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Abstract 

Verdict extraction method and responding to the problems of a field of science is undertaken by the methodology of 

the same science. Various methodologies have been presented in order to explain medical ethics in the European and 

American universities, one of which being the experimental method. At the time, the considerable question is that 

“could this method be used in medical ethics methodology in Islam?” Explanation of this method and its position to 

extract and presume the considered verdicts and laws from viewpoint of Islam have been analyzed in this article. In 

this library, descriptive study, efforts were made to clarify the role of experimental method in medical ethics 

methodology after explaining this method and determining its position in extraction of medical laws and verdicts. The 

study results showed that methodology in experimental science is based on elements, such as observation, 

classification of discussing tasks and accidents, theory, experience, and induction. Although this method is useful and 

meets some human demands, it is not able to provide its ideals in the field of medical ethics, which is responsible to 

explain the dos and don’ts of the field of medicine. However, in case the findings of this methodology could be proved 

by rational reasoning, it will have a role in medical ethics methodology. According to the current study findings, 

medical ethics methodology in Islam is based on resources, such as Quran, tradition, wisdom, and unanimity. 

Therefore, only the experimental method findings, which have been rationally proved, will be useful in this 

methodology. Experimental methodology could also be used to specify the verdicts in medical ethics. 
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 هتدٍلَصي اخالق پشضکيجايگاُ رٍش تجزبي در 

 *3هحوذ ػجبط سادُ رْزهی ،2لغف الِ دصکبم ،1هحوذ حغي دٍاهی

 ایزاى، رْزم ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی رْزم،  داًؾکذُ پشؽکی،  داًؾیبر1
 ػلَم پشؽکی رْزم، رْزم، ایزاى اعتبدیبر، داًؾکذُ پشؽکی، داًؾگب2ُ
 اعتبدیبر، داًؾکذُ ادثیبت ٍ ػلَم اًغبًی، داًؾگبُ رْزم، رْزم، ایزاى3

 

 چکیدُ

رٍػ اعتخزاد احکبم ٍ پبعخ ثِ هغبئل یك ػلن، ثز ػْذُ هتذٍلَصی آى ػلن اعت. ثِ هٌظَر تجییي هتذٍلَصی اخالق پشؽکی در 

آیب اس »ارائِ ؽذُ کِ یکی اس آًْب رٍػ تززثی اعت. حبل ایي عؤال لبثل عزح اعت کِ  ّبی هختلفی ّبی ارٍپب ٍ آهزیکب، رٍػ داًؾگبُ

تجییي ایي رٍػ ٍ ربیگبُ آى در اعتخزاد ٍ اعتٌجبط احکبم ٍ « تَاى در هتذٍلَصی اخالق پشؽکی در اعالم اعتفبدُ کزد؟ ایي رٍػ هی

ای،  ایي پضٍّؼ ثِ فَرت کتبثخبًِ اکبٍی ٍ تحمیك لزار گزفتِ اعت.لَاًیي هغزح در اخالق پشؽکی اس هٌظز اعالم در ایي همبلِ هَرد ٍ

تَفیفی ٍ تحلیلی فَرت پذیزفتِ اعت. پظ اس تجییي رٍػ تززثی ٍ ربیگبُ آى در اعتخزاد لَاًیي ٍ احکبم پشؽکی، عؼی ثز آى 

ػ تحمیك در ػلَم تززثی هجتٌی ثز ّبی ایي هغبلؼِ ًؾبى داد کِ رٍ اعت کِ ًمؼ آى در هتذٍلَصی اخالق پشؽکی رٍؽي گزدد. یبفتِ

ثٌذی اهَر یب حَادث هَرد ثحج، فزضیِ، تززثِ ٍ اعتمزاعت. اعتفبدُ اس ایي رٍػ، گزچِ در ربی خَد  ارکبًی چَى هؾبّذُ، عجمِ

هزتجظ ثب  دار تجییي ثبیذّب ٍ ًجبیذّبی کِ ػْذُ -هفیذ ٍ ثزآٍرًذُ ثزخی اس ًیبسّبی اًغبًْب ثَدُ اعت، اهب در حیغِ اخالق پشؽکی 

ّبی ایي رٍػ را ثتَاى ثب دلیل ػملی ثِ احجبت رعبًذ، در  ّبی آى ثبؽذ. اگز یبفتِ تَاًذ تأهیي کٌٌذُ آرهبى ًوی -حَسُ پشؽکی اعت 

هتذٍلَصی اخالق پشؽکی در اعالم  ّبی ایي هغبلؼِ ًتیزِ هی ؽَد کِ هتذٍلَصی اخالق پشؽکی اعالهی ًمؾی خَاّذ داؽت. اس یبفتِ

ّبی رٍػ تززثی کِ ثِ هذد ػمل احجبت گزدد،  اعت لذا فزفبً آى لغن اس یبفتِ -کتبة، عٌت، ػمل ٍ اروبع  -ٌبثغ حزیتهجتٌی ثز ه

 تَاى ثزای تٌمیح هَضَػبت احکبم در اخالق پشؽکی ثْزُ رغت. در ایي هتذٍلَصی لبثل اعتفبدُ خَاّذ ثَد. اس رٍػ تززثی هی

 زضیِ، هتذٍلَصی، اعالم. : اخالق پشؽکی، رٍػ تززثی، فٍاصگاى کلیدي
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 هقدهِ

(؛ 1تؼبریف هختلفی ثزای اخالق پشؽکی ارائِ ؽذُ اعت)

تَاى ثِ عَر خالفِ آى را ػلوی داًغت کِ ػالٍُ ثز  هی

کٌذ،  ایٌکِ هفبّین اخاللی هَرد ًیبس پشؽکی را تجییي هی

دعتَرات، آداة ٍ رفتبر فبحجبى هؾبغل گزٍُ پشؽکی را 

ّبی هْن ّز ػلوی،  س رعبلتیکی ا. ًوبیذ هیًیش هؾخـ 

اعتخزاد ٍ اعتٌجبط هغبئل هغزح در آى ػلن ارائِ رٍػ 

اعت کِ هتذٍلَصی آى ػلن، ایي هْن را ثِ دٍػ 

گزچِ ّز ػلوی رٍػ خبؿ خَد را دارد، اهب  (.2کؾذ) هی

تَاى گفت کِ لَاػذ ارائِ ؽذُ تَعظ دکبرت، ثِ ػٌَاى  هی

ذُ ّبی هغزح در غزة پذیزفتِ ؽ هجٌبی ّوِ رٍػ

ّبی هختلفی در تجییي هتذٍلَصی اخالق  رٍػ (.3اعت)

ّبی ارٍپب ٍ آهزیکب ارائِ ؽذُ اعت.  پشؽکی در داًؾگبُ

 (:4ثؼضی اس آًْب ػجبرت اعت اس)

 ( تَرِ ثِ اعتبًذاردّب ٍ عٌت پشؽکیMedical 

tradition and practice standards) 

  هجبًی، اخالق ػوَهی ٍ اخالق خقَفی

(Principles, Common morality, and 

Specification) 

 ( تئَری اخاللی هجٌبی احکبم اخالقEthical 

theory as the basis of an applied ethics ) 

 ( رٍػ توخیلیCasuistry (Case-based 

reasoning) ) 

 کالهی )-رٍػ دیٌیReligious and 

theological method ) 

 ( رٍػ حمَلیLegal method ) 

 رٍػ التقبدی (Economic method) 

 ( رٍػ تززثیEmpirical (Experimental) 

method ) 

ّبی فَق ًبعبسگبری آًبى ثب یکدذیگز   هْوتزیي هؾکل رٍػ

اعت؛ چزا کِ حکن ٍ دعتَر اخاللی ًبؽی اس ّز یك اس ایي 

ّب هتفبٍت اعت. ایي تْبفدت ٍ   ّبی فَق ثب دیگز رٍػ رٍػ

هختلدف  ّبی  ای اعت کِ یك هغألِ اس ًگبُ تؼبرك ثِ گًَِ

کٌذ ٍ هتأعفبًِ ارائِ الگَیی ربهغ ٍ  احکبم هتفبٍتی پیذا هی

در ایي همبلِ ثِ دًجبل تجییي  پذیز ًیغت. همجَل ّوِ اهکبى

ربیگبُ رٍػ تززثی در هتذٍلَصی اخالق پشؽکی ٍ درفذد 

ثب تَردِ ثدِ ایٌکدِ اخدالق     »پبعخ ثِ ایي عؤال ّغتین کِ 

رٍػ تززثدی   پشؽکی داًؾی اعت در حَسُ ػلَم اًغبًی، اس

ایدي  « تَاى در هتذٍلَصی ایي داًؼ ثْزُ رغت؟ چگًَِ هی

رٍػ ثددِ ػٌددَاى یکددی اس هتددذّبی پذیزفتددِ ؽددذُ اخددالق 

پشؽددکی در هزددبهغ ػلوددی دًیددب هغددزح ٍ ثزرعددی ؽددذُ   

(؛ در ایي همبلِ عدؼی ثدز آى اعدت کدِ ثدز هجٌدبی       5اعت)

دیذگبُ اعالهی ربیگبُ آى را هدَرد هذالهدِ ٍ عدٌزؼ لدزار     

اس پبعخ ثِ عؤال فَق السم اعدت ثدز ایدي رٍػ    دّین. لجل 

رٍػ تحمیك در ػلَم تززثدی  ًگبّی اروبلی داؽتِ ثبؽین. 

ؽٌبعی ثِ عدَر   ؽٌبعی ٍ سیغت هخل فیشیك، ؽیوی، سهیي

کلی تحت ػٌَاى رٍػ تززثی هؾدَْر اعدت کدِ در عدی     

 -2تٌظدین هغدألِ،    -1(: 6پدذیزد )  فزآیٌذ سیدز اًزدبم هدی   

 -5تحلیدل آهدبری،    -4یِ، آسهدَى فزضد   -3تذٍیي فزضیِ، 

تذٍیي تئدَری. ثزخدی ادػدب     -6ثیٌی ٍ  تؼوین ًتبیذ ٍ پیؼ

اًذ کِ لیبط ًیش ثِ ػٌَاى یك هزحلِ اس هزاحدل رٍػ   کزدُ

رعذ ایدي هزحلدِ در ایدي رٍػ     تززثی اعت کِ ثِ ًظز هی

ربیگبُ ًذارد ٍ در رٍػ هٌغمی یدب ریبضدی اس آى اعدتفبدُ    

ر هؾدبّذات ٍ عجمدِ   گز پظ اس دلت د پضٍّؼ. (7ؽَد) هی

ثٌذی، چیشی را اس ربًت خَد ثز ًظن حبکن ثز هغألِ هدَرد  

گبُ ّن  آیذ ٍ ؽبیذ ّیچ افشایذ کِ ثِ حَاط ًوی آسهبیؼ هی

گَیٌذ. فزضدیِ گدبّی    هحغَط ًؾَد کِ ثِ آى فزضیِ هی

ؽذُ ٍ گبّی ًبظز ثِ رٍاثظ حبثت  هزثَط ثِ ػلت اهز هؾبّذُ

ثَعیلِ اعتمزا هحمك ثخؾی  تؼوین هیبى اهَر هؾَْد اعت.

کٌذ تب اس اهز هؼیّي رشئی ثِ  ؽَد. اعتمزا ثِ هب کوك هی هی

لبًَى کلی ثزعین ٍ هزکت اس دٍ ػول اعدت: یدبفتي اهدزی    

کِ ثب اهز هلحَػ، هٌبعدجبت هدٌظن ٍ حبثدت داؽدتِ ثبؽدذ.      

)ػلت آى تؼییي ؽَد( ٍ ثزلزاری لبًَى کلی ثَعیلِ تؼودین  

اعدتمزا فدحت ٍ عدمن     ی آسهبیؼ. اگز پظ اس اًزبم ًتیزِ

لبًَى کلی ثِ کوك دلیل ػملی هذلل ؽَد، هتدذ هغدألِ اس   

رٍػ تززثی خبرد ؽذُ ٍ ثِ رٍػ ػملی ّن احجبت گزدیذُ 

 اعت.
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ههوتزيي ًقص رٍش تجزبي در هتدٍلَصي اخالق 

 پشضکي

تزیي کبرایی رٍػ تززثی در ثزآٍرد ٍ عٌزؼ هیشاى  هْن

بی ًظزی ّ کبرآهذی هذاخالت هؤحز فزك ؽذُ در سهیٌِ

اعت. سهبًی کِ هحممیي ثب ایي گًَِ عؤاالت هَارِ 

آیب راّکبرّبی اخاللی ارائِ ؽذُ ثز ػول »ؽًَذ کِ  هی

ّبی  آیب راٌّوبیی»یب ایٌکِ « اًذ؟ ثبلیٌی تأحیز ثغشایی داؽتِ

ارائِ ؽذُ تَعظ کبدر پشؽکی ثز ًتبیذ ثبلیٌی هؤحز افتبدُ 

ػ تززثی گیزی اس رٍ تَاًٌذ ثب ثْزُ آًبى هی« اعت؟

ای ثز ایي  کٌٌذُ گذاری کٌٌذ تب پبعخ لبًغ تحمیمی را پبیِ

رعبلت حمیمی هتذٍلَصی  .(8گًَِ عؤاالت ارائِ ًوبیٌذ )

ّب ٍ لَاًیي  اخالق پشؽکی، تجییي رٍػ اعتٌجبط ثبیغتِ

اخاللی اس عزفی ٍ رٍػ تغجیك آًْب ثز هَارد هجتالثِ ٍ 

ًْب اس عزف عبسی آ ّب ٌّگبم پیبدُ کٌتزل هؾکالت ٍ چبلؼ

تَاًذ در تکویل ٍ تتوین  دیگز اعت. اهب رٍػ تززثی هی

ایي دٍ ًمؼ هْن هتذٍلَصی کبرثزد خَد را ًؾبى دّذ. در 

حمیمت تحمیمبت تززثی در ایي هیبى ثزای دٍ دعتِ هفیذ 

هحممیي ایي رؽتِ کِ ثب اًزبم ایي گًَِ  -خَاّذ ثَد: الف

ظزی ارائِ ّب ثِ کبرآهذی راّکبرّبی اخاللی ٍ ً آسهبیؼ

ّبی  تئَریغیي -کٌٌذ. ة ؽذُ ٍ ارتمبی آًْب کوك هی

اخالق پشؽکی کِ ثب اعتفبدُ اس ًتبیذ هغبلؼبت اًزبم ؽذُ، 

یبثذ.  دٌّذ ٍ دلت آًْب افشایؼ هی ثیٌؼ خَد را ٍعؼت هی

ایي هْن هوکي اعت تب ثذاًزب اداهِ یبثذ کِ عزاحی فحیح 

بلؼ کؾبًذ ٍ ای، تئَری اخاللی را ثِ چ ای هذاخلِ هغبلؼِ

ّبی ایي رؽتِ را ثِ ثبسًگزی در ًظزیبت خَد  تئَریغیي

 ٍادارد.

ای  لِددددبى رٍػ هذاخدددي هیددددددر ای 

(Intervention Methodهْن ،) تَاًذ  تزیي ًمؼ را هی

در ارائِ ٍ ٍاکبٍی ًظبم اخاللی ارائِ ؽذُ ایفب ًوبیذ ٍ اس 

َرد آى را عزفی آى را کبرثزدی ًوبیذ ٍ اس عزف دیگز ثبسخ

ّبی هغلَة هَرد هذالهِ ٍ عٌزؼ لزار  ثز ارائِ خزٍری

ای در عَل تززثِ ٍ آسهبیؼ  دّذ. هحمك در رٍػ هذاخلِ

هغألِ هَرد هغبلؼِ، هَضَػبت لبثل کٌتزلی را فزك 

اًذ ٍ آًْب را ثب  ای را دریبفت ًوَدُ کٌذ کِ هذاخلِ هی

 اًذ هَضَػبت لبثل کٌتزلی کِ هذاخلِ را دریبفت ًکزدُ

کٌذ تب حذ اهکبى، دیگز ػلل  کٌذ ٍ عؼی هی همبیغِ هی

ّبی کٌتزل ًبدیذُ  ایزبد تفبٍت ثیي هذاخلِ ٍ گزٍُ

(. ثِ آى دعتِ اس هغبلؼبت تززثی در تحمیمبت 9پٌذارد)

ثبلیٌی، کِ هذاخالت پیؾزفت عالهت یب تغییز اػوبل 

 Clinicalّبی ثبلیٌی ) ؼدددددآسهبیٌذ، آسهبی ثبلیٌی را هی

trails) ؽَد گفتِ هی. 

 

رٍش تجزبي ٍ استٌباط حکن در هتدٍلَصي اخالق  

 پشضکي

هجتٌی ثز  ،1هتذٍلَصی اخالق پشؽکی اس هٌظز آییي اعالم

هٌبثغ حکن الْی )لزآى، عٌت، ػمل ٍ اروبع( اعت. لذا تب 

هٌغَة ثِ  حکوی ثِ یکی اس ایي هٌبثغ هغتٌذ ًؾَد، حکن

ثب ٍاکبٍای ًتبیذ حبفل اس تحمیمبت ایي آییي ًخَاّذ ثَد. 

تَاى آًْب را ثِ عِ حَسُ  اًزبم گزفتِ ثِ رٍػ تززثی هی

ای ثِ کوك  ثزخی اس آًْب ثِ گًَِ -الف (:10تمغین ًوَد)

  اًذ کِ ػمل علین در لجَل حظ ٍ تززثِ ثِ احجبت رعیذُ

ثزخی اس آًْب اس  -گًَِ ؽك ٍ تزدیذی ًذارد. ة آًْب ّیچ

 هتفکزاى، هحممبى ٍ داًؾوٌذاى ػلَم  عٌخ آرا ٍ ًظزیبت

ثزخی اس آًْب فزفب حبفل فزضیِ، تززثِ  -تززثی اعت.  د

در ثیي عِ مزای ًبلـ چٌذ هَرد آسهبیؼ اعت. ٍ اعت

دعتِ فَق، فمظ لغن اٍل ثِ رْت ّوزاّی حکن ػمل ثب 

 رد اعتٌبد در اخالق پشؽکی ٍ هٌجغتَاًذ هَ آى، هی

. در حمیمت ایي دعتِ اعتٌجبط حکن اخاللی اعالهی ثبؽذ

اس ًظزیبت ثزخالف دعتِ عَم، پب را اس هزتجِ فزضیِ ثبالتز 

گذاؽتِ ٍ ثِ کوك ػمل )ٍ ثِ رٍػ لیبط هٌغمی( احجبت 

تَاًٌذ هٌجغ حکن اخاللی ثبؽٌذ. دعتِ دٍم  اًذ، لذا هی ؽذُ

ٍ عَم گزچِ در ربی خَد ٍ در هجبحج ػلَم تززثی هَرد 

تجییي ٍ احجبت حکن اخالق گیزًذ اهب در  اعتفبدُ لزار هی

ی لبثل تَرِ در  ًکتِ تَاًذ ایفبی ًمؼ ًوبیٌذ. پشؽکی ًوی

                                                           
1
ثب الگَگیزی اس رٍػ در ایي رٍػ را اعتٌجبط ًَیغٌذگبى همبلِ، رٍػ  

« رٍػ هتؼبلیِ در اخالق پشؽکی»ای تحت ػٌَاى  هتؼبلیِ هالفذرا، در همبلِ

ّبی هختلف فمِ، افَل،  اًذ کِ در آى، ّوبٌّگی ثیي رؽتِ تجییي ٍ عؼی کزدُ

 را ثِ تقَیز کؾٌذ. یاخالق، فلغفِ ٍ حمَق اعاله
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گَیی ثِ  حیغِ تَاًوٌذی رٍػ تززثی کِ سهیٌِ پبعخ

ًوبیذ آى اعت کِ  ای اس عؤاالت ٍ اؽکبالت را فزاّن هی پبرُ

ای فزفب ثِ رٍػ تززثی ثغٌذُ گزدد،  اگز در تجییي هغألِ

، دلیل ثز ًجَدى ًیغت. تَضیح ًیبفتي راُ حل ثب ایي رٍػ

آًکِ رٍػ ػملی، ثِ دًجبل یبفتي ػلت یك رخذاد ٍ پذیذُ 

اعت کِ ثب اس ثیي رفتي آى ػلت، پذیذُ ّن رخت 

ّب ٍ تأحیز  ثٌذد. اهب در رٍػ تززثی، رٍاثظ ثیي پذیذُ ثزهی

ؽَد کِ در ایي هیبى  ٍ تأحهز آًْب ثز یکذیگز رغتزَ هی

ؼ، هحل آسهبیؼ، دهبی ػَاهل هتؼذدی چَى سهبى آسهبی

ؽًَذُ ٍ... هوکي  هحیظ، کیفیت هَاد، ٍضؼیت آسهبیؼ

اعت ثز ایي ٍاکٌؼ ًمؼ داؽتِ ثبؽٌذ کِ در غبلت هَارد 

ؽَد. پظ  پَؽی ٍ ثِ اعتمزای ًبلـ ثغٌذُ هی اس آًْب چؾن

اگز در ایي هیبى رٍػ تززثی رَاثگَ ًجَد، چِ ثغب هؾکل 

ّب  اثظ ثیي پذیذُافلی ًبتَاًی در تجییي دلیك ٍ فحیح رٍ

ثبؽذ. ّوچٌیي اگز ثِ رٍػ تززثی ارتجبط ثیي دٍ پذیذُ 

پذیزد؛ چزا  تجییي گزدیذ، تحمیك در ایي خقَؿ پبیبى ًوی

کِ هوکي اعت پذیذُ عَهی ثز یکی یب ّز دٍی آًْب تأحیز 

داؽتِ ٍ ًمؼ آى هَرد تَرِ ٍ ارسیبثی لزار ًگزفتِ ثبؽذ. 

ذُ در حَسُ اخالق درفذ اس همبالت حجت ؽ 13هتذ تحمیك 

م( رٍػ 2005-1980عبل ) 25عی Pub med پشؽکی 

( در ًتیزِ ایي آهبر، عؤالی هغزح 11تززثی، ثَدُ اعت.)

درفذ اس همبالت،  87خَاّذ ؽذ کِ: چزا رٍػ تحمیك 

تَاى چٌیي ادػب کزد کِ غبلت  غیزتززثی اعت؟ هی

اًذ کِ اعتفبدُ اس رٍػ تززثی  هحممیي غزثی ّن پذیزفتِ

تَاًذ کبفی ٍ  عتخزاد ٍ اعتٌجبط حکن اخاللی، ًویثزای ا

ّبی دیٌی،  لبًغ کٌٌذُ ثبؽذ؛ چَى کِ احکبم ٍ آهَسُ

فزٌّگی، تبثَ ٍ اهخبل آًْب ارتجبعی ثب هغبئل ٍ رٍػ تززثی 

 گیزًذ. ًذارد ٍ ثب رٍػ خبؿ خَد هَرد ثحج لزار هی

 

 ضٌاسي اخالق رٍش تجزبي در هَضَع کاربزد

 پشضکي

ًمؼ رٍػ تززثی در تجییي احکبم در لغوت لجل ثب 

اخالق پشؽکی آؽٌب ؽذین. در ایي لغوت، ًمؼ آى را در 

تجییي هَضَػبت احکبم ثزرعی خَاّین ًوَد. لذا تَرِ ثِ 

رعذ.  تفبٍت حکن ٍ هَضَع، در ایي ثخؼ السم ثِ ًظز هی

ّبی اخاللی ٍ فمْی ثِ دٍ دعتِ تکلیفی ٍ  احکبم ٍ ثبیغتِ

م تکلیفی آى دعتِ احکبهی ؽًَذ. احکب ٍضؼی تمغین هی

ّبی  ّغتٌذ کِ ثذٍى ٍاعغِ ثِ افؼبل اًغبى در حیغِ

گیزد ٍ ػجبرتٌذ اس: ٍرَة، حزهت،  هختلف سًذگی تؼلك هی

احکبم ٍضؼی ثِ فَرت هغتمین  .(12اثبحِ، ًذة ٍ کزاّت)

دٌّذُ افؼبل اًغبى ًیغتٌذ؛ اهب السهِ آًْب احکبم  رْت

بم تکلیفی لزار تکلیفی اعت یب ایٌکِ خَد هَضَع احک

گیزًذ. ثزخی اس الغبم آى ػجبرت اعت اس: فحت،  هی

ایي احکبم عجك هتذی خبؿ، ثزای  ثغالى، حالل، حزام.

ؽًَذ کِ چِ ثغب ثب تغییز  هَضَػبت هختلف احجبت هی

ًوبیذ. چزا کِ گبّی هَضَع  هَضَع، حکن ًیش تغییز هی

، اًذ حکن همیذ اعت یب ػٌبٍیٌی اس هَضَع حکن اعتخٌب ؽذُ

ثب تغییز لیذ یب ثزٍس ایي ػٌبٍیي، حکن ًیش هتٌبعت ثب آى 

تَاى ثِ حکن اعتؼوبل  هغزح خَاّذ ؽذ. ثِ ػٌَاى هخبل هی

دخبًیبت تَرِ ًوَد. اعتفبدُ اس آًچِ کِ ثِ ثذى اًغبى 

رٍد. اگز  ضزر دارد در آییي اعالم هوٌَع ثِ ؽوبر هی

 اعتؼوبل دخبًیبت تحت ػٌَاى اهز هضز ثذى لزار گیزد،

هوٌَع ٍ در غیز ایي فَرت، ربیش خَاّذ ثَد. پشؽك ثب 

تَاًذ در احجبت هضز ثَدى ایي هغألِ ثِ  رٍػ تززثی هی

فمیِ کوك ؽبیبًی ًوبیذ. ٍلتی ضزر داؽتي دخبًیبت ثزای 

للت ٍ ثذى اًغبى ثِ فَرت لغؼی اس هٌظز پشؽکی احجبت 

رَیذ ٍ ثب  ّبی ایي رؽتِ هذد هی گزدیذ، فمیِ اس یبفتِ

ًوبیذ ٍ در  د ثِ آًْب حکن حزهت ایي اهَر را فبدر هیاعتٌب

تحت ػٌَاى هجبح ثبلی خَاّذ  غیز ایي فَرت ایي اهَر

 .هبًذ

 

 گیزي  ًتیجِ

تزیي خَاعتگبُ رٍػ تززثی در اخالق پشؽکی در  هْن

ای اعت کِ ًتبیذ خَد را در ًمذ ٍ  عزاحی هغبلؼبت هذاخلِ

ئِ ؽذُ ّبی ارا ّب ٍ چبرچَة ثبسخَردعٌزی اس تئَری

دّذ ٍ هوکي اعت  ّبی هختلف ًؾبى هی اخاللی در حیغِ

پزداساى ایي حَسُ  ای، ًظزیِ ثب عزاحی دلیك ٍ ػولی هذاخلِ

ّب ٍ ًظزیبت خَد ٍادارد. رٍػ  را ثِ ثبسًگزی در تئَری
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تززثی کِ ثب اعتفبدُ اس فزضیِ ٍ آسهبیؼ در حَسُ ػلَم 

هؼِ ّبی ثغیبری دارد ٍ ثِ رب هختلف تززثی تَاًوٌذی

کٌذ، در  پشؽکی در ًیل ثِ اّذاف خَد کوك ثغیبری هی

تَاًذ  اعتٌجبط احکبم هغزح در حَسُ اخالق پشؽکی ًوی

ّبی رٍػ  ًمؼ ثغشایی داؽتِ ثبؽذ. تٌْب آى لغن اس یبفتِ

تَاًذ در هتذٍلَصی اعتٌجبط احکبم اخالق  تززثی هی

پشؽکی هخوز فبیذُ ثبؽذ کِ ثتَاى آى را ثِ کوك ػمل 

تَاًذ در تجییي هَضَػبت حکن  د. رٍػ تززثی هیاحجبت کز

ؽزػی ٍ اخالق پشؽکی ًمؼ هْن ٍ ثغشایی ایفب کٌذ ٍ 

هحممیي ایي حَسُ را در ارائِ حکن فحیح هَضَػبت کوك 

 ًوبیذ.
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