام سوم

ساالنه صدها متوفي مجهولالهويه وجود دارند كه ضمن

اهداي عضو را در دنيا از آن خود كند ،پس ميتوان فرهنگ

استعالم از طريق رسانههاي عمومي و اداره آگاهي ،همچنان

اهداي جسد را نيز زنده كرد .در اين ميان ،رسانههاي ملي

بيكس و بينام و نشان در پزشكي قانوني كشور به مدت شش

ميتوانند نقش بسزايي داشته باشند (.)55

ماه نگهداري ميشوند و در نهايت ،در گورستان به خاك سپرده

استفتائات مراجعه تقليد در اين زمينه

ميشوند؛ در حالي كه ميتوان اين اجساد را جهت آموزش

آيتاله مكارم شيرازي در پاسخ به سؤالي مبني بر استفاده

دانشجويان پزشكي ،در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي قرار

آموزشي از اجساد در دانشگاههاي علوم پزشكي بر اساس

داد تا هم اجر معنوي براي متوفي داشته باشد و هم گامي در

وصيتنامه فرد متوفي ،چنين وصيتي را بدون اشكال

جهت كسب علم برداشته شود .در ضمن ،استاندارد استفاده از

دانستند (.)59

جسد اغلب  4/3-4سال است كه ميتواند بعد از اين مدت

از آنجا كه براي افزايش مهارت دانشجويان پزشكي ،مبحث

مقرر ،توسط مراجع قضايي به خاك سپرده شود .هرچند تعداد

تشريح جسد (آناتومي) مطرح است ،به دليل شبهات ايجاد شده
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پيرامون استفاده از جسد افراد مسلمان ،ارايه اين درس با

آناتومي و دانشجويان پزشكي ميباشد .تشريح جسد از اصول

مشكالتي مواجه شده است .از طرف ديگر ،اجساد

علم پزشكي است و تشريح يك جسد ،جان خيلي از

مجهولالهويهاي در سردخانههاي پزشكي قانوني وجود دارند كه

انسانهاي ديگر را نجات ميدهد .اصل تدريس آناتومي در

ميتوان جهت تشريح از آنها استفاده نمود .براي حل اين

كشورهاي ديگر با جسد صورت ميگيرد ،اما در كشور ما،

مشكل ،رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان فارس (دكتر محمد

درس با موالژ و توضيح تئوري پيش ميرود .در دانشگاههاي

هادي ايمانيه) ،مجموع مسايل فوق را با حضرت آيتاله مكارم

مطرح ،دانشجويان خودشان جسد را تشريح ميكنند ،اما به

شيرازي در ميان گذاشت و ايشان در پاسخ بيان كردند« :در

دليل كمبودها در كشورمان ،دانشجويان اگر بتوانند جسد

صورتي كه اجساد مورد نياز و ضروري براي تكميل تعليمات

تشريح شده را ميبينند .استاندارد تعداد دانشجويان براي

پزشكي از غير مسلمانان در دسترس نباشد ،ميتوانيد از اجساد

تشريح هر جسد 3-6 ،نفر است ،اما در كشور ما شايد هزار

مجهولالهويه تنها به مقدار ضرورت استفاده كنيد و بعد الزم

نفر با يك جسد آموزش ببينند .در كنار استفاده از اجساد بدون

است با تشريفات الزم شرعي دفن كنيد .توجه داشته باشيد كه

هويت ،ميتوان از اجساد افرادي كه خود تمايل به اهداي جسد

پس از غسل و قبل از تشريح ،نماز ميت خوانده شود» (.)53 ،56

دارند ،استفاده نمود.

حضرت امام خميني (ره) در كتاب تحريرالوسيله فرمودهاند:
«اگر حفظ حيات مسلمين متوقف بر تشريح باشد و تشريح غير

پيشنهادها

مسلمان ممكن نباشد ،در اين صورت ظاهراً تشريح مسلمان

از آنجا كه تاكنون در كشور ما مطالعهاي در خصوص تأثير

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

جسد در آموزش رشتههاي پزشكي و پيراپزشكي و مقايسه آن

را در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي جهت تشريح قرار

با ديگر روشهاي آموزشي صورت نگرفته است ،پيشنهاد

دهند ،چنين وصيتي جايز و عمل به آن واجب است» (.)57

ميشود ضمن تحقيق و پژوهش در اين زمينه ،با ايجاد

متن استفتايي كه از حضرت آيتاله العظمي خامنهاي رهبر

كانونهاي حمايت از وقف جسد بعد از مرگ ،اين فرهنگ در

معظم انقالب اسالمي در مورد تشريح جسد به عمل آمده است،

جامعه گسترش يابد تا شايد راههاي اميدي براي بهبود بيماران

چنين بيان ميكند« :اگر نجات نفس محترمي يا كشف مطالب

در آينده گشوده شود؛ چرا كه وقف جسد هديه امروز براي

جديد علم پزشكي كه مورد نياز جامعه است و يا دستيابي به

فردايي بهتر است.

اطالعاتي راجع به بيماري كه زندگي مردم را تهديد ميكند،
منوط به آن باشد ،تشريح جسد ميت اشكال ندارد ،ولي واجب
است تا حد امكان از جسد ميت مسلمان استفاده نشود» (.)57

سپاسگزاري
بدينوسيله از همه استادان ،فرهيختگان ،دوستان و

نتيجهگيري

همكاراني كه در جمعآوري مطالب اين مطالعه همكاري

آموزش صحيح طب نيازمند امكانات و تجهيزات عيني و

نمودند ،تشكر و قدرداني به عمل ميآيد.

عملي ميباشد .كمبود جسد در دانشگاههاي علوم پزشكي
سالهاي متمادي است كه مورد بحث و اعتراض مدرسان
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Background & Objective: Anatomy is the basis of medical education and is conducted by the
dissection of the cadaver. The cadaver is a book which can provide great educational grounds for
medical and paramedical students. However, cadaver shortage is one of the most important
problems of medical schools in Iran; a subject that, despite high levels of theoretical training of the
anatomy, has created problems for the practical training of this science.
Methods: In this study, scientific references, articles, and reports have been analyzed to determine
the role of cadaver donation and its obstacles and the effect of bequeathment in the elimination of
these obstacles.
Results: Findings have shown that experiences gained through dissecting cadaver are better and
more effective than knowledge obtained from books or models. For more effective education,
cadavers are constantly required. Cadaver shortage has been the topic of discussions and
complaints of anatomy professors and medical students for consecutive years. Providing cadavers
or dissection is a complicated subject which requires cultural training. The provision of
unidentified cadavers by morgues can result in both remuneration for the deceased and steps
towards the acquiring of knowledge.
Conclusion: The field of anatomy can only survive through cadaver donation. Cadaver donation is
an actual and effective way to support medical development and facilitate life of future
generations. Legal, religious, and cultural obstacles impede cadaver bequest. The elimination of
these obstacles is possible through the establishment of cadaver donation institutes, cultural
promotion, and creation of motive and awareness in the society.
Key Words: Medical education, Cadaver devotion, Educational cadaver
٭Correspondence: Department of Biotechnology, School of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
 Tel: (+98) 41 3549 8236
 Fax: (+98) 41 3549 8236
 Email: hossein_limouei@ut.ac.ir

