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 قَاعد کبرثردی فقِ در علَم پسشکی
 1400دیوبُ -استبى گلستبى-ٍثیٌبر اخالق پسشکی

 
 دکترحسیي هحوَدیبى

ِ سالهت   هعبٍى پژٍّشی گرٍُ اخالق پسشکی ٍ فلسف
ُ علَم پسشکی شیراز  2 داًشگب

ُ علَم پسشکی شیراز  داًشگب
 گرٍُ اخالق پسشکی

 



 پیش درآهد
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 :فزسًذش تِ ای پٌذًاهِ در ٌدَیگ ًظاهی
 

 االدیاى ٍػلن االتذاى ػلن   ػلواى ػلن گفت پیغوثز
 است عثیة یا فمیِ دٍ ّز ٍآى  است عیة تَی ػلن دٍ ًاف در

 آهَس حیلت فمیِ ًِ اها  اًذٍس عاػت فمیِ هیثاش
 کص آدهی عثیة ًِ اها  ّص ػیسَی عثیة تاش هی
 گزدی ارخوٌذ ّوِ پیص    گزدی تلٌذ ضَی دٍ ّز گز



 پیش درآهد
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ِ پشضکی چیست ؟  فم

ِ ػوَهی چیست؟  فم

ِ کارتزدی چیست؟  فم



 راثطِ فقِ ثب اخالق چگًَِ است؟
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 ٍخِ هي خصَص ٍ مػوَ

 فقه

اخال

 ق

ًماط افتزاق         ًماط افتزاق     
 اخالق

 فمِ

 

 

 نقاط اشتراک

 فمِ اخالق

 هٌغك ارتؼِ ًسة اس هغلك خصَص ٍ ػوَم



 هَضَع علن فقِ
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 ضزػی خَاس ػذم ٍ خَاس ًظز اس هکلفیي اػوال فمِ ػلن هَضَع
  کِ خْت آى اس ّاست اًساى اػوال اخالق ػلن هَضَع اها است،
 .هیذاًذ سیثا یا سضت ّا آى ػمل

 
 دکتز سیذ هصغفی هحمك داهاد
ِ پشضکی  فم



 راثطِ فقِ ثب حقَق
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  ضیؼی فمِ اساس تز کیفزی ٍ هذًی حمَلی، لَاًیي
 .است گزدیذُ تٌظین ٍ تذٍیي



 هٌبثع کبرثردی در فقِ پسشکی
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 لزآى کزین( الف 

 (احادیث)سٌت ( ب

 ػمل(ج

 اخواع( د



 عقل
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 دلیل ػملی( الف 

 سیزُ یا تٌاء ػملی( ب

 ػزف(ج



 استدالل عقلی
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هٌغمی لیاس 

اٍلَیت لیاس 
 الؼلِ هٌصَص لیاس 

 
 استمزاء (ب 
 هٌغمی توثیل (ج 

 



 اصَل عولی
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ًص فمذاى 
 
ًص اخواع 

 
ًص تؼارض 

 
 تزائت (الف 
 احتیاط (ب 
 استصحاب (ج 
 تخییز (د 

 



 منابع قواعد فقه پزشکی
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 الطجیِ هسبئل ٍ الفقِ -1
 (الوحسٌی آصف هحوذ اهلل آیت هزحَم)  

   پسشکی فقِ -2
 (داهاد هحمك هصغفی سیذ دکتز) 

  الفَائد ٍ القَاعد -3
 (الؼاهلی هکی تي هحوذ :اٍل ضْیذ) 

  االحکبم قَاعد -4
 (حلی ػالهِ) 

  فقِ قَاعد -5
 (عاّزی اهلل حثیة :د هحوذی اتَالحسي :ج ضْاتی هحوَد :ب داهاد هحمك :الف) 

   الفقِْ القَاعد -6
  هیزساحسي :ج لٌکزاًی فاضل اهلل آیت هزحَم :ب ضیزاسی هکارم اهلل آیت:الف) 

 (هصغفَی کاظن هحوذ سیذ :د تدٌَردی



 قَاعد کبرثردی در فقِ پسشکی
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 هسئَلیت ایجبد قَاعد :الف
 
ضواى ایداد 
ضواى 
لزاردادی 
لْزی 
 



 قَاعد ضوبى ید

14 

 :غصت
 
(ص) پیاهثز – تَدیِ حتی اخذت ها الیذ ػلی 

 
دستگاُ یا ٍیلچز هثل تیوارستاى تدْیشات خزٍج هاًٌذ  

 تیوار ّوزاُ یا تیوار تَسظ اکسیوتز



 قبعدُ احترام
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ِدهِ کحزهِ الوسلن هال حزه 
 
ًفسِ عیة ػي اال اهزئِ هال الیحل 

 
تذٍى دیگزاى پشضکی ٍسائل ٍ تدْیشات اس استفادُ هاًٌذ 

   اپتَهتزیست تدْیشات پشضکی، گَضی هثل اخاسُ



 قبعدُ ًفی ضرر
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(ص) اکزم پیاهثز -االسالم فی الضزار ٍ الضزر 
 
ػیَب اس تؼضی آضکاری صَرت در ًکاح فسخ خَاس هاًٌذ ٍ 

 خٌسی ًاتَاًی خذام، ، خٌَى ّوچَى سى ٍ هزد ّای تیواری
 ًاتیٌایی تٌاسلی، آلت ًذاضتي یا لغغ هزداى،



 قبعدُ غرر
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(ص)اکزم پیاهثز – غزُ هي الی یزخغ الوغزٍر 
 
لثَلی لاتل اًذیکاسیَى کِ خزاحی ػول ای هذاخلِ اًدام هثل 

 .تاضذ ًذاضتِ
غیز ٍ هضز ٍ لالتی دارٍّای یا درٍغیي سیثایی ّای ػول یا 

 هَثز
عثیؼی سایواى هماتل در سشاریي سایواى ػول تِ تزغیة یا 



 قبعدُ اجرت ثر ٍاججبت
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درهاًی خذهات لثال در درهاًگز سَی اس دستوشد دریافت هثل  
 تْذاضتی ٍ



 قبعدُ عقد
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1آیِ هائذُ – تالؼمَد اٍفَا 
 
ضزٍعْن ػٌذ الوَهٌَى 

 
المصَد تاتؼِ الؼمَد 

 
هزتَعِ هزاکش در سٍخیي ًاتارٍری درهاى هثل   
دًذاى کاضت اًدام یا 



 قبعدُ ًفی حرج
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78 آیِ حح سَرُ -حزج هي الذیي فی ػلیکن هاخؼل 
 
گزفتي رٍسُ تِ تیواراى تکلیف ػذم هثل 

 
ایستادُ ًواس یا 



 قبعدُ عدم ایجبد هسٍَلیت
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ُاحساى لاػذ 
 
91آیِ تَتِ – سثیل هي الوحسٌیي ػلی ها 

 
در سیٌِ لفسِ استخَاى ضذى ضکستِ در درهاًی ػاهل الذام 

CPR 
 
اٍرصاًسی تیوار لثاس کزدى پارُ یا 



 سبیر قَاعد
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 استیوبى قبعدُ
 الیضوي االهیي 

 ثالثیبى عقبة قجح قبعدُ
 اضطرار قبعدُ

 حالل فَْ ، الیِ هضغز حزام کل -1 
 ػلیِ اثن فال الػاد ٍ غیزتاؽ اضغز فوي -2 
 ّودٌس غیز پشضک تِ هزاخؼِ هثل 
 حزام ًَضیذًی غیز ٍ ًَضیذًی هَاد هصزف یا 
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