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  اربرديکچیستی اخالق 
  *احمدحسین شریفی

  يدهكچ
هاي نوپدید است. هر چند در عالم غرب منابع متعددي با عنوان  از دانش، اربرديکاخالق 

از این شـاخۀ   یرسد هنوز تعریف دقیق اما به نظر می، تدوین شده است »اربرديکاخالق «
بسیاري از خواننـدگان آن را بـا موضـوعاتی همچـون     ، رو از اینعلمی ارائه نشده است. 

ـ   ک اخالق موضوعی و امثال آن خلط می، اي اخالق حرفه، اخالق عملی ه ننـد. در ایـن مقال
حدود و ثغور ، ابعاد سلبی و ایجابی، ضمن ارائۀ تعریفی دقیق از این علم، سعی شده است

را اربردي با موضوعاتی همچون فرااخالق و اخالق هنجاري کن ارتباط اخالق همچنیو آن 
ـ این اخالق رسد  به نظر می، در مجموعنماییم. روشن  هـا و مسـائلی    اربردي بـا دانـش  ک

اخالق موضوعی و امثال آن متفـاوت  ، اخالق عملی، علم اخالق، همچون اخالق هنجاري
، داوري اخالقی مبانی و معیارهاي ارزش اربستک :اربردي عبارت است ازکاست. اخالق 

داوري در اخالق هنجـاري مـورد    داوري در فرااخالق و معیارهاي ارزش مبانی ارزشکه 
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  مقدمه
بـرده  ار کـ سی بـه  کرا چه » اربرديکاخالق «ه نخستین بار اصطالح کمعلوم نیست هر چند 

نخسـتین  و جاعل این اصطالح ، از فیلسوفان اخالق معاصر، پیتر سینگره شده گفتاما ، است
عمـر  ، اسـت. بـه هـر حـال    برده ار که این اصطالح را به معناي امروزي آن به است کسی ک

گذرد و تحقیقات در ایـن زمینـه    علمی نمی در ادبیات» اربرديکاخالق «زیادي از اصطالح 
اند بـر تعریفـی    گران این عرصه نتوانسته شمارند. هنوز نویسندگان و پژوهش كنیز بسیار اند

  نند. کواحد از این رشتۀ علمی اجماع 
: نـد ک اي آن را تعریـف مـی   سی به گونهکهر ؛ شور ما نیز این ضعف مشهودتر استکدر 

، ناي اخالقی که کاربرد داشته باشدبه معدر معناي تحت اللفظی و اربردي را کبرخی اخالق 
معلوم نیسـت  اند!  اربردي را به معناي اخالق زندگی دانستهکنند! برخی اخالق ک تعریف می

ی مگر اخالق غیـر کـاربردي و   تسابر، نویسندگان چه تصوري از این موضوع داشته و دارند
اربردي را اخـالق زنـدگی یـا اخـالق بـراي      ک ه اخالقک اخالق غیر زندگی هم وجود دارد

ردن کـ اربردي کـ اربردي را بـه معنـاي   کـ نیم. برخی نیز اخـالق  کاربرد در زندگی تعریف ک
کننـد   گمـان مـی  ، عبارت دیگربه دانند.  ر زندگی فردي و اجتماعی میهاي اخالقی د ارزش

ردن کـ ربردي اکـ البتـه  اسـت.   ردن اخـالق در زنـدگی  کـ نهادینـه  به معناي  اربرديکاخالق 
امـري بسـیار مهـم و ضـروري     ، فردي و اجتمـاعی ردن آنها در زندگی کها و نهادینه  ارزش
ي را همـان  اربردکـ  اخالقِنیز اربردي این نیست. برخی ک اما رسالت و وظیفۀ اخالقِ، است

صاصی به لی است و اختکه اخالق هنجاري عام و کبا این تفاوت ، دانند اخالق هنجاري می
 کاربردي تخصصـی و موضـوعی اسـت و بـر یـ     کاما اخالق ، قلمرو خاصی نداردحوزه و 

  متمرکز است.موضوع و قلمرو خاص از زندگی اجتماعی انسان 
حدود و ثغور این دانش یا ایـن شـاخۀ از دانـش    ، در حد تواندر تالش است این مقاله 

  اصطالح ایفا نماید. زدایی از این ه بتواند سهمی در ابهامکامید است کند. اخالق را تبیین 

  اربرديكابعاد سلبي اخالق 
الزم اسـت  ، اربردي بپـردازیم کـ ه به صورت ایجابی به تعریف و تبیـین اخـالق   کپیش از آن
  چه نوع تحقیقات و مطالعاتی نیست.اربردي که اخالق کنیم کمشخص 

 کن است یکگاهی مم؛ پژوهشی صرفاً توصیفی و گزارشی نیست »اربرديکاخالق « .1
ایـن   متدولوژياي بپردازد.  گروه یا جامعه، محقق صرفاً به توصیف و گزارش اخالقیات فرد
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شناسـان و   و غالبـاً از سـوي جامعـه    تـاریخی و نقلـی اسـت   متـدولوژي  نوع فعالیـت نیـز   
اربردي صرفاً به توصیف هنجارهـا  کگیرد. اما در اخالق  شناسان و مورخان صورت می مردم

ار استنباط آنها را نیز بر عهده داریم. روش مـا  که کبل، پردازیم نمیهاي اخالقی  و ناهنجاري
، ه روش عقلـی کـ بل، نقلـی و تـاریخی و تجربـی نیسـت    روش صـرفاً  ، برديارکدر اخالق 

  استداللی و فلسفی است.
فرااخالقـی هـم   ، فلسفی و به اصـطالح ، هاي تحلیلی اربردي از نوع پژوهشکاخالق  .2

شــود. صــرفاً بــه تحلیــل  داوري نمــی هــیچ نــوع ارزش، هــا در ایــن نــوع پــژوهش. نیســت
شـود. در   فلسفی و تحلیلی اقدام می، عقلیشناسی  روشبا ، هاي صورت گرفته داوري ارزش
گیرنـد    گذاري قرار می افعال و موضوعات اخالقی مورد ارزش، اربرديکه در اخالق کحالی 

خالق نیازي بـه تخصـص در   گر عرصۀ فرااگردد. پژوهش رذیلت آنها تعیین میو فضیلت و 
د نیاز او فلسفه است. در حـالی  ترین تخصص مور ندارد. مهمرا موضوعات خاص اخالقی 

، مطالعـات فلسـفی  آشـنایی کـافی بـا    افـزون بـر   ، پژوهشـگر عرصـۀ اخـالق کـاربردي    ، که
ه اخالقیـات آن را بررسـی   کـ الزم است با مسائل حوزة خاصـی  ، علم اخالقو ، فرااخالقی

اي از مسـائل   لهئخواهـد مسـ   اگـر مـی  ، داشته باشد. به عنوان مثـال کافی آشنایی نیز ، ندک می
یـا اگـر   . تواند با این دانش بیگانه باشـد  نمی، داورانه قرار دهد ی را مورد تحلیل ارزشکپزش

وزه آشنایی کـافی  الزم است با این ح، استاخالقیات عرصۀ محیط زیست درصدد بررسی 
  داشته باشد.

، اخـالق هنجـاري و دسـتوري هـم نیسـت. در اخـالق هنجـاري       ، ياربردکـ اخالق  .3
گردد و ناظر به حوزة خاصی نیسـت. بـه    هاي اخالقی تعیین می داوري لی ارزشکمعیارهاي 

لـی و صـرف   کبه طـور  ، ارهاي خوب و بدکمعیار تمایز ، در اخالق هنجاري، عبارت دیگر
اخـالق  ، در حـالی کـه   شـود.  مشـخص مـی  ، اي خـاص هـ  هاي ناظر به حوزه نظر از فعالیت

یعنـی نـاظر بـه حیطـه و     ؛ لۀ خاص استئو مس ةداوري در حوز اربردي تبیین معیار ارزشک
، محـیط زیسـت  ، یکنـاظر بـه پزشـ   ، حوزة خاصی از زندگی انسان است. بـه عنـوان مثـال   

فـل حـل   کاربردي خـود را مت کـ اخـالق  ، بر اینعالوه معیشت و امثال آن است. ، معاشرت
، دانـد. در حـالی کـه    به مسائل نوپدید اخالقی می گویی همچنین پاسخ تزاحمات اخالقی و

نه تبیـین  ، داوري است در صدد بیان معیار ارزشفقط و  اخالق هنجاري چنین التزامی ندارد
  اخالقی.اربرد آن معیار براي حل مسائل و معضالت ک
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اخــالق موضــوعی هــم نیســت. اخــالق موضــوعی مثــل تفســیر ، خــالق کــاربردي. ا4
موضـوع   کز بـر یـ  کـ ه متمرکبا این تفاوت ، در حقیقت همان علم اخالق است، عیوموض
ند. به ک فهرست می، فضایل و رذایل مربوط به آن را بر اساس معیاري خاص  شود و همۀ می

لـم اخـالق اسـت. امـا اخـالق      شگرد در ارائـۀ ع  کاخالق موضوعی صرفاً ی، دیگرعبارت 
علمی و پژوهشی مستقل دربارة اخـالق اسـت. هرگـز متصـدي ارائـۀ        شاخۀ کی، کاربردي

 اربردي معمـوالً کـ اخالق ، ذایل و فضایل اخالقی نیست. البتهبندي شدة ر موضوعی و دسته
انگیز اخالقـی   ه عموماً از مسائل نوپدید و چالشک، خاص راک مسئلۀ محور است. یمسئله 

ه آن را تا سطح کمعناي نیست به این ، د. اما اینده حث و تحلیل قرار میمورد ب، نیز هست
  اخالق موضوعی تقلیل دهیم.

  اربرديكابعاد ايجابي اخالق 
تـب اخالقـی دربـارة رفتـار یــا     کم کهـاي یـ   مبـانی و ارزش ، اربردي اصـول کـ در اخـالق  

در مطالعـه پیرامـون   ، بـه عنـوان مثـال   شود.  به کار گرفته میاي از رفتارهاي خاص  مجموعه
تـب سـودگرایی یـا نظریـۀ قـرارداد      کهـاي م  مبـانی و ارزش ، بر اسـاس اصـول  ن سقط جنی

را بـه دسـت   آن م اخالقی کنیم و حک گرایی در این بارة داوري می اجتماعی یا نظریۀ وظیفه
، تب خـاص کنظریه یا م کاصول مورد قبول یشود  میسعی ، دانشدر این شاخۀ . آوریم می

تـوان اخـالق    مـی ، شـود. بنـابراین  گرفته ار کبه  ی و خاص و در شرایط ویژهیدر موارد جز
ام حاصـل از آنهـا   کیا اح، هاي کلی اخالقی کاربرد نظریه«کرد: گونه تعریف  اربردي را اینک

اربرد کـ «اخالق کـاربردي عبـارت اسـت از:    ، تر عبارت دقیقبه  1».در مسائل خاص اخالقی
توضیح بیشتر این تعریف در ادامـه  ». خاصاي  مسئلهو معیارهاي اخالقی در حوزه یا   مبانی 

  خواهد آمد.
، ها و وظایف اخـالق کـاربردي   رسالت، در اینجا براي داشتن تصویري روشن از اهداف

  دهیم: ردهاي آن را توضیح میکارکترین  برخی از مهم
انجـام وظـایف اخالقـی یـا     چگـونگی  ام اخالقی و کاعمال احچگونگی نشان دادن  .1

ردهـاي مهـم اخـالق    کارکی از کـ ی، هـاي عـام اخالقـی    و ارزش هـا  توصـیه  ردنکاربردي ک
، »غیبــت بــد اســت«چــون همهــاي اخالقــی عــام  اي از توصــیه اربردي اســت. مجموعــهکـ 
ه کـ شـود   اربردي تـالش مـی  کو امثال آن وجود دارد. در اخالق » گویی خوب است راست«
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اجتمـاعی نشـان    یادر مسائلی خاص از زندگی فردي ، هاي عام چگونگی اعمال این توصیه
اربردي در این جهت با تربیت اخالقی و همچنین برخی از مباحث کاخالق ، داده شود. البته

 است. كعلم اخالق مشتر
ردهـاي  کارکاز دیگـر  ، مقـاطع حسـاس  به اتخاذ تصمیمات درست اخالقی در  کمک .2

اعمـال و یـا   قابل هاي کلی و غیر به جاي ارائۀ نسخهاربردي کاربردي است. اخالق کاخالق 
گشـا در   ها و معیارهایی مشـخص و راه  وشد شاخصک می، هاي مقطعی و متغیر گیري موضع

لـی دربـارة ارزش رفتارهـاي    کایـی   نسـخه درصدد ارائـه  اختیار افراد قرار دهد. علم اخالق 
گشـا   لـی راه کن است آن نسـخۀ  کدر مواردي مماست. هر چند تسابی کاختیاري و صفات ا

تواند  اربردي در چنین شرایطی میکهاي اخالقی گرفتار آید. اخالق  وراهیفرد در دو  نباشد
ه ایـن  کـ نند. البتـه روشـن اسـت    که بهترین تصمیم اخالقی را اتخاذ نماید ک کمافراد کبه 

 نیست.» اخالق وضعیت«یا » شهودگرایی«مثل » نگر ییجز«هاي  سخن به معناي تأیید دیدگاه
عد به فراگیران براي تقویت ب کمک، ي اخالق کاربرديها از دیگر کارکردها و رسالت. 3

بـا  اسـت.  ارگیري استدالل اخالقی در امور روزمرة زنـدگی  کعقالنی و استداللی آنان و به 
اسـتنباطی و اجتهـادي   ، اسـتداللی ، عقالنیروش ه ک، شناسی اخالق کاربردي روشتوجه به 

افراد و تقویت استدالل اخالقـی  اربردي نقش بسزایی در تقویت بعد عقالنی کاخالق ، است
ه در امور روزمرة زنـدگی خـود   کند ک می کمکاربردي به افراد ک. اخالق خواهد داشتآنان 

، اخالقـی مقاطع خاص و حسـاس  به ویژه در ، و به منظور تشخیص وظیفۀ اخالقی خویش
البتـه  مند بتوانند از عقل و اسـتدالل عقالنـی اسـتفاده نماینـد.      به صورتی روشمند و ضابطه

بسـیاري از افـراد در   را بـراي ایـن کـار ندارنـد.     ه همۀ افراد توانمنـدي الزم  کروشن است 
جملــه از  ن هســتند.اهــل تقلیــد و تبعیــت از متخصصــان و اندیشــمندا، گونــه مــوارد ایــن

کـه اخـالق    تـه نهفتـه اسـت   کنایـن  اربردي و علـم اخـالق در   کـ هاي عمدة اخالق  تفاوت
معیارهـایی  ، اخالقـی  از فضـایل و رذایـل   بلنـدي به جاي ارائۀ فهرسـت  کوشد   کاربردي می

ي ما با فهرست بلنـد ، گشا در اختیار افراد قرار دهد. در علم اخالق اربردي و راهک، مشخص
تالش بر ایـن اسـت   ، اربرديکاما در اخالق . هستیممواجهه هاي اخالقی  ها و بدي از خوبی

یـا مسـائلی   ی مسئله م اخالقکح، ها ر حوزة ارزشا و معیاري مشخص دبه مبن که با تمسک
 کند.خاص را تبیین 
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نـه موضـوع محـور. بـه     ، مسئله محور اسـت ، بر خالف علم اخالق، اربرديکاخالق  .4
تسـابی او  کگذاري دربارة همۀ مسائل مربوط به افعال اختیاري انسان یا صـفات ا  جاي ارزش

، »یکپزشـ «لمـرو خـاص رفتـاري مثـل     ق کو یا به جاي حل همۀ مسائل اخالقی ناظر به ی
ه در اخـالق موضـوعی دنبـال    کاري ـ ک،  و امثال آن» معاشرت«، »معیشت«، »محیط زیست«

ز کـ متمر، اند از سنخ مسائل نوپدید و چالشیه عموماً ک، مسئله یا مسائل خاصی برـ   شود می
آن مسـائل   بـه حـل  ، داوري یه بر مبانی و معیارهـاي ارزش کوشد با تک می. این علم شود می

  تواند الگویی براي تبیین سایر مسائل نیز باشد. خود می، حل آن مسائل بپردازد. البته
هــا و  ارزش، هــا اربرد و تطبیــق اســتداللکـ ، اربرديکــردهــاي اخــالق کارکاز دیگـر   .5
توان ثمرة عینـی و عملـی    اربردي را میکاست. اخالق  هاي اخالقی در موارد خاص آل ایده

اگر در فرااخالق به این نتیجـه  ، ق و اخالق هنجاري دانست. به عنوان مثالنظریات فرااخال
طبیعتـاً وقتـی در مـوارد عینـی و     ، ننـد ک ایت میکه جمالت اخالقی از واقعیات حکبرسیم 

ها را در نظـر بگیـریم و    باید واقعیت، ی بخواهیم وظیفۀ اخالقی خود را تشخیص دهیمیجز
معیـار  ، نیم. یا اگـر در اخـالق هنجـاري   کشف کعی را م واقکه حکتالش ما این باشد همه 

بر این قاعده و با استناد بـه   یهکاربردي با تکدر اخالق ، گرایی دانستیم داوري را غایت ارزش
، شـی کخود، سـقط جنـین  ، وظیفۀ خود را در مسائل خاصی همچون قتـل ترحمـی  باید ، آن

 رفتار با دشمن و امثال آن به دست آوریم.، جنگ
ردهـاي  کارکایـن بحـث از   هر چنـد  اي دارد. البته  رشته ماهیتی میان، اربرديکاخالق  .6

تـر ماهیـت اخـالق     بـراي فهـم دقیـق   ، اما از آنجا که توجـه بـه آن  ، اربردي نیستکاخالق 
اربردي بـه بررسـی   کاخالق ، هکنیم. توضیح آنک آن را بیان میاینجا در ، اربردي مفید استک

علمـی میـان   ، . بـه همـین دلیـل   پـردازد  هاي خاص رفتاري می زهمسائل اخالقی ناظر به حو
بـر آگـاهی نسـبت بـه برخـی مباحـث       عـالوه  ، اي اي است. متخصص اخـالق حرفـه   شتهر

الزم اسـت اطالعـاتی   ، داوري اخالقـی  فرااخالق و اطالع دقیق از قواعد و معیارهاي ارزش
داشـته باشـد. بـه    ، نـد کبیـان   خواهد اخالقیات آن را ه میکنسبتاً دقیق از حوزه و قلمرویی 

تـوان وظـایف اخالقـی     نمـی ، ع از مرگ مغزي و جنـین و امثـال آن  بدون اطال، عنوان مثال
رد. و یـا  کاستنباط این گونه مسائل ان و پرستاران و .... را دربارة چگونگی برخورد با کپزش

، اخالقی باحث فرااخالق و معیارهايبدون اطالع از مسائل سیاست و به صرف آگاهی از م
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حلی معقول و مقبول براي معضالت اخالقـی حـوزة سیاسـت و سیاسـتمداران      توان راه نمی
  ،هـا ذاتـاً موضـوع مطالعـات علـوم دیگرنـد       ه برخی از این حـوزه کارائه داد. با توجه به این

ابربردي بـا علـومی همچـون    کـ اي خواهد بود. اخالق  اربردي نیز علمی میان رشتهکاخالق 
  یکپزشـ ، شناسـی  جامعـه ، مـدیریت ، حقـوق ، تاریخ، علوم سیاسی، اويک روان، شناسی روان

  کـه از مسـائل اخـالق   ، مسـئلۀ اخالقـی زیـر    حـل ، به عنوان مثـال  و امثال آن مرتبط است.
  شناسـی  ل انسـان در گرو آگـاهی و تعیـین موضـع دربـارة بسـیاري از مسـائ      ، پزشکی است

  ه علــتکــدهــد  ی نشــان مــیکشــی و امثــال آن اســت: تحقیقــات پزکهیــاتی و پزشــو اال
  هـا هسـتند.   ژن، پوسـتان آفریقـا رواج دارد   ه در میـان سـیاه  کـ ، اي ونی مدیترانـه خ مکاصلی 

ژن به وجود آورنده ، اي نزدیک کنولوژي بتوان در آیندهن است با توسعۀ تحقیقات بیوتکمم
هر چه براي «م کبه ح، ن علمی را در اختیار داشته باشیماین بیماري را از میان برد. اگر چنی

توان این علم را از سیاهان آفریقا دریغ داشت.  نمی» پسندي براي دیگران هم بپسند خود می
هـایی از ایـن    بایـد بـه پرسـش   ، ماري را به طور کلی ریشه کن کنـیم اما اگر بخواهیم این بی

  پاسخ دهیم:دست 
ی براي تولید هر کنون ي دارد و در شرایطزیادتأثیر  ه این ژن علیه ماالریاکبا توجه به این

از نظـر اخالقـی   ، اريکـ آیـا چنـین   ، نیازمند چنین ژنی هسـتیم ، ضد بیماري ماالریا داروي
ه کـ هایی  ه ژنکتوان مطمئن بود  جا میکاز ، بر اینعالوه انتخاب درستی براي انسان است؟ 

ري داشت؟ برداري مفیدت در آینده نتوان از آنها بهره، هستنددر حال حاضر براي انسان مضر 
ه کـ روشن اسـت  ، نیمکز کهایی متمر اگر نگاه خود را به افراد حامل چنین ژن، حالدر عین 

اخالقـی میـان    یتعارضـ ، ش باقی بمانـد. در اینجـا  ها در بدن آن ژنهیچ کس حاضر نیست 
هـا   و یـا همـۀ انسـان   بسـیاري  حفظ جان تعدادي از افراد و یا اهمیت دادن به زندگی تعداد 

بایـد از بـین   ، مضر تشـخیص داده اسـت  آن را علم امروزه ه کهایی  یا همۀ ژنآوجود دارد. 
الزم است آنها را بـراي  ، ن است در آینده فوایدي داشته باشندکه ممکبروند یا با این تصور 

  نیم؟کها حفظ  آینده انسان

  اربرديكشرايط الزم براي تخصص در اخالق 
اي را بـراي   خصوصـیات و شـرایط ویـژه    ،اربردي برشـمردیم که براي اخالق کهایی  ویژگی

  نیم:ک نند. در زیر به برخی از اهم آنها اشاره میک اربردي اقتضا میکمتخصصان اخالق 
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حتماً باید در فرااخالق صاحب نظـر باشـیم و یـا    ، براي تخصص در اخالق کاربردي .1
اربسـت مبـانی   ک، ربردي در حقیقـت اکـ زیـرا اخـالق   ؛ نـیم که مبناي مشخصی را اتخاذ کاین

این مبانی در فرااخالق به دسـت آمـده و مـورد بحـث قـرار      که داوري اخالقی است  ارزش
یـه بـر آن مبـانی در مقـام عمـل و در مـورد مصـادیق خـاص         که بـا ت کـ سـی  کگیرنـد.   می

 افی داشته باشد.کنسبت به آنها آشنایی باید ، ندک میداوري  ارزش
، اربردي اسـت. در حقیقـت  کـ به اخالق شرط ورود ، نظام اخالقی خاص کداشتن ی .2

ر مـا  داوري اخالقـی در اختیـا   لی براي ارزشکنظام اخالقی و معیاري  کاخالق هنجاري ی
اربردي کـ به شدت متأثر از اخالق هنجاري است. در اخـالق  ، دهد. اخالق کاربردي قرار می

، کـاربردي  بـه اخـالق  ورود ، کـرد. بنـابراین  تحقق خارجی آن معیارها را مشـاهده  توان  می
 نظام اخالقی خاص است. کمتوقف و متفرع بر داشتن یا پذیرفتن ی

اجتهـاد برخـوردار    الزم است از قدرت استنباط و قوة ، در اخالق کاربرديمتخصص  .3
ارائـۀ حکـم اخالقـی بـراي     ؛ نـوعی فعالیـت اجتهـادي اسـت    ، در این عرصـه   باشد؛ زیرا فعالیت

بدون داشتن قـوة اجتهـاد و قـدرت    ، اخالقی است. این کارهاي نوپدید یا مسائل مستحدثۀ  حوزه
 به احتمال زیاد موجب انحراف افراد و جامعه خواهد شد.، باشدپذیر  استنباط اگر هم امکان

م آگاهی عمومی نسبت به مسائل آن حوزه داشـته  کاي الزم است دست  در هر حوزه .4
ی کمسائل و معضالت اخالق پزش توان در باب نمی، یکبدون آشنایی عمومی با پزش: باشیم

تبیین زمینه ام اخالقی در این کتوان اح د. بدون آگاهی از محیط زیست نمیکرراه حل ارائه 
بایـد  ، فردي که دچار مرگ مغزي شده اسـت گیري اخالقی دربارة زندگی  رد. براي تصمیمک

نیـازي  ، صهپاسخ برخی از سؤاالت در این عراطالعاتی دربارة این موضوع داشت. هر چند 
جـا حـق   کمـا تـا   «ه کـ این سؤال ، المثبراي ی مرگ مغزي ندارد. کبه آشنایی با مسائل پزش

، بـراي حفـظ جـان کسـی     توان آیا می »گیري در مورد زندگی فرد دیگري را داریم؟ تصمیم
آیا ما حقی نسبت به زندگی و مـرگ  ، نمود؟ اصوالًاي سنگینی بر بیت المال تحمیل ه هزینه
ت اسـتدالل  برخی از مقـدما ، است؟ در عین حالکالم دیگر داریم؟ حدود و ثغور آن افراد 

، ی مرگ مغزي دارد. به عنوان مثالکنیاز به آشنایی با مسائل پزش، اخالقی براي این موضوع
سـی چـه   که کـرد کـ  ی و هم از نظر حقوقی تعیـین  کتوان هم از نظر پزش چگونه می«ه کاین

رد مغز را مـا بـه   کارکدام ک«، »قطعی و نهایی است؟ كمغزي مالآیا مرگ «، »میرد؟ زمانی می
  »چرا؟گزینیم؟  نندة مرگ و زندگی بر میکعنوان امر متمایز 
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  اربردي و اخالق عمليكرابطة اخالق 
ر حـالی کـه   همان اخالق عملی است. د »اربرديکاخالق «منظور از گفته شود ن است کمم

تواند دو معنا داشـته باشـد:    ه میکنظري است  در مقابل اخالق، چنین نیست. اخالق عملی
پایبنـد  ؛ اسـت فرد عمالً متخلق به اخالق است که یک معناي این اخالق عملی به ، نخست

عمـل  » علـم اخـالق  «هـاي   به گـزاره ؛ گزیند ي میفضایل اخالقی و از رذایل اخالقی دوربه 
زیـرا اخـالق   ؛ روشن استر بسیااربردي کبا اخالق ، تمایز اخالق عملی به این معنا. کند می

از مقولـۀ عمـل و رفتـار    ، اما اخالق عملی به این معنا، کاربردي از مقولۀ علم و دانش است
گونگی تحقق فضایل و رذایـل  علم به چاست از: است. دومین معناي اخالق عملی عبارت 

صـدد   عمـالً در ، ه داننـدة ایـن علـم   کـ از ایناعم ، »علم اخالق«هاي  یا دانش گزاره، اخالقی
وظیفـه  فرد به خوبی ، . در این علمنهیا ، فاضله و زدودن اخالق رذیله باشد تخلق به اخالق

توانـد   چگونـه مـی  اینکـه  و دانـد.   میداري و یا پرهیز از غیبت  براي تخلق به امانتخود را 
، لیکند. به طور کیا دیگران نهادینه ، و رهایی از این رذیلت را در خود تخلق به آن فضیلت

ه مورد نهـی  کیا به این دلیل و حیایی از رذایل اخالقی است؛ زیرا حد افراط عفت است  بی
اما در اخـالق  . سازد مان دور می مال واقعیکخداوند است و یا چون ما را از هدف نهایی و 

ودن آن در زندگی شود چگونگی پرهیز از این رذیله و یا زد تالش می، به معناي دوم، عملی
  آموزش داده شود.، یفردي یا اجتماع

، : اوالًدارد تري از اخالق عملـی بـه معنـاي دوم    معناي بسیار خاص، اما اخالق کاربردي
ز آن بـر حـل   کـ تمر، . ثانیـاً یا مسائل خاص اسـت مسئله  ز برکه متمرکبل، لی و عام نیستک

، عـاً ام اخالقی مسائل نوپدید اسـت و راب کبه دنبال استنباط اح، . ثالثاًتزاحمات اخالقی است
در . علم اخالق اسـت   م زیر مجموعۀکهمان علم اخالق یا دست ، اخالق عملی به این معنا

  با علم اخالق متفاوت است.، اخالق کاربردي، گفته شد الی کهح

  اي اربردي و اخالق حرفهكرابطه اخالق 
یـدگاه نیـز   ایـن د . اي اسـت  همان اخالق حرفـه ، گفته شود که اخالق کاربردين است کمم

تعاریف متعددي بـراي   2ها است. اي ناظر به حرفه اخالق حرفه، نیست. توضیح آنکه درست
اي از  مجموعـه ، اي اخـالق حرفـه  «انـد:   گفتـه ، به عنـوان مثـال   3اي شده است. اخالق حرفه

در » شـود.  حرفـه اعمـال مـی    که بر نحوة رفتار تمام اعضاي یکاستانداردها و قواعد است 
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وظایف اخالقی صاحبان ، اي خالق حرفهه اباید گفت کاي  هردي از اخالق حرفکارتعریف ک
 که وظایف اخالقی یـ کند ک مشخص می، ند. به عنوان مثالک حرف مختلف را مشخص می

انـد؟   ویان در مقابل استادان کداموظایف اخالقی دانشج ؟استاد در مقابل دانشجویان چیست
یعنی فضایل ؛ آید به دست می دانشجوي خوب نیز کیا ی، معیار یک استاد خوب، در نتیجه

، ردياربکهمچون اخالق  اي نیز شوند. البته در اخالق حرفه و رذایل این حرفه نیز تعیین می
گیرند تـا   مورد بحث قرار میها  معماهاي اخالقی در حرفه، تزاحمات اخالقی و به اصطالح

ورد نقـد قـرار   اي مـ  اي نیـز در اخـالق حرفـه    راه حلی براي آنها پیدا شود. تخلفـات حرفـه  
، هـا نیسـت. بـه عنـوان مثـال      اربردي منحصر به حرفـه کاخالق ، ه اوالًکدر حالی  گیرند. می

و » محـیط زیسـت  «یا » معاشرت«، »شهروندي«اربردي در حوزة مسائل کمتخصصان اخالق 
طبـق هـیچ   ، هکـ در حـالی  . ننـد ک آن مسـائل اقـدام مـی    و در جهـت حـلّ  شوند  ... وارد می
خـالق کـاربردي از نظـر گسـترة     ا، روند. بـه عبـارت دیگـر    شمار نمی حرفه به، اصطالحی

ن در نـاظر بـه اخالقیـات شـاغال    ، اي اي اسـت. اخـالق حرفـه    خالق حرفهاعم از ا، مباحث
الـت و  کو، مباحـث اخالقـی در حـوزة بهداشـت و درمـان     ، است. مثالًگوناگون هاي  حرفه

، دهد. اما اخالق کاربردي قرار میرا مورد بحث و پلیس و... ، مدیریت و کارمندي، اوتقض
زنــدگی ، زنـدگی شخصـی  ، در مسـائلی همچـون رابطـۀ انسـان بـا خـدا (اخـالق عبـادي)        

تـوان   این مسائل را نمـی ، هکدر حالی ابط جنسی و امثال آن هم مطرح است. رو، خانوادگی
زیـر   اي اخالق حرفـه ، توان گفت: به یک معنا می، اساسها به شمار آورد. بر این  حرفهو جز

 4اربردي اسـت کـ هاي بسیار متنوع اخالق  اي از شاخه اربردي است. شاخهکمجموعه اخالق 
به صاحبان مشاغل ، کند. ثانیاً هاي خاص را تبیین می ان حرفهوظایف اخالقی صاحب، اوالً که

مسائل اخالقی حرفۀ خـود را بـه درسـتی تشـخیص     تا ند ک می کمگوناگون کهاي  و حرفه
ه در اخـالق  کـ داده و تزاحمات اخالقی در آن عرصه را حـل نماینـد. بایـد توجـه داشـت      

ه از کـ بل، شـود  تفـا نمـی  کهـا ا  صرفاً به وظـایف اخالقـی افـراد و صـاحبان حرفـه     ، اي حرفه
ئول دانسـتن  چند مسآید. هر  ها و نهادها نیز سخن به میان می هاي اخالقی سازمان ولیتئمس

ولیت و ئزیـرا مسـ  ؛ اسـت زمینـه  نیازمند حل برخی مسائل فلسـفی در ایـن   ، سازمان یا نهاد
سازمان یا نهـاد فاقـد اختیارنـد.    ، ه در نگاه نخستکدر حالی . وظیفه متفرع بر اختیار است

  ند.هست ولیتئمس، واجد اختیار و در نتیجه، ها و نهادها فراد شاغل در سازمانا
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همۀ وظایف اخالقی صـاحبان  . اي غالباً موضوع محور است اخالق حرفه، ر اینبعالوه 
اخـالق  ، گفتـه شـد  ه کـ طـور   امـا همـان  . دهـد  را مورد بررسی قرار میگوناگون هاي  حرفه

اربردي همـۀ مسـائل اخالقـی    کـ در اخـالق  ، محور است. بـه عنـوان مثـال   مسئله  اربرديک
ها و تزاحمـات اخالقـی آنهـا و مسـائل      الشه بر چکبل، شود نمیان و پرستاران بحث کپزش

احکـام اخالقـی پزشـکان و     همـۀ ، اي شود. اما در اخالق حرفـه  تأکید مینوپدید این حرفه 
  گیرد.  میی مورد بحث قرار کهاي پزش در همۀ عرصه، پرستاران

  اربردي و فرااخالقكارتباط اخالق 
ارتبـاطی  ، اخـالق کـاربردي  بایـد گفـت   ، گذشـت اربردي کـ دربارة اخالق آنچه با توجه به 

هـاي فـرااخالق    میدان تحقق و آزمـون دیـدگاه  ، اربرديکتنگاتنگ با فرااخالق دارد. اخالق 
اربردي کـ مسـتقیماً در مسـائل اخـالق    ، مباحث فرااخالقن است برخی کممهرچند است. 

نیازي بـه آگـاهی عمیـق نسـبت بـه آنهـا       ، شته باشند و متخصص اخالق کاربردينقشی ندا
اشناسـی موضـوعات و محمـوالت    مباحـث معن چندان نیـازي بـه   ، براي مثالباشد.  نداشته

شناسـی   ناسـی و معرفـت  ش . اما مباحث هستینیستاربردي کمتخصص اخالق در ، اخالقی
ردي هستند. موضع فـرد در آن  اربکابزارهایی الزم براي متخصص اخالق ، جمالت اخالقی

دهـد.   قـرار مـی  تـأثیر   اربردي را تحـت کـ ق هاي او در مسائل اخال به شدت دیدگاه، مسائل
اربردي کـ توان در مسائل اخـالق   نمی، ها حوزهاین اصوالً بدون داشتن موضعی مشخص در 

بـراي متخصـص   ، ات داشت. این نوع مسـائل فـرااخالق  دیدگاهی عالمانه و محققانه و با ثب
ون در اختیار اربردي همچون قواعد فقهی و اصولی براي فقیه است. هیچ فقیهی بدکاخالق 

، به عنـوان مثـال   توانایی استنباط مسائل فقهی را ندارد.، داشتن قواعد فقهی و مبانی اصولی
یـه بـر همـین    کند با تک سعی می، داند هاي اخالقی را واقعی می ارهام و گزکه احکدیدگاهی 

نـد  ک سعی می، بر اینها و مشاغل خاص را مشخص کند. عالوه  حرفهوظایف اخالقی ، مبنا
ام کـ ه احکـ م اخالقی مسائل نوپدید را استنباط نماید. یا دیدگاهی کح، یه بر همین مبناکا تب

اي  انی و سـلیقه کـ دانـد و آن را تـابع شـرایط زمـانی و م     هاي اخالقی را مطلق مـی  و گزاره
یـت احکـام اخالقـی را نسـبی     ه واقعکـ با دیـدگاهی  ، در مقام عمل و تحقق عینی، داند نمی
سـان  کلزومـاً ی ، ورند. پاسخ آنها به مسـائل نوپدیـد  آ امالً متفاوت پدید میکنتایجی ، داند می

ممکـن اسـت متفـاوت    ، دهنـد  رفع تزاحم اخالقی ارائـه مـی   ه برايکنخواهد بود. راه حلی 
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در گـرو  ، هاي ذیل در مورد مرز میـان آداب و اخـالق   پاسخ به پرسش، به عنوان مثالباشد. 
ام کـ گرایـی و همچنـین اطـالق و نسـبیت اح     واقعغیر و گرایی  تعیین موضع ما دربارة واقع

  اخالقی است:
عاشر القوم بآدابها؛ وظیفۀ اخالقی شما ایجـاب  «ه کدر برخی روایات توصیه شده است 

حـد و مـرز   آیـا  شان رفتـار نماییـد. امـا     ه با هر قوم و گروهی طبق آداب و رسومکند ک می
الق و آداب چیست؟ آیا در اخالق هم جاست؟ تفاوت میان اخکمراعات آداب هر قومی تا 

این حدیث مخصوص آداب باشـد  ، با فرض اینکه؟ »عاشر القوم باخالقها«ه کتوان گفت  می
جـزء آداب  ، خـاص قـوم   کاي در میان یـ  لهئمس که یکدر جایی ، و شامل اخالقیات نشود

بـراي  د؟ رکـ در آن صورت چه بایـد  ، جزء اخالقیات باشد، اما براي آن فرد، آنها تلقی شود
ن است در جـایی جـز آداب اجتمـاعی    کمم، محرم با یکدیگردست دادن زن و مرد نا، مثال

  رد؟کصورت چه باید این در ، باشد و در جایی دیگر جزء اخالقیات

  اربردي با اخالق هنجاريكرابطة اخالق 
اسـت.  داوري اخالقـی   به دنبال قواعد اخالقـی و معیارهـایی بـراي ارزش   ، اخالق هنجاري

ه کـ متناسب با نوع نگاه خود به جهان و انسان و برداشتی  یکهر ، مکاتب مختلف اخالقی
اند. در  کردهداوري اخالقی بیان  معیارهاي مختلفی براي ارزش، از هدف نهایی زندگی دارند

داوري اخالقـی را   توان همۀ نظریات اخالقی و معیارهـاي ارزش  می، یک تقسیم بندي کالن
  گرایانه. معیارهاي غایت. 2گرایانه و  معیارهاي وظیفه. 1رد: کبه دو دسته تقسیم 

اربردي کـ در نـوع نگـاه مـا در اخـالق     ، است که اتخاذ هر یـک از ایـن مواضـع     روشن
داوري اخالقـی   شـیوة ارزش ، گرایانه بر اساس معیارهاي وظیفه تأثیرات خاص خود را دارد.

ام اخالقـی  کـ حمـات اخالقـی و اح  و همچنـین راه حـل تزا  گوناگون ها و مشاغل  در حرفه
گرایانـه   بـر اسـاس معیارهـاي غایـت    ، فاوت با نوع برخورد با ایـن مسـائل  مسائل نوپدید مت

شتن سربازان جبهۀ مقابل کت در جنگ و که از شرکآیا سربازي ، خواهد بود. به عنوان مثال
ایـی و  گر از نظر اخالقی درست است یا نادرسـت؟ اگـر از منظـر وظیفـه    ، ندک خودداري می

پاسـخ خـواهیم داد و اگـر از منظـر      کیـ ، نـیم کنگـاه  موضـوع  انتی بـه ایـن   کگرایی  مطلق
ر ارائـه دهـیم.   ن است پاسـخی دیگـ  کمم، گرایی و نظریۀ اخالقی اسالم به آن بنگریم غایت

شتن و عمـل  کپاسخ به این پرسش را وابسته به تأویل سؤال شونده از ، برخی از نویسندگان
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، قضاوت دربارة درستی یا نادرستی این عمل، تر در نگاه دقیق 5دانند. می سربازها و امثال آن
غایت و فلسفۀ این جنـگ چیسـت؟ علـت سـرپیچی     بسیاري از امور دیگر وابسته است. به 

  و... بهۀ مقابل چه کسانی هستند؟دقیقاً چیست؟ ج

  گيري نتيجه
قـی اسـت. مبـانی    اخالاربست مبـانی و معیارهـاي   کدر حقیقت به معناي ، اربرديکاخالق 
گیرنـد و معیارهـاي    در فرااخالق مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار مـی     ، داوري اخالقی ارزش
اربردي ایـن  کشوند. وظیفۀ اخالق  داوري اخالقی نیز توسط اخالق هنجاري ارائه می ارزش
نی ارگیري آن مباکار گیرد. طبیعتاً هنگام به که آن مبانی و این معیارها را در عمل به کاست 

ن است نیاز به کمم، و این معیارها در عالم خارج و واقعیت عینی زندگی فردي و اجتماعی
اصالحات و تقییداتی در مبانی و معیارها باشیم. البته این سخن بـه معنـاي پـذیرش نظریـۀ     

ه کـ بل، خفیف و مستتر نیست» گرایی کش« کی از یکو یا حا جان رالز» سازگاري متأمالنۀ«
ن است برخی از قیود و شـرایط واقعـی   کمم 6، گرایی حداقلی رایی و مطلقگ بر اساس واقع

هـاي عینـی و مصـادیق     در نگاه نخست از دید ما پنهان بمانند و به هنگام توجه به واقعیـت 
شـف آنهـا   کی مـا نسـبت بـه    کار نمایند و یا قوة ادراکخود را آش، آن قیود واقعی، خارجی

بـه  ، یه بر آن مبـانی و معیارهـا  کوقتی با ت، وان مثالبیشتري از خود نشان دهد. به عن كتحر
تحقـق عینـی و خـارجی    جامـۀ  ، کـم اخالقـی  نیم و به این حک میگویی عمل  وظیفۀ راست

تـا بـه حـال گمـان     ؛ زیـرا  انداز دارد ظاهري غلط، مکه این حکشویم  متوجه می، بخشیم می
قرار گرفتـه اسـت.   » خوب«م کموضوع ح، بدون هیچ قید و شرطی» گویی راست«ردیم ک می

ه راست گفتن ما مستلزم ضررهاي جـانی و بـدنی فراوانـی بـه فـرد یـا       کبینیم  اما وقتی می
صـرف  ، کـم ح، کـه موضـوع  آوریـم   ایـن حقیقـت را بـه دسـت مـی     ، افرادي بیگناه اسـت 

  ه این موضوع داراي قیود و شرایط دیگري نیز هست.کبل، نیست» گویی راست«
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