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گذارانی که از منظر اخالقی و اجتماعی به ی منابع همواره در میان متفکران و سیاستی توزیع عادالنهنحوه

رغم گسترش امکانات تشخیصی اند محل مناقشه بوده است. مسئله آن است که بهنگریستهی سالمت میمسئله

برای پرداختن به مسائل نامحدودِ مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان  و درمانی، این امکانات همچنان

گرایانه به اند با رویکردی فایدهافزایند. برخی کوشیدههای فعلی میاند و بر نابرابریها دچار محدودیتبیماری

اند. سالمت دانسته این مسئله بپردازند و تأمین بیشترین فایده برای بیشترین افراد را مالک اصلی توزیع امکانات

اند. در سوی مقابل، برخی دیگر بر نوعی قرارداد اجتماعیِ مبتنی بر هنجارهای مختص هر جامعه تأکید کرده

گرای معاصر، دیدگاهی عرضه کرده که برخاسته از رویکرد در این میان، مارتا نوسبام، فیلسوف فضیلت

محور، اوالً، آزادی برای دست یافتن به رویکرد قابلیت ی بهروزی انسان است. مطابقمحور او به مسئلهقابلیت

های افراد و آنچه برایشان واجد بهروزی اهمیت اخالقیِ بنیادین دارد و، ثانیاً، این آزادی را باید در پرتو قابلیت

ی محور را در مورد سالمت و، به طور خاص، مسئلهارزش است درک و دریافت کرد. نوسبام رویکرد قابلیت

کننده است رابری در توزیع منابع سالمت نیز به کار گرفته است. به نظر او، آنچه در سالمت افراد تعیینناب

رغم آنکه ایجاد تغییر مواهب و نیازهای زیستی، رفتارهای فردی، محیط فیزیکی و شرایط اجتماعی است. به

توان برای ر یا ناممکن است، میدر دو عامل نخست، یعنی مواهب و نیازهای زیستی و رفتارهای فردی، دشوا

ها برای ارتقای تغییر در عوامل سوم و چهارم، یعنی محیط فیزیکی و شرایط اجتماعی، تالش کرد و از آن

های پایه و هنجارین ضروری است: توانایی قابلیت سالمت افراد استفاده کرد. در این تالش، توجه به این قابلیت

تعارف، داشتن سالمت کافی، حفظ کرامت جسمانی، توانایی استفاده از زندگی کردن برای مدتی معمول و م

حواس و تخیل و تفکر شخصی، داشتن عواطف و پیوندهای عاطفی، داشتن عقالنیت عملی برای شکل دادن 

ها، های اجتماعیِ معنادار و درخور احترام، ابراز دغدغه نسبت به دیگر گونهبه تصوری از خوبی، داشتن وابستگی

ها از نایی بازی و داشتن اختیار و اراده در مورد اموال شخصی و محیط سیاسی. تأکیدِ خاص بر این قابلیتتوا

پیوسته است که در مجموع، افقی همهایی بهگیرد که زندگی انسانیِ خوب واجد مؤلفهاین تصور نشئت می

 کنند.برای حفظ و بهبود سالمت و، در نهایت، شکوفایی او ایجاد می
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