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ي  هاي اخالقی در حوزه ي اخیر بنیانی براي کنش اصول چهارگانه اخالق پزشکی در چند دهه :مقدمه
هاي  ي افق نقد و بررسی فلسفی این اصول از منظر تفکر غرب و تفکر اسالمی گشاینده. سالمت برساخته است

گاه بیوچامپ و گرایی پرداخته و نظر این رساله در آغاز به مسائل اصل. جدید نظري در اخالق پزشکی است
اي، سیاست عمومی و نیز حل  بررسی و نقد اخالق مشترك، اخالق حرفه. چیلدرس در این باب را نقد کرده است

چنین، اقتباس  هم. ترین این مسائل است ها از مهم دهی و اختصاصی کردن آن تعارض میان اصول و وزن
  . نقد شده استگذاران چهار اصل از دیوید راس از لحاظ روشی و فلسفی  بنیان

در آغاز مبانی فلسفی اصل گرایی در اخالق پزشکی با روش نقد درون ماندگار بررسی و نقد شده و : روش کار
  . اند سپس با استفاده از تحلیل مفهومی هر کدام از چهار اصل اخالق پزشکی بحث شده

که اصلی ناظر بر (نفس  و اصل اصالح) نگر است که اصلی گذشته(دو اصل جبران خطاي گذشته : ها یافته
با عنوان اصول مهم راس در وظایف نگاه نخستین، جایی در اصول چهارگانه ندارند ) ارتباط فرد با خودش است

آزادي اراده،   فردگرایی،. اند در ادامه این چهار اصل به تفکیک از حیث مبانی فلسفی غرب و اسالمی بررسی شده
ترین مبانی فلسفی اتونومی هستند که تلقیات کامالً  سانی از مهمصرافت طبع، مالکیت بر بدن و کرامت ان

اهمیت توجه به مفهوم سعادت در سودرسانی و نازیانمندي امري مغفول . اند متفاوتی در این دو مکتب پیدا کرده
گونه که در تفکر اسالمی مطرح شده  عدالت انفُسی نیز به مدد عدالت آفاقی آن. در اخالق پزشکی رایج است

  . تر کند تواند نقش حسن فاعلی را در اخالق پزشکی برجسته است می
چنین،  نتیجه این مطالعه باز تعریف اصل گرایی در اخالق پزشکی و نقد شیوه رایج کنونی است و هم: نتایج

اند که در اصول چهارگانه اخالق پزشکی  نشان می دهد که جامعیت زمانی و جامعیت ارتباطی دو مفهوم مهم
  . اند افتاده مغفول

 


