ماهیت و مزایای اخالق کاربردی اسالمی با تأکید بر اندیشة آیتاهللجوادی آملی
محمدتقی اسالمی

چکیده
پژوهش در اخالق کاربردی به جایی رسیده اسـت کـه از همـۀ ظرفیتهـای علـوم طبیعـی ،انسـانی و
اجتماعی بهره میبرد .دراینمیان ،دین و اندیشۀ دینی یکی از ظرفیتهای مهم بـرای پژوهشـگران ایـن
عرصه بوده است؛ تاجاییکه میتوان پرسید اخالق کاربردی اساساا سکوالر است یا دینی .پژوهشـگران
باتوجهبه حضور اندیشمندان دینی در مراح شک گیری این رشته و مزایا و رهاوردهای اندیشـۀ دینـی
برای اخالق کاربردی ،در اطالق عنوان سکوالر (بهویژه معانی افراطیا ) بر مباحثـهها و مطالعـههای
این رشته تردید کردهاند .در این مقاله ضمن شناسایی و تعریف اخالق کاربردی اسالمی بـا تمرکـز بـر
مزایایی که پژوهشگران دینی اخالق کاربردی برای رویکـرد دینـی بـه آن برشـمردهاند ،بـا رویکـردی
اسالمی که از اندیشۀ استادجوادی آملی گرفتهایم ،این مزایا را ارزیـابی و بـا مزایـای رویکـرد اسـالمی
مقایسه کردهایم .نگرشی اصی و الهامبخش به حضور واقعی دین در زندگی انسانها ،رهیافتی تـازه بـه
بیطرفی اخالقی و سازگاری آن با آزادی دینی ،جمع اعتقـاد بـه خـدا و اسـتحکام الزامـات اخالقـی و
رویکردی ممتاز به سالمت فاع اخالقی ،از دستاوردهای رویکرد اسالمی به اخالق کاربردی است که
نتیجه این مقاله است.
کلیدواژهها :اخالق سکوالر ،اخالق کاربردی ،اخالق کاربردی دینی ،اخالق کاربردی اسالمی.
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مقدمه

اخالق کاربردی ،سکوالر است یا دینی؟ اگر سکوالر اسـت ،میتـوان رهیـافتی دینـی بـه آن
داشت؟ این رهیافت دینی چه مزایایی برای اخالق کاربردی دارد؟ تمـایز از رهیافـت اسـالمی
چیست؟ مقصود از اخالق کاربردی در این مقاله ،هویت تاریخی آن است که اکنون شـاخۀ علمـی
و پژوهشی پرطرفدار و پرمنبع در جهان است .اگر بـه پیشـینۀ معاصـر اخـالق کـاربردی مراجعـه
کنیم ،با تعاریف بسیار مختلفی روبهرو میشـویم؛ از کاربسـت هنجارهـای کلـی در عرصـههای
ال مترادف اخالق هنجاری گرفتـه اسـت تـا کاربسـت
خاص و جزئی ،که اخالق کاربردی را کام ا
نظریههای اخالقی در مسائ اخالقی برای ح بیطرفانـۀ ایـن مسـائ  ،کـه اخـالق کـاربردی را
هرچند ناظر به مسائ اخالقی و یافتن راهح برای آنها میداند ،این رشته را همراسـتا بـا دغدغـۀ
درجهدومی اخالق هنجاری معرفی میکند .تعریفی که در دهههای اخیر ،توجه اندیشـمندان ایـن
سال ششم ـ شماره اول ـ پیاپی  31ـ پاییز و زمستان 3116

۹

حوزه را جلب کرده است ،اخالق کاربردی را با دغدغۀ فلسفی و نگاه درجهاول شناسایی میکنـد:
استفادۀ انتقادی از نظریه و رو های تحلی فلسفی برای مواجهۀ اساسـی بـا مسـائ اخالقـی در
حرفهها ،فناوری ،سیاست جمعی و .)Beauchamp,1984,514-515( ...
امــروزه پژوهشهــای اخــالق کــاربردی ،عرصــههای بســیار متنــوع و شــاخههای بســیار
گوناگونی دارد .شاید هرکدام از این شاخهها ماهیت تاریخی ویـژهای داشـته باشـند و بررسـی
هویت سکوالر یا دینـی آنهـا نیازمنـد تمرکـز بـر نـوع مباحثـههای جـاری در آنهـا و رونـد
شک گیری و پیشـرفت ایـن مباحثـهها باشـد .مـا در ایـن مقالـه ،بـه دو دلیـ شـاخۀ اخـالق
زیستپزشکی را انتخاب کردهایم )۱ :مباحث این شاخه ،تقدم تاریخی بر مباحـث شـاخههای
دیگر دارد؛  )۱دامنۀ مسائ اخالقی آن بسـیار وسـیع اسـت؛ بهطوریکـه بـه شـاخههای دیگـر
سرایت میکند و معموالا دغدغههای مشترک را در این شاخه میتوان پیگیـری کـرد؛ ازایـنرو
ِ
ِ
اخـالق
فیلسوفان اخالق کاربردی معموالا مباحث درجهدوم این رشته را با تطبیـق بـر مسـائ
زیستپزشکی پیشبردهاند.

رویکرد اسالمی

رویکرد اسالمی دو معنا دارد )۱ :مراجعه به کتاب و سنت برای یافتن پاسخ مسائ یـا راهحـ
مشکالت علمی .این معنا اگرچه درست است ،باید پـیش از مراجعـه بـه مـتن دینـی ،ضـوابط و
شروط استنباط صحیح را درنظر گرفت .در دنیای اسالم ،تدوین دو دانش فقـه و اصـول فقـه ،کـه
حاوی رو های اجتهادند ،در همین راستاست .میدانیم میان دانش فقه و دانش اخـالق اسـالمی
در موضوع ،هدف و رو تفاوتهایی دارند 1.این تفاوتها سبب میشـود اصـول فهـم و تفقـه
احکام اخالقی از احکام فقهی متفاوت باشد؛ بااینحال تال فقهـا در فـراهم آوردن اصـول تفقـه
احکام در قالب علم اصول فقه ،ذخیرۀ بسیار ارزشـمندی اسـت؛  )۱مراجعـه بـه نظـر دانشـمندان

دقتهای فلسفۀ اخالق تحلیلی قـرار دهنـد
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مسلمان .چون دانش اخالق اسالمی ،نظاممند تشکی نیافته است ،باید نظرات را با مراجعه به آثـار

()Clouser, 1999, 23. And Gregory, 2009, 46؛ ولـی چنـین نیسـت کـه اخـالق کـاربردی،

۷

فلسفی ،کالمی و اصول فقه بهدست بیاوریم .این مراجعه برای ما مطلوب است؛ چـون نمودهـای
تاریخی از کاربست قوۀ فاهمۀ اسالمی بـه مـا میدهـد و پارادایمهـای 2اندیشـمندان مسـلمان را
آشکار میکند .در این نوشـتار ،سـراا اندیشـۀ آیـت هَاّللجوادی آملـی مـیرویم .ایشـان از هـر دو
رویکرد بهره گرفتهاند :مراجعه به اندیشۀ مسلمانان دارند و تطبیقهای متنی.
رویکرد دینی به اخالق کاربردی

بیشتر آثار اخالق کاربردی ،ظاهر سکوالر دارند .بسـیاری در دنیـای انگلیسـیزبان تصـور
میکنند اخالق دینی برای رویارویی ثمربخش با لوازم اخالقی پیشرفتهای بیسابقۀ فناورانـه
در جوامع متکثر ،توان چندانی ندارد .در اخالق حرفهای زیستی میکوشند رو های اسـتدالل
منسوخ ،فرقهای و جزماندیشانۀ دینی را در معر
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 .1برای تفصی بیشتر دربارۀ این تفاوتها ر .ک .به :اسالمی ،محمدتقی ( ،)۱۰۷۳اخالق اسالمی و کاربسـت قاعـدۀ تسـامح
در ادلۀ سنن (پژوهشی انتقادی) ،پژوهشگاه علوم و فرهنر اسالمی ،قم ،۱۰۷۳ .ص  ۱۱۷ـ .۱۰۳
پارادایم اجماع اندیشمندان یک عصر و دربردارندۀ تصوری بنیادی از موضوع درون علم است؛ برای مثال ،اثبـاتگرایی در
.2
ْ
قرن نوزدهم ،پارادایم غالب در همۀ علوم بود( .حقیقت ،۱۰۷۱ ،ص )۴۷

سـکوالر متولــد شــده باشــد؛ چنانکـه آثــار ایــن رشــته نیـز بــهکُ سـکوالر نیســتند .اخــالق
زیستپزشکی معاصر در دهههای  ۱۷۶۳و  ،۱۷۵۳به مباحثههای دینـی دربـارۀ قتـ ترحمـی،
آزمایش روی آزمودنیهای انسـانی ،انتقـال اعضـای بـدن ،توزیـع منـابع بهداشـت سـالمت،
بارورسازی مصنوعی با لولههای آزمایشگاهی و جنبههای گونـاگون مراقبـت از بیمـار ،بسـیار
مدیون است .اگر به پیشینۀ این رشته بنگریم ،با آثار الهیدانان بزرگـی همچـون ژوزف فلچـر،

1

پاول رمسی 2،ریچارد مککورمیک 3و جیمز گوستافسن 4آشنا میشویم؛ عالوهبراین ،دستکم
در ایاالت متحده ،مدافعان دین نقش سیاسی مهمی را در بحث عمومی و بسیج مردمـی دربـارۀ
مسائ اخالق زیستی بازی میکنند .در جاهای دیگـر دنیـا نیـز بسـیاری از عالمـان دینگـرای
اخالق همواره در مباحث جاری اخالق زیستپزشـکی مشـارکت مـیکننـد .ایـن مشـارکت
اندیشمندان دیندار و سکوالر برخی را بـه ایـن نتیجـه رسـانده اسـت کـه سـنتهای دینـی،
بینشهایی دربارۀ خوبی و درستی دارند که به رویکردهای مختلف در اخـالق زیستپزشـکی
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سامان میدهند .این سنتها همچنین در قالب نظامهـایی از باورهـا ،حکایتهـا ،و رفتارهـای
آیینی ،نگر های وسیعتری به سالمتی ،بدن ،سالخوردگی ،دارو ،آسیبپذیری و رنـج دارنـد؛
ازاینرو بسیاری از اندیشمندان اخالق دینی بر اهمیت شباهت اندیشۀ دینی و اخالق سـکوالر
تأکید میکنند تا رسیدن به توافق را دربارۀ نتایج کاربردی الزم در وضع سیاسـتهای جمعـی و
قوانین جاری افزایش دهند (.)Gregory, 2009, 46
عدهای نیز اخالق کاربردی سکوالر را نقد میکنند؛ چون برای مثـال ،بـرای تـأمین مشـارکت
اجتماعی ،بدون توس به دیدگاههای قوی دربارۀ مفهوم و معیار خـوبی ،پـژوهش اخالقـی را بـه
ِ
تعارضات عالیق و خواستههای فردی و گروهی محدود کـرده ()McKenny,1997,8
ح صوری
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1. Fletcher J.
2. Ramsey P.
3. McCormick R.
4. Gustafson J.

یا به سلطۀ داستانگوییهای فرهنگی براساس فردگرایی لیبرال ،بـهتبع بـه ایـن اندیشـه دامـن زده
است که پیشرفت علمی و توسعۀ بازار تجارت ،ارز

ذاتی و مطلق دارد (.)Cahill,2005,6

یکی از دالی مهم بودن توجه به اخالق دینی در مقاب اخالق سـکوالر در اخـالق کـاربردی
این اسـت کـه در قـرن  ۱۱شـاهد بازگشـت بـه دیـن در ایـن رشـته ،بـهویژه در شـاخۀ اخـالق
زیستپزشکی هستیم .باوجود پیشبینیها و نظریههای مختلف دربـارۀ فراینـد سـکوالر شـدن،
ادیان گوناگون پیوسته رفتارهای عقالنی و اجتماعی را پیشنهاد میکننـد کـه رو هـای مختلـف
زندگی بسیاری از مردم سراسر جهان را تأیید میکنند .سنتهای دینی با این انگیزه که بـه مسـائ
کاربردی در زندگی جوامع گوناگون خود پاسخ دهند ،نقش مسـتمری را در بحثهـای اخالقـی
اخالق کمک میگیرند که از دانش سنتهای دینی بهرهمندند؛ بدینترتیب ،از بحثهـای اخـالق
زیستپزشکی آنان آگاه شوند .یکی از سرآمدان اخالق زیسـتی مـیگویـد« :نشـانههای افـزایش
عالقــۀ توجــه بــه دیــن و الهیــات در اخــالق زیستپزشــکی عمومیــت یافتــه اســت».
()Childress,2003,48
مزایای رویکرد دینی

پژوهشگران اخالق کاربردی به مزایای رویکرد اخالقی اشاره کردهاند .در این قسـمت آنهـا
را مرور میکنیم .در قسمت بعدی ،این مزایا را از منظر اسالمی ،نقد میکنیم یا توضیح میدهیم.
پژوهشگران مزایای رویکرد دینی را به مزیتهای واقعـی و مزیتهـای هنجـاری تقسـیم
میکنند .مزیتهای واقعی را با نگاه به واقعیت دین در زندگی میتـوان شناسـایی کـرد؛ یعنـی
حتی اگر نگاهمان به نقش مناسب دین در زندگی هنجاری نباشد ،با نگاه عم گرایانه میفهمیم
چون دین نقش واقعی در زندگی جمعی دارد ،رویکرد دینی میتواند نیاز توجه به این نقـش را
برآورده کند .این نقش واقعی بهدلی تأثیر شگرفی که بر اندیشه و رفتار آدمی میگذارد ،درخور
توجه جدی است .این توجه ثمرات کاربردی مهمی دارد؛ برای مثال ،مطالعات تطبیقـی دربـارۀ
دین و اخالق زیستپزشکی براساس رشتههایی ماننـد مردمشناسـی و جامعهشناسـی ممکـن
است به مفاهمۀ فرهنگی وسیعتر و خودانتقادی فکری بیشـتری منجـر شـود .امـروزه یکـی از

ماهیت و مزایای اخالق کاربردی اسالمی با تأکید بر اندیشه آیتاهللجوادی آملی

بازی میکنند .بیمارستانها ،کمیسیونهای دولتی ،انجمنهـای پزشـکی و دانشـگاهها از عالمـان

۱۱

پرســشهای مهــم پژوهشــگران اخــالق زیستپزشــکی ،دربــارۀ رابطــۀ دیــن و اخــالق
زیستپزشکی در جوامع لیبرال است ( .)Gregory,2009,53این پرسش مخت

جوامـع لیبـرال

نیست ،بلکه در جوامع دینی ،ازجمله جوامع اسالمی متکثر از فرهنرها ،عقاید مذهبی و فقهـی
مختلفاند ،نیز میتوان آن را طرح کرد .آیا میتوان در چنین جوامعی آزادی دینی را بهرسـمیت
شناخت و درعینحال ،بیطرفی اخالقی را در موضوعات اخالق کاربردی رعایت کرد؟
موضوعات اخالق زیستپزشکی غالباا زمینه موردپژوهی دربارۀ چگونگی تعام اخالقـی
با عقاید دینی مختلف را فراهم میکنند؛ بهویژه آنجا که به بودجۀ دولت ،سیاسـتهای تنظیمـی
و تفاسیر قانونی مربوط میشود .یکی از مثالهای قانونی از این موردپژوهیها ،به قانون انطبـاق
دینی در مجموعههای درمانی مربوط میشود .این قانون مراکز درمانی را به رعایت انطباق نـوع
درمان با عقاید دینی بیماران ملزم میکند؛ برای مثال ،فرقۀ مذهبی شاهدان یهوه ،انتقـال خـون را
بـه کودکـان حـرام میداننـد و ایـن درمـان را برنمیتابنـد یـا شـهروندان دیـنداری همچـون
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آمریکاییهای بومی و یهودیان ارتدکس ،تعریف عصبشـناختی مـرک کامـ م ـزی را قبـول
ندارند و خواهان باقی ماندن بیماران تحت حمایتهای پرهزینۀ تنفس حیاتی هسـتند (

Olick,

 .)1991, 275-292این پرسش همچنان باقی است که با این مسائ چه کنیم.
راهح های گوناگونی برای ایـن پرسـش دادهانـد؛ بـرای مثـال ،یکـی از راهح هـا ،شـاید
آسانترینشان ،این است که قانونی بودن و اخالقی بـودن را متمـایز کنـیم :قتـ ترحمـی فعـال
ممکن است گاهی اخالقی ،ولی غیرقانونی باشد .همینطور سقط جنـین انتخـابی 1در آمریکـا
بهدنبال کشمکشهای حقوقی و سیاسـی بسـیار ،سـرانجام قـانونی شـد ،البتـه مشـروط؛ ولـی
همچنان بسیاری از آمریکاییـان آن را غیراخالقـی میداننـد (Wikipedia,2014).ایـن تکـاپو در
یافتن راهح ها نشان از جدی بودن حضور واقعی دین در زندگی انسان دارد و مزیت رویکـرد
دینی به ح مسائ اخالقی را آشکار میکند.
یکی از مسائ مهمی که واقعیت حضور دین در جوامع متکثر بهوجود آورده است و تکـاپو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. elective

برای ح آن ،مزیتی برای حضـور رویکردهـای دینـی در عرصـههای اخـالق کـاربردی دارد،
مسئلۀ آزادی دینی و امکان واقعی بیطرفی اخالقی در اخالق زیستپزشـکی عمـومی اسـت؛
بههرحال بخشهای مهمی از عقاید و مناسک در ادیان مختلف ،اختالفاتی را در شـیوۀ نگـر
به مسائ اخالق زیستپزشکی دامن میزنـد و آزادی دینـی مسـتلزم نگر هـای متعارضـی
خواهد بود .چگونه میتوان درعین احتـرام بـه آزادی دینـی ،بیطرفـی اخالقـی را در مسـائ
زیستپزشکی رعایت کرد؟ جستوجوی ِ
پاسخ این مسئله سبب شده است عدهای بـا تـأثیر و
الهام از «ایدۀ عق جمعی» جان رالز ،که در زمینههای خاصی براساس عقایـد دینـی ،قیـودی را
برای تعق اخالقی درنظر میگیرد ،به اهمیت نقش مناسب گفتمان دینی در استدالل اخالقـی و
استدالل و تعق اخالقی و سیاسی دو نظر وجود دارد )۱ :در روند این گفتمان باید از آموزههای
دینی آغاز کنیم و با بهرهگیری از یافته ِ
های تعق سیاسی و اخالقـی ،عقالنیـت ایـن آموزههـا را
اثبات کنیم؛  )۱از یافته ِ
های تعق اخالقی و سیاسی آغاز کنیم و با بهرهگیری از آموزههای دینـی،
شواهدی برای اثبات آن یافتهها بیابیم .این بحث همچنـان ادامـه دارد و ممکـن اسـت موجـب
انشعابات سیاسی شود؛ ولی برخی نویسندگان اخالق زیستی گفتهانـد از ایـن نتیجـه میتـوان
دفاع کرد که آگاهی بیشتر از دین و اخالق زیستی ،بـرای افـزایش و ارتقـای عقالنیـت اخـالق
زیســتی حرفــهای کــه میخواهــد درســت ،انســانی و مردمســاالر باشــد ،ضــرورت دارد
(.)Gregory,2009,54
دستۀ دوم ،مزیتهـای هنجاریانـد .دربـارۀ ایـن مزیتهـا میتـوان گفـت دخیـ کـردن
سنتهای دینی در بحثهای قراردادی دربارۀ اصول (خودمختـاری ،منفعترسـانی ،پرهیـز از
آزار و عدالت) یا نظریههای اخالقی مسـلط (نتیجـهگرایی و مطلـقگرایی) آوردههـای جـالبی
ِ
ِ
غنـی
موجودی
خواهد داشت .نظریههای سکوالر در اخالق زیستپزشکی بدون بهرهمندی از
مفاهیم الهیاتی ،اغلب به کاربست مکانیکی و بیروح اصـول برگرفتـه از ایـن نظریـهها منتهـی
خواهد شد .برخـی نویسـندگان معتقدنـد اخـالق زیسـتی سـکوالر در بسـیاری از مواقـع بـر
مفروضات تفسیر خاصی از لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی تأکیـد گـزاف میکنـد .میتـوانیم بـا
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سیاسی پیببرند ()Gregory,2009,54؛ هرچند دربارۀ چگونگی بـهکار بـردن گفتمـان دینـی در

۱۰

جایگزین کردن مالحظههای رویکرد دینی دربارۀ فضیلت انسان و لزوم معنویت ویژۀ الهـی در
زندگی ،این تفسیر را اصالح کنیم یا ت ییر دهیم (.)Gregory, 2009, 52. Evans, 2002,6
همچنین توجه به دین میتواند در مباحثـههای مربـوط بـه نظریـۀ هنجـاری کـه بـااخالق
کاربردی پیوند دارد ،افزودههایی داشته باشد؛ بهویژهکه میبینیم عالمـان اخـالق دینـی دربـارۀ
بنیانهــای اخــالق و منشــأ مســئولیت اخالقــی ،نقــدهای مهمــی کردهانــد ()Adams,1999؛
عالوهبراین ،سنتهای دینی منابعی را برای تفکر دربارۀ امکان و جایگاه معماهـای اخالقـی در
زندگی انسان و پیشبینی فاجعه در زندگی اخالقی فراهم مـیکننـد؛ بـرای مثـال ،اندیشـمندان
اخالق مسیحی دربارۀ امکان بروز معماهای ذاتی و ح نشدنی در زندگی اخالقی اختالفنظـر
دارند .برخی عقیده دارند که ممکن نیست خداوند نظام جهان را بهگونهای تنظیم کرده باشد کـه
مدعیات اخالقی رقیب منجر به معماهای اخالقی ذاتی (ح نشدنی) شوند؛ ازاینرو معماهـای
اخالقی ما ظاهریاند یا نتیجۀ ضـعف اراده یـا مشـک شـناختی مـا ،نـه وضـع انسـانی بسـیار
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فاجعهبار .عدهای دیگر معتقدند که جهانی که در آن زندگی مـیکنیم ،در سـاختار

معماهـای

اخالقی دارد که زمینۀ پشیمانی و گناه اخالقی را فراهم میکنـد؛ بااینحـال ایـن جهـان بهتـرین
جهان ممکنی است که مقاصد الهی را در دوستی انسان با خدا تأمین میکند (.)Santurri,1988
مثال دیگر از باورهایی دینی که میتوانند منبعی برای تفکر اخالقی شوند ،اهمیت ارتباط بـا
خدا برای اخالق است .برخی معتقدند اعتقاد به خدا ،استحکام الزامات اخالقـی مـا را محـدود
میکند؛ برای مثال ،تمسک به مفاهیمی ماننـد مشـیت و فعـ الهـی ،الزامـات اخالقـی منـتج از
استداللهای گوناگون نتیجهگرایانه را محدود میکنـد یـا نادیـده میگیـرد؛ زیـرا اسـتداللهای
نتیجهگرایانه تال

میکنند ازطریق موازنۀ نتایج ،نتیجهای را الزامی اعالم کنند که خیر نهـایی را

در جهان به حداکثر برساند؛ درحالیکه اخالق زیستی دینی اغلب اخالقی اسـت کـه از ترسـیم
خطوط میان انگیزههای مختلف و صورتهای فع سخن میگوید ،نـه از موازنـۀ نتـایج؛ ولـی
همین باور الهیاتی میتواند با ایجاد نگاه واقعبینانه با توس به ضعف ،محدودیت و نق

آدمـی

و عظمت ،رحمت و بخشش خداوند ،قیـود سـختگیرانۀ وظیفهگرایانـه را بزدایـد و شـر را از
انسان روا بداند (.)Gregory,2009,53

و باالخره اگر فر

کنیم موضوعات دینی میتوانند دیدگاههای علمـی را دربـارۀ سـاختار

عصبی و حاالت ذهنی انسان تأیید کنند یا از اسـاس ت ییـر دهنـد ،پیشـرفتهای روانشناسـی
شناختی ،عصبشناسی و زیستشناسی مولکولی میتواند سبب شود دربارۀ موضوعات دینـی
برای کشف تفاوت دیدگاه دینی با علمی مطالعه کنیم؛ برای مثال ،دربارۀ مطالعۀ تجربـی دربـارۀ
رفتارهای دینی مختلف ،ازجمله نماز و مراقبه ،بسیار سخن گفتهاند .این مطالعات ممکن اسـت
به نتایجی مادی برسند که با اعتقاد به خدا یا روح در تقاب باشـند .رویکـرد دینـی میتوانـد بـا
اعالم بیکفایتی مطالعات تجربی دربارۀ این رفتارها ،بـه ایـن تقابـ پاسـخ دهـد؛ بـهعالوه ،در
ِ
اخالقی هویت شخصی و فاعلیت اخالقی ،اغلـب شـک تـازهای از هویـت فاعـ
مسئلههای
عصبشناسی و زیستشناسی مولکولی در پاسخ به مطالبۀ این فر

 ،برای مثال پاسخ میدهـد

که برخی داروها در خنثی کردن خاطراتی مفیدند که فشارهای عصبی آسیبزا پدید میآورنـد،
که میتواند به آرامش عصبی فاع اخالقی کمک کند؛ ولی این دانشها پرسـشهـای عـامی را
ِ
هنجـاری دسـتاوردهای تجربـی دربـارۀ نحـوۀ عملکـرد م ـز
نیز مطرح میکنند؛ مانند « لوازم
چیست؟» درنتیجۀ این پرسشها برای مثال ،برخی فیلسوفان به مطالعۀ تحقیقات روانشـناختی
تازه برای فهم شهودهای اخالقی انسان و ارزیابی انواع پیشفر

های اخالقی رویآوردهانـد.

این مطالعه پرسشهایی را در متافیزیک ،معرفتشناسی و اخـالق پدیـد مـیآورد و بخشـی از
بحث به پاسخهای دینی اختصاص مییابد (.)Wolpe,2005,289-296
مزایای رویکرد اسالمی

ِ
ابراهیمی یهودیت
نگاه اسالم به اخالق کاربردی با نگاه بسیاری از ادیان دیگر ،بهویژه ادیان
و مسیحیت در بسیاری از ابعاد مشترک است .مزایای رویکرد دینـی بـه اخـالق کـاربردی ،بـر
رویکرد اسالمی نیز صـدق میکنـد؛ بـاوجوداین ،رویکـرد اسـالمی براسـاس مبـانی و رو
متفاوتش ،گاهی به توضیحات و نتایج متفـاوتی دربـارۀ ایـن مزایـا میرسـد و میتوانـد مسـیر
اخالق کاربردی را عو

کند .به برخی از این توضیحات و نتایج متفاوت را بررسی میکند.

ماهیت و مزایای اخالق کاربردی اسالمی با تأکید بر اندیشه آیتاهللجوادی آملی

اخالقی مفرو

است کـه بهتـرین نتـایج عصبشناسـی و داروشناسـی آن را تأییـد میکنـد.

۱۷

الف) نگرش به حضور واقعی دین

تحقیقات اخالق کاربردی بـه ایـن نتیجـۀ ارزشـمند رسـیده اسـت کـه بـاوجود برخـی
پیشبینیها از روند گرایش به سکوالریسم ،بهدلی رشد فزایندۀ دستاوردهای علوم طبیعی و
ظهور اندیشه های مدرن لیبرالیستی و اومانیستی ،حضور دین در زندگی بشر همچنان جـدی
است و عالمان اخالق کاربردی برای ح بسیاری از مسائ اخالقی باید به گرایشهای دینی
توجه کنند.
با واقعیت حضور دین و تکثر نگر های دینی میتوان دو تعام یا نگـر
نگر

داشـت .یکـی

عم گرایانه اسـت و دیگـری الهامگیرانـه و پندآموزانـه .عم گرایانـه یعنـی چـون بـا

انسانهایی سروکار داریم که باورهای دینیشان مخالف باورهای ماست ،براساس اص احتـرام
به انسانها ناگزیریم به باورهای آنها احترام بگذاریم یا دستکم بیاحترامی نکنیم؛ مبـادا آنـان
به باورهای ما بیاحترامی کنند و درنتیجـۀ ایـن بیاحترامیهـا ،بنـای همزیسـتی مسـالمتآمیز
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انسانی فروبریزد .ضربالمث فارسی «آسه برو آسه بیا کـه گربـه شـاخت نزنـه» بـهیکمعنا بـه
همین نگر

اشاره میکند .رویکرد اسالمی به اخالق کاربردی بـه دو دلیـ چنـین نگرشـی را

نقد میکند )۱ :با این نگر

دانش اخالق را به دانش حقـوق فروکاسـتهایم و بـرای آن هـدفی

مشابه اهداف علم حقوق درنظر گرفتهایم .همزیسـتی مسـالمتآمیز و حفـظ نظـم در زنـدگی
اجتماعی از اهداف قانونی و حقوقی است .دانش اخالق برای تحقق هدف فراتـری اسـت ،بـه
رشد و تعالی منش انسانی و رسیدن انسان به اوج قلۀ کمـاالت شایسـتۀ او میاندیشـد؛  )۱ایـن
برخورد ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه از اندیشۀ بدبینانه به طبیعت انسانی و پلیدی و ناپـاکی
ذاتی بشری نشأت گرفته باشد؛ اندیشهای که در دوران مدرن ،ماکیاولیستها 1و نظریـهپردازانی
مانند توماس هابز آن را پی گیری کردنـد و در برخـی انگارههـای مسـیحی 2و باورهـای ادیـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1شرححال نگاران گفتهاند در تفسیرهای ماکیاول از رفتار انسانهای عصر خویش ،همواره نظر بدبینانهای از طبیعـت انسـان
میبینیم که گویی همه معاصرانش در این تفسیر با او سهیم بودهاند( .جونز)۱۶ ،۱۰۶۱،
 . 2حکم شرعی غس تعمید در ابتدای تولد کودکان در تفاسیر سنتی مسیحیت بهروشنی با آلودگی نوزاد آدمی ارتباط داشـت


چینی 1ریشـه دارد؛ گویـا انسـانها را موجـوداتی فـر

کـردهایم کـه خودخـواهی ،غـرور و

ستیزهجویی ذاتی دارند و برای کنار آمدن با چنین موجوداتی چـارهای جـز احتـرام و پرهیـز از
دخالت در باورها و رفتارهای فردی یا گروهی آنان نداریم .توماس هابز در کتاب لویاتان آورده
است:
«بنابراین در نهاد آدمی سه علت اصلی بـرای کشـمکش و منازعـه وجـود دارد .نخسـت
رقابت؛ دوم ترس؛ سوم طلب عزت و افتخار .علت اول آدمیان را برای کسب سود ،علت

هرچند این اندیشۀ سیاسی در روزگار ما فراگیر نیست ،ولی از برخی مناسـبات فرهنگـی و
اجتماعی و جلوههایی از تعامالت شهروندی غربی میتوان حدس زد ایـن اندیشـه بـر غـرب
بسیار تأثیرگذار بوده است.
چنین اندیشهای با مبانی انسانشناسی اسالم سازگار نیست .اسـالم بـه طبیعـت انسـانی نـه
ال بدبین .آدمی با ترکیبی از دو نوع گرایش به خیـر و شـر متولـد
ال خو بین است و نه کام ا
کام ا
میشود .این دو نوع گرایش در وجود او بالقوه است 2و فعلیت یافتن هریک به شـیوۀ تربیـت او

که از گناه نخستین آدم ابوالبشر پدید آمده بود .هرچند متکلمان مسیحی در دوران معاصر کوشیدهاند با توضـیحات اصـالحی
به انتقادات این تفسیر پاسخ دهند ،چندان توفیقی نیافتهاند؛ برای مثال ،توماس میش در مواجهـه بـا مخاطبـان مسـلمان ،رنـج
زیادی را برای رفوی این تفسیر بر خود هموار میکند ،ولی باز در توجیه کفـاره شـدن مـرک عیسـی بـرای گناهـان ،رد پـای
تفسیر سنتی در کالمش ظاهر میشود و میگوید« :هرگاه کسی به گناه تن درمیدهد ،رابطۀ او با خـدا قطـع میشـود و هرگـاه
توبه میکند ،خدا از او درمیگذرد و گناه فردی و درونی او را میشوید .مسئله به اینجا خاتمه نمییابـد و اثـر وضـعی تجـاوز
ِ
پشتسـر میگـذارد و همـۀ
به ساحت الهی ،جهان آفرینش و نظام اخالقی همچنان باقی است .این قضیه شخ گناهکار را
نژاد بشر را آلوده میسازد( ».میش )۹۹ ،۱۰۵۵ ،
 . 1مانند نگر

دینی چوانر تسه و چونر ـ تزو از شاخههای دائوئیسم(.یو-الن ۱۴۱ ،۱۰۹۳ ،ـ )۱۴۱

 . 2برخی اندیشمندان کفۀ گرایش انسان به خیر را سنگینتر میدانند« :انسان ازنظر آفـرینش اولـی بـه فجـور و تقـوی ملهـم


ماهیت و مزایای اخالق کاربردی اسالمی با تأکید بر اندیشه آیتاهللجوادی آملی

دوم برای کسب امنیت و علت سوم برای کسب امتیاز و شهرت به تعـدی وامـیدارد []...
از اینجا آشکار میگردد که در زمانیکه آدمیان بـدون قـدرت عمـومی بهسـر برنـد ،کـه
همگان را در حال ترس نگهدارد ،در وضعی قرار دارند که جنر خوانده میشود و چنـین
جنگی جنر همه برضد همه است( ».هابز)۱۷۹-۱۷۵ ،۱۰۹۳ ،

۱۵

در خانواده و اجتماع و از دوران رشد تفکر و استدالل ،به اختیار و ارادۀ او بستگی بسـیاری دارد.
قرآن کریم آیات زیادی را به ویژگیهای انسان اختصاص داده است .این آیـات را بـه دو دسـتۀ
کلی میتوان تقسیم کرد :آیاتی که انسان را میستاید و آیاتی که او را نکوهش میکنـد .مفسـران
معتقدند از ِ
آیات ویژگیهای انسان مـیفهمیم ماهیـت انسـان دو جنبـۀ فطـری و طبیعـی دارد.
ازآنجاکه فطرت الهی دارد و به خدای سبحان متمای است ،ستودنی اسـت و ازآنجاکـه در بنـد
طبیعت ،شهوت و غضب است ،نکوهیدنی (جوادی آملی .)۱۱ ،۱۰۹۴ ،نکتۀ مهم برای بحث مـا
این است که گرایشهای دینی انسانها ،بـهجز معـدودی از منحرفـان و دینبهدنیافروشـان ،از
فطرت خداگرایشان ناشی شده است؛ ازاینرو اص ایـن گـرایش سـتودنی و شایسـتۀ احتـرام
اصی (نه احترام ظاهری و احتیاطی) اسـت ،هرچنـد محتـوای ایـن قالـب گرایشـی در مـوارد
بسیاری مجعول و خرافهآمیز است ،پیش از متهم کردن معتقـدان بـه همـین گرایشهـای دینـی
مجعول و خرافی باید به بینشی توجه کنیم که اسالم با تفکیک جاه قاصر از جاه مقصر به مـا
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۱۹

میدهد .در این توجه ،دایرۀ جهـ قصـوری را وسـیعتر از جهـ تقصـیری میگیـریم؛ یعنـی
انسانهایی که بهدلی شرایط گوناگون بازدارنده ،از رسیدن به معرفت صحیح بازماندهانـد و بـه
جه قصوری مبتال شدهاند ،بسیار بیشتر از کسانی است که بهعمد یا بهتعبیر قرآن کـریم ازروی
ب ی و ظلم باورهای مجعول ،کفرآمیز و خرافی را برمیگزینند یـا تـرویج میکننـد .نمیتـوان و
نباید برای مثال ،بهصرف دیدن بیماری که بهدلی اعتقاد به حکمی دینـی کـه ازنظـر مـا مـردود
است ،از پذیرفتن برخی اقدامات درمانی خودداری میکند ،او را در دل بـه خرافـهگرایی مـتهم
کنیم و به اعتقاد

احترام نگذاریم .اعتقاد دینی و مذهبی بیمار شایسـتۀ احتـرام اصـی اسـت،؛

چون هم از فطرت خداجوی انسان نشأت گرفته و هـم اخـالق مـا را بـه درک بسـتر تربیتـی و
فکری بیمار ملزم میکند .توان درک احساسات و نگر های دیگران ،از مهارتهـای اخالقـی

است؛ ولی ساختار اصلی او می بهطرف تقوا است [ ]...ذائقۀ انسان هـم شـیرینی را تشـخی

میدهـد و هـم تلخـی را؛ امـا

گرایش او نسبت به هر دو یکسان نیست ،بلکه تنها شیرینی را میپذیرد و اگر به بدیها و قبایح گرایش دارد ،نتیجـه بـدآموزی
و عادتهای ناپسند است( ».جوادی آملی.)۱۰۹-۱۰۵ ،۱۰۹۵ ،

منطبق بر فضیلت همدلی است.
بنابراین نگر

عم گرایانـه اگـر بـهمعنای احتـرام ظـاهری و محتاطانـه باشـد ،در مـوارد

بسیاری با مبانی انسانشناسی اسالمی سـازگار نیسـت؛ گذشـتهازاینکه چنـین احترامـی چـون
اصالت ندارد و فقط ابزاری است برای حفظ وضع بد مفرو

تا به وضع بدتری منجـر نشـود،

احترام اخالقی نیست ،بلکه تاکتیکی است برای در امان مانـدن از شـر کسـی کـه بـه او احتـرام
میگذاریم؛ یعنی بهدلی ترس از او به حریم او تعدی نمیکنیم .مقاب این برخورد عم گرایانه،
قرآن کریم بهویژه مطابق تفسیر کسانی چـون اسـتادجوادی آملـی ،میگویـد کـافران لجـوجی
هستند که اگر به باورهای کفرآمیزشان بیاحترامی شود ،مقابلهبهمث میکنند؛ پس به مسـلمانان
دیگری فقط به برهان متوس شوند( :جوادی آملی ،بی تا[« ).معبود] کسـانی را کـه غیرخـدا را
میخوانند ،دشنام ندهید؛ مبادا آنها [نیز] ازروى ظلم و جه خـدا را دشـنام دهنـد ،اینچنـین
براى هر امتی عملشان را زینت دادیم .سپس بازگشت آنها بهسوی پروردگارشان است و آنها
را از آنچه عم میکردند ،آگاه میسازد [و پادا

و کیفر میدهد]» (انعام)۱۳۹ /

دومین نگر  ،الهامگیرانه و پندگیرانه است؛ یعنی حضور دین در زندگی میتواند الهامـاتی
داشته باشد که برای مباحث اخالق کاربردی ،بهویژه با رویکرد اسالمی راهگشاسـت .یکـی از
این الهامات آن است که چون ریشۀ بیشـتر گرایشهـا و اعتقـادات دینـی ،اعتقـاد بـه خداونـد
همچون خالق هستیبخش است ،از گستردگی و فراوانی گرایشهای دینی در جهـان میتـوان
الهام گرفت که حضور خداوند در زندگی انسانها چقـدر جـدی اسـت .ایـن حضـور جـدی
بهروشنی داللت میکند که هنگام بررسی مسائ اخالقی باید رابطۀ افعـال انسـان را بـا خـدای
متعال درنظر گرفت .بیشتر منابع اخالق کاربردی سکوالر از این واقعیت مهم غفلـت یـا ت افـ
میکنند؛ درحالیکه توجه به این واقعیت در موارد بسیاری میتواند از وقوع معضـالت پیچیـدۀ
اخالقی پیشگیری کند یا به رفع آنها کمک کند .نگارنده در سفری به ایاالت متحده ،از نزدیـک
با عالمان و پژوهشگران اخالق پزشکی در مؤسسۀ اخالق کندی گفتوگوهـایی کـرده اسـت.
در برخی از این گفتوگوها پژوهشگرانی که پزشکان متخص ِ بخشهای درمـانی حسـاس،

ماهیت و مزایای اخالق کاربردی اسالمی با تأکید بر اندیشه آیتاهللجوادی آملی

میآموزد که مقدسات هر گروهی محترم است و باید برای اثبات مدعای خـود و نفـی مـدعای

۱۷

مانند سرطان بودند ،میگفتند در تعام با بیمارانی که خدا را بـاور دارنـد ،بـهویژه در تعامـ بـا
بیماران مسلمان ،با تعارضات اخالقی بسیار کمتری روبـهرو میشـوند .از ایـن نقـش بیبـدی
اعتقاد به خدا در آرامش میتوان برای افزایش ذخیـرۀ علمـی و خـردورزی اخالقـی حکمـت
آموخت.
میتوان حتی از اعتقادات مذهبی مخالفان نیز حکمت آموخت .بـه ایـن حکمـتآموزی در
برخی روایات اسالمی توصیه کردهاند .امیر مؤمنان ،علی

میفرماید« :حکمت را هرکجا بـود

دریافت کن ،چرا که آن گمشـدۀ هـر مـؤمنی اسـت( ».تمیمـی آمـدی )۰۶۳ ،۱۴۱۳ ،از برخـی
روایات میفهمیم آموختن حکمت حتی از زبان و اندیشۀ کسانی که بهظاهر اعتقـادی مخـالف
با اعتقاد ما دارند غنیمت است .امیر مؤمنان

میفرماینـد« :حکمـت را از هرکـه برایـت آورد،

بپذیر و در محتوای سخن دقت کن ،نه اینکـه گوینـده کیسـت( ».همـان )۰۶۱ :یـا میفرمایـد:
«حکمت را حتی از مشرکان بیاموز( ».طبرسـی )۱۰۴ ،۱۷۶۷ ،و میفرمایـد« :حکمـت گمشـدۀ
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۱۳

مؤمن است؛ پس حکمت را بیاموز حتی اگر نزد منافقـان باشـد( ».نهـج البالغـه ،حکمـت )۹۳
همچنین امامصادق
گمشدها

فرموده است« :حکمـت گمشـدۀ مـؤمن اسـت؛ پـس هرکـدام از شـما

را هرجا یافت ،آن را بگیرد( ».کلینی ،۱۴۳۵ ،ج)۱۰۴ ،۹

پس در نگر

اسالمی ،باب بهرهگیری از حکمتهایی که گاه ممکن است در اندیشـهها و

باورهای بهظاهر خرافی نهفته باشد ،همواره گشوده است؛ برای مثـال ،ممکـن اسـت از اعتقـاد
دینی شاهدان یهوه به منع انتقال خون ،این نکته را بتوان الهام گرفـت کـه بـهدلی خطـرات ایـن
رو

درمانی شایسته است مراکز درمانی این رو

را به شرایطی محدود کننـد کـه درمـان بـا

آسیزی 1بـه حضـور خداونـد در
رو های دیگر امکانپذیر نباشد یا از اعتقاد قدیس فرانسیس َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )۱۱۱۶ –۱۱۹۱( St. Francis Assisi . 1بانی فرقۀ فرانسیسکن ،کشیش عارفی است که براساس عقیدۀ حاضر بـودن خـدا در
همۀ مخلوقات ،طبیعت و موجودات طبیعـی ،حتـی آب و آتـش را میسـتود .در حـاالت او نوشـتهاند کـه خـدا را بـهسـبب
مراحمش در آفرینش موجودات طبیعی ستایش میکرد ،خورشید ،ماه ،آب ،باد و آتش را بـرادر و خـواهر خطـاب میکـرد و
حتی هنگامیکه زیر داا دستش سوخت ،نیا

او این بود« :ای برادر من آتش! [ ]...در این ساعت بر من مهربـان بـا و ادب


همۀ مخلوقات ،لزوم ستایش طبیعت و احترام به همۀ موجودات میتوان این نکته را فهمیـد کـه
باید در حفظ محیطزیست و پرهیز از استثمار طبیعت و موجـودات غیرانسـانی جـدیتر بـود.
هرچند مکتب فرانسیسکن در دین مسـیحیت بـدعتآمیز اسـت ،اسـتادجوادی آملـی دربـارۀ
همزیستی مسالمتآمیز اسالم با ادیان و فرهنرهای دیگـر گفتهانـد :اسـالم حصـار مـذهبی و
سیاسی گرداگرد هر فرهنگی را میشکند که نگذارد صـاحبان آن فرهنـر اسـتعداد خـویش را
میان ملتهای دیگر بروز دهند و اجازه ندهد ملتی از اندیشـۀ ملتهـای مجـاور یـا دوردسـت
استفاده کند؛ بدینترتیب دروازههای سرزمینهای دیگر را به روی مسلمانان و دروازۀ سرزمین
اسالمی را به روی فرهنرها و تمدنهای دیگر باز میکند .این گشـودگی دروازههـا دو نتیجـه
 )۱با آشنا شدن با فرهنرها و تمـدنهای دیگـر میتواننـد در تکمیـ و توسـعۀ تمـدن عظـیم
اسالمی سهیم باشند( .مطهری )۰۳۹ ،۱۰۷۳ ،به همیندلی برخی اندیشمندان اسـالمی از لـزوم
نگاه جهانی و صلحمدار به دین و ترسیم راه وحدت و صلح جهـانی بـا رویکـرد دینـی سـخن
گفتهاند (جوادی آملی )۱۹۷ ،۱۰۹۷ ،و معتقدنـد اسـالم از نظـرات دیگـران اسـتقبال میکنـد و
پلورالیسم را نه بهمعنای تکثرگرایی در اص واقعیت و حقیقت ،بلکه بهمعنای استحقاق دیگران
برای نظر دادن قبول دارد (جوادی آملی.)۱۳۴ ،۱۰۹۵ ،
ب) اسالم و بیطرفی اخالقی

گفتیم حضور واقعی دین در زندگی باعث مسائلی شده است .یکی از مهمتـرین مسـئلهها،
مسئلۀ آزادی دینی و امکان واقعی بیطرفی اخالقی در اخالق کاربردی است .در آثار فیلسـوفان
اخالق ،تحلی روشنی از مفهوم بیطرفی اخالقی وجود ندارد؛ امـا آن را از ویژگیهـای اصـلی
رفتار ،بهویژه داوری اخالقی میدانند .شـاید بتـوان از معیارهـای ایـن فیلسـوفان بـرای اصـ

پیشگیر .به درگاه خدایی که تو را آفرید ،تضرع میکنم تا گرمای تو را بر من تعدی فرمایـد؛ بـهطـوریکـه تـو فقـط آنقـدر
بسوزانی که مرا تاب آن باشد( ».فانینر)۱۵۷-۱۵۷ ،۱۰۹۴ ،

ماهیت و مزایای اخالق کاربردی اسالمی با تأکید بر اندیشه آیتاهللجوادی آملی

برای مسلمانان دارد )۱ :میتوانند هو  ،شایستگی و استعداد خویش را به دیگران ثابت کننـد؛

۱۱

بیطرفی اخالقی (گرت )۵۳-۶۷ ،۱۰۹۳ ،گفت بیطرفی ،یعنی بنابر نفی نسبیتگرایی و اثبـات
مطلقگرایی اخالقی ،چون ارز های کلی اخالقی به انسان ازآننظر توجه میکننـد کـه انسـان
است و به وظیفه یا خوشبختی همۀ انسانها مربوطاند ،هر سـوگیری بـهنفع عالیـق شخصـی،
گروهی ،نژادی ،جنسیتی و حتی اعتقادی و دینی ،خواه هنگام رفتار باشد یا داوری اخالقی ،مـا
را از این ارز های کلی دور میکند و موجب خطای در رفتار یا داوری اخالقی میشود؛ پـس
باید از چنین سوگیریهایی بپرهیزیم و بیطرف باشیم؛ اما درقبال چه کسانی و از چه نظـر بایـد
بیطرف باشیم؟ بهنظر میرسد در این اختالفی نباشد که دستکم درقبال همـۀ انسـانهایی کـه
بالفع شأن اخالقی دارند و فاعـ اخالقیانـد ،بایـد بیطـرف باشـیم؛ ولـی در شـمول دایـرۀ
بیطرفی دربرابر فاع های اخالقی بالقوه یا همۀ موجودات باشعور (اعـم از حیـوان و انسـان)
اختالفنظر وجود دارد .محیطزیستگرایان این دایره را شام همۀ موجودات زنـده میداننـد
که گیاهان را نیز دربر میگیرد .اگـر شـأن اخالقـی بـهمعنای وجـود حرمتـی ذاتـی باشـد ،کـه
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۱۱

بهموجب آن هر صدمه ،آزار و تباهی و درکُ هر استثماری ممنوع است ،بایـد گفـت در اسـالم
همۀ موجودات عالم چنین شأنی دارند .قرآن کریم دایـرۀ بیطرفـی را فراتـر از مفهـوم انسـان،
حیوان و گیاه ،شام مفهوم شی میداند« :آسمانهای هفتگانه و زمین و هرکـه در آنهاسـت،
او را باستایش تسبیح میگویند و هی چیزی نیست؛ مگر خـدا را همـراه بـا سـتایش او تسـبیح
میگوید؛ ولی شما تسبیح آنها را درنمییابیـد .بهراسـتی کـه خـدا در کیفـر منکـران بردبـار و
توبهکنندگان را آمرزگار است( ».اسرا  )۴۴ /در این دیدگاه ،آنچه به هستی هر موجـودی ارز
ذاتی میبخشد ،فقط شعور یا حیات آن نیست ،بلکـه آنچـه اصـی تر اسـت ،تسـبیح و سـتایش
خداوند همچون خالق هستی است که به هستی معنا میبخشد .چه ارزشـی واالتـر از ایـن کـه
موجودی عالوهبر هستی ،ادراک و شعور ،به مدار هستی خود توجه و آن را ستایش کنـد .بنـابر
تفسیر استادجوادی آملی از آیاتی که بر تسبیح و عبادت موجودات داللت میکننـد ،اسـناد ایـن
تسبیح و عبادت به موجودات از مجاز ،استعاره و تشبیه نیست ،بلکه اسناد حقیقی اسـت؛ یعنـی
درحقیقت ،همۀ موجودات خداوند سبحان را تسبیح میکنند و اساس خلقتشان همـین اسـت.
این واقعیت بر ساختههای بشری هم صادق است:

«اینچنین نیست که زمین اینکه میگویند لعنت میکند یا رحمت میفرسـتد ،چیـز
طراا مسبَح حقاند برابر آن اص کلی که فرمود ﴿ ِإن مِن شَ ْی
مجاز باشد .مصنوعات َ
ِإ َّال یُ َسبِّ ُح ب ِ َح ْم ِد ِه﴾ هی چیزی نیست؛ مگراینکه مسبَح حق است .تمام اجزا و ذرات
این آهن و آن نخ و آن چوب ،همه مسبحات ذات اقـدس الهیانـد ،تسـبیحگوی او
هستند؛ منتها گوشی میخواهد که انسان آن را بشنود( ».جوادی آملی ،بی تا).

ازاینرو تأکید اسالم بر بیطرفی از همۀ مکاتب اخالقی دیگر بیشتر است؛ اما این بیطرفـی
باید به چه بُعدی مربوط باشد؟ آیا محدود به بعدی است که به گروه هدف آسیب میرسـاند یـا
شام نفع و ضرر میشود؛ یعنی فقط باید درقبال آسیب رساندن بیطرف باشـیم یـا بـرای نفـع
رساندن نیز این الزام وجود دارد؟ فیلسوفان به این جنبه از پرسش کمتـر توجـه کردهانـد؛ ولـی
گروه هدف آسیب برساند .برخی گفتهاند:
«عم بیطرفانه ازجهت پرهیز از انجام اعمـال ضـداخالقی (یعنـی بـهناحق زی ِرپـا
گذاشتن قواعد نهیکنندۀ قت  ،اغوا و تقلب) نهتنها ممکن ،بلکـه آسـان اسـت .اگـر
آدمی این قواعد را نقض نکند ،آنوقت است که وی از این قواعـد بهطوربیطرفانـه
درقبال همه پیروی کرده است( ».گرت)۵۰ ،۱۰۹۳ ،

از این حد که بگذریم ،چون هنگام تصمیمگیری در خدمت یا کمک کـردن بـه دیگـران یـا
جلوگیری از درد یا تسکین درد آنان ،در بسیاری از موارد ناچار به گزینشیم ،الزام بـه بیطرفـی،
الزام به چیزی ناممکن است.
دین اسالم نهتنها مشکلی با این معنای بیطرفی اخالقی ندارد ،بلکـه ازلحـاظی منـادی و
مشوق آن است .سوگیریهای متعصبانۀ برخی دیـنداران بـرخالف مـنش انبیـای الهـی بـه
روایت قرآن کریم است؛ برای نمونه ،ماجرای حضرت ابراهیم

که بـا فرشـتگان خداونـد

دربارۀ عذاب قوم گناهکار لوط چانه میزند .در آیـات  ۵۴و  ۵۷از سـورۀ هـود آمـده اسـت:
«پس آنهنگامکه وحشت ابراهیم برطرف شد و بشارت به فرزند را دریافـت کـرد[ ،زمینـه را
آماده دید] که با رسوالن ما دربارۀ قوم لوط چانهزنی کند .بهراستی ابراهیم مردی بسیار بردبار
و دلسوز بود و برای هدایت و نجات مردم بسـیار روی بـه درگـاه خـدا مـیآورد ».مفسـران

ماهیت و مزایای اخالق کاربردی اسالمی با تأکید بر اندیشه آیتاهللجوادی آملی

همۀ فیلسوفان موافقاند که مقتضای بیطرفی این است که شخ

نباید به هی یـک از اعضـای

۱۰

میگویند خداوند در این آیه ،ابراهیم

را بهدلی ایـن بیطرفـی دلسـوزانه بـا مـدح بلی ـی

میستاید؛ زیرا آن جناب پیامبر بردباری بود که حتـی بـرای عـذاب چنـان مـردم سـتمکاری
شتاب نمیکرد ،بلکه بسیار امیدوار بود توفیق الهی شام حـال آنـان شـود و اصـالح شـوند،
سخت رنج میبرد که هالک شوند و آه میکشید و برای نجات آنان به خداوند متوس میشد
(طباطبایی.)۰۱۵-۰۱۶ ،۱۰۷۳ ،
نمونۀ دیگر ،ماجرای دخالت حضرت موسی

در نزاع سبطی با قبطی است .سـبطی بـا آن

حضرت نزدیکی قومی داشت و قبطی وابسته به قومِ دشمن آن حضرت بود .آن حضرت چـون
دید سبطی در دستان قبطی گرفتار شده است ،با قبطی درگیر و باعـث قتـ اتفـاقی شـد .نکتـه
اینجاست که وقتی موسی
میرود ،او موسی

به فرمان خداوند ،همراه هارون برای موعظۀ فرعون بـه دربـار

را مؤاخذه و به قت اشاره میکند« :و آن کار خطیرت که انجـام دادی و تـو

از کسانی بودی که پاسخ نعمتها و نیکیهای ما را با ناسپاسـی دادی( ».شـعرا  )۱۷ /حضـرت
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۱۴

موسی

بدون دفاع جانبدارانه و سوگیرانه از این کار ،عذر قصور یا تقصیر میآورد« :آن عمـ

را آن هنگام انجام دادم که از جاهالن بودم( ».شعرا )۱۳ /

1

عالوهبر نمونههای باال ،برای اثبات لزوم بیطرفـی اخالقـی بـهمعنایی کـه گفتـیم ،شـواهد
روایی نیز موجود است که به یک نمونه اکتفا میکنیم .زیـد بـرادر امامرضـا  ،در پیکـاری بـا
همکاری یکی دیگر از علویان ،والی بنیعباسی بصره را شکست داد و بصـره را تصـرف کـرد.
زید در بصره ،خانههای بنیعباس را آتش زد و به زیدالنار شهرت یافت .او همچنـین خانـهها و
اموال بسیاری را غارت کرد .جلودی ،فرماندۀ عباسی ،برای سرکوبی زید راهی بصره شد .پـس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1برخی در تفسیر این جملۀ حضرت موسی  ،معنـای ضـاللت را در کلمـۀ «ضـالین» ،جهالـت و ناآگـاهی و متعلـق ایـن
ناآگاهی را حرمت قت آن فرد میدانند« :موسی به فرعون میگوید من از جاهالن بودم ،پیشازآنکه وحی خداوند را مبنـی بـر
حرام بودن قت آن فرد دریافت کنم .عرب ضالت را بهمعنای جهالت و جهالت را بهمعنای ضاللت بـهکـار میبـرد( ».طبـری،
 ،۱۴۱۱ج  .)۴۱ ،۷برخی دیگر از مفسران ،متعلـق ناآگـاهی حضـرت موسـی
میدانند؛ یعنی ناآگاه بوده است که به قت ختم میشود(.طوسی ،بیتا ،.ج)۱۱ ،۹

را ناآگـاهی از نتیجـۀ دخالـت در درگیـری

از یک روز نبرد ،زید را شکست داد ،او را اسیر کرد و پیش مأمون فرسـتاد .امامرضـا
رفتار و افکار برادر

اعمـال،

را بهشدت نکوهش کرد .هنگامیکه زید در پاسخ به نکـوهش حضـرت

گفت «من برادر تو و پسر پدر تو هستم» ،آن حضرت فرمودند« :تو هنگامی برادر من هستی کـه
از خدای عزوج اطاعت کنی ».سپس به آیۀ شریفهای استناد کردند که خداوند متعال پسر نـوح
را بهسبب معصیتش از خاندان نوح خارج میداند (ابنبابویه ،۱۰۵۹ ،ج.)۱۰۴ ،۱
ج) اعتقاد به خدا و جدیت اخالق

ایمان به خدای یگانه و جهان آخرت ،دو آمـوزۀ بنیـادین در اسـالم اسـت .ایـن دو آمـوزه
درواقع ،روح عقیدۀ اسالمیاند .تأکید اسالم بر اهمیت ایمان توحیدی و اعتقاد به معـاد و تـأثیر
شبهدینی دنیای امروز متمایز میکند.
این نکته که اعتقاد به خدا جدیت یا استحکام الزامات اخالقی ما را محـدود میکنـد؛ چـون
برای مثال ،اخالق زیستی دینی بیشتر در جستوجوی تصحیح انگیزههـا و صـورتهای فعـ
است و نتایج را به مشیت و فع الهی واگذار میکنـد ،بـا تقریـر درسـت از اعتقـادات اسـالمی
سازگار نیست 1.اول اینکه دنیا از دیدگاه اسالم ،سراسر مذموم نیسـت .آنچـه مـذموم اسـت ،دل
بستن به دنیا و فریب لذتهایش را خوردن است که آفـت زنـدگی دنیاسـت .از ایـن آفـت کـه
بگذریم ،دنیا مزرعۀ آخرت است 2.عم شایسته فرصتی اسـت کـه دنیـا بـه انسـان میدهـد و
ازایننظر ،روایات اسالمی دنیا را ستودهاند .امامصادق

فرمود« :دنیا بهترین مـددکا ِر زنـدگی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1این نکته بیشتر بر رویکردهای جبری دینی منطبق است یا رویکرد سنتی اشاعره که جمع اعتقاد بـه توحیـد و اعتقـاد عـدل
الهی را تعار

ح نشدنی میدانند.

 . 2این مفهوم را از مضامین بسیاری از اعتقادات اسالمی که به رابطۀ دنیـا و آخـرت مربـوط میشـوند بـهخوبی میتـوان
دریافت .نگارنده به روایت مستندی دست نیافت که حاوی عبارت «الدنیا مزرعه اآلخـره» باشـد و گویـا ایـن روایـت از
روایات مرس اسـت .یکـی از منـابعی کـه ایـن روایـت را مرسـ از پیـامبر اسـالم
(ابنابیجمهور۱۴۳۴ ،ق ،ج ،۱ص .)۱۶۵

میدانـد ،عوالیاللئـالی اسـت.

ماهیت و مزایای اخالق کاربردی اسالمی با تأکید بر اندیشه آیتاهللجوادی آملی

این دو بر سایر اعتقادات دینی و زیست مؤمنانه ،ایـن دیـن را از بسـیاری از اعتقـادات دینـی و

۱۷

آخرت است( ».کلینی ،۱۴۳۵ ،ج )۵۱ ،۷کسی دنیا را نسـنجیده مـذمت میکـرد .علـی

بـه او

فرمود:
«همانا دنیا سراى راستی براى راستگویان ،خانۀ تندرستی براى دنیاشناسان ،خانـۀ
بینیازى براى توشهگیران و خانۀ پند براى پندآموزان است .دنیا سجدهگاه دوسـتان
خدا ،نمازگاه فرشـتگان الهـی ،فرودگـاه وحـی خـدا و جایگـاه تجـارت دوسـتان
خداست ،که در آن رحمت خدا را بهدست آوردند و بهشت را سـود بردنـد( ».نهـج
البالغه ،حکمت .)۱۰۱

دوم اینکه اخالق اسالمی در ارزیابی فع  ،در کنـار حسـن فـاعلی و تصـحیح انگیزههـای
فاع  ،به حسن فعلی هم توجه میکنـد و بـرخالف دسـتورگرایان اخالقـی ،فقـط بـه درسـتی
صورت فع و مطابقت آن با دستور اکتفا نمیکند و برخالف دیدگاه تقدیرگرایان دینـی ،نتیجـه
را فقط به مشیت الهی واگذار نمیکند تا بدون تحلی و فقط با توس بـه ضـعف ،محـدودیت و
نق

آدمی و عظمت ،رحمت و بخشش خداوند ،به رواداری دربارۀ شر و بدی انسـان برسـد؛
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مفاسد واقعی عالم مرتبط است و ازدیاد خیر و کاستن شر در جهان یکی از جنبههای مهـم ایـن

۱۶

مصالح و مفاسد است ،از سنجش خیر یا شر حاص از فع گریزی نیست؛ اما دیـدگاه اسـالمی

موضعی که برای خالصی از سختگیریهای وظیفهگرایانه به دام آسانگیریهایی میافتد کـه
ممکن است جرئت انسان را به گناه افزایش دهد.
در ارزیابی فع اخالقی ،دستکم در تقریر شیعه ،به چند نکتـۀ مـرتبط توجـه میکننـد)۱ .
انگیزه یا بهتعبیر اسالمی نیـت ،در مقایسـه بـا صـورت فعـ  ،بهمنزلـۀ روح اسـت بـه جسـم؛
بدینترتیب ،چون انگیزه از صورت فع جدا نیست ،یکی از عناصری که در ارزیابی فع مهـم
است ،همان درستی یا نادرستی انگیزۀ فاع است؛  )۱چون درستی یا نادرستی فع با مصـالح و

برخالف دیدگاههای رایج سودگرایان اخالقی ،پیوستگی زندگی دنیا را بـا آخـرت نیـز درنظـر
میگیرد؛ برایناساس ،چون عق بشری از میزان تأثیر افعال در ایـن دنیـا بـر زنـدگی جـاودانی
شناخت کاملی ندارد ،هنگام تعار

یافتۀ غیرقطعی عقلی با نق معتبر دینی ،بایـد بـا رویکـرد

وظیفهگرایانه نق معتبر دینی را مقدم دانسـت؛  )۰براسـاس آمـوزۀ توحیـد افعـالی در اسـالم،
مشیت الهی نه در عر

مشیت انسانی ،بلکه در طول آن است؛ پس منافـاتی بـا مشـیت انسـان

ندارد .اگر انسان به اختیار خویش مسیر خیر و سعادت را برگزیند و برای رسـیدن بـه آن کـاری
کند ،این اختیار و کار با مشیت الهی است و خداوند انسان را در این مسـیر هـدایت و حمایـت
میکند و برعکس ،اگر انسان به اختیار خویش مسیر شر را برگزیند و در آن مسـیر تـال

کنـد،

باز با مشیت الهی چنین کرده است:
«هر کس دنیاى زودگذر را بخواهد ،همان اندازه که اراده کنـیم بـه او خـواهیم داد.
آنگاه دوزخ را بر او مقرر خواهیم کرد که نکوهیـده و مـردود در آتـش سـوزان آن

د) سالمت اخالقی فاعل

براساس دیـدگاه اسـالمی دربـارۀ دسـتاورد عصبشناسـی و زیستشناسـی مولکـولی و
تأثیر

بر تعریف هویت فاع اخالقی میتوان گفت نباید سالمت اخالقی فاع را به سـالمت

ِ
اخالقی هویـت شخصـی،
روانی و عصبشناختی فروکاست .رویکردهای سکوالر در مسائ
فاعلیت اخالقی و سالمت فاع اخالقی ،اغلب تعریفی از فاع اخالقی را مفـرو

میگیرنـد

که بهترین پژوهشهـای عصبشناسـی و داروشناسـی آن را تأییـد کنـد .اسـالم اگرچـه ایـن
پژوهشها را برای احراز سالمت روانی و عصبشناختی فاع الزم میداند ،ازآنجاکه سـالمت
فاع اخالقی را به سـالمت روانـی و عصـبی محـدود نمیدانـد ،حتـی در کامـ ترین وضـع،
بههی وجه به کفایت این پژوهشها حکم نمیکند .سالمت اخالقی مانند مثلثی اسـت کـه سـه
ضلع دارد :سالمت بدن؛ سالمت ذهن یا روان؛ سالمت روح .سالمت جسـم مرهـون مراعـات
بهداشت تن ،التزام به خوردن و خوابیدن و حفظ توان بدن است .علم پزشـکی یـا فیزیولـوژی،
مسائ ایـن ضـلع را بررسـی مـیکنـد .سـالمت روان در گـرو بهداشـت ذهـن و اعصـاب و
ورودیهای ذهنی است .عصبشناسی ،رواندرمانگری و داروشناسی روانی عهدهدار بررسـی
مسائ این ضلعاند .سالمت روح از بهداشت روحانی ،بندگی خدای متعال و رفتار متناسـب بـا
این بندگی بهدست میآید .مطالعۀ این ضلع برعهدۀ علوم الهیاتی و دینـی اسـت .نکتـۀ مهـم آن
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درآید .و هرکس آخرت را بخواهد و سعی و کوشش خود را بـرای آن بـهکار بـرد و
مؤمن باشد ،پادا کوشش او به او داده میشـود .و هریـك از ایـن دو گـروه را بـه
عطاى پروردگارت کمك خواهیم داد و هرگز کسی از عطاى پروردگـارت محـروم
نخواهد بود( ».اسرا )۱۳-۱۹ /
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است که این اضالع مکم یکدیگرند .مثلث سالمت اخالقی ،مثلث متساویاالضـالعی اسـت
که هر ضلع آن با همراهی دو ضلع دیگر استقرار مییابد؛ توجه به سالمت جسم ،بـدون توجـه
به سالمت روان و روح ،از معضالت اخالقـی فـرد و جامعـه پیشـگیری نمیکنـد؛ بمانـد کـه
خسارتبار است .دربارۀ سالمت روان ،بدون سالمت جسم و روح نیز چنین است .تمرینهـای
آرامش و درمان اضطرابهای روانی در پرور

انسان سـالم اخالقـی کـافی نیسـتند؛ چهبسـا

سالمت روحانی و جسمانی را به خطر بیندازند .همینطور رسـیدگی بـه سـالمت روحـانی و
بیتوجهی به سالمت جسمانی و روانی ،مؤمنان روانپـریش ،وسواسـی و بیمـار را بـه جامعـه
تحوی میدهد.
نتیجهگیری

در این مقاله هم اخالق کاربردی سـکوالر و دینـی را (اجمـالی و گـذرا) و هـم اخـالق
کاربردی دینی و اخالق کاربردی اسالمی را (با تفصـی بیشـتر) مقایسـه کـردیم .مقصـود از
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پژوهشگران مزایای رویکرد دینی به اخالق زیستپزشکی را به مزایای واقعـی و هنجـاری
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تقسیم میکنند .مزایای واقعی ،مزایای توجه به حضور واقعی دیـن در زنـدگی انسـانها بـرای

هویت اسالمی اخ الق کاربردی ،هر دو معنای مراجعه به متـون دینـی (آیـات و روایـات) و
بهرهگیری از اندیشهورزی مسلمان است .در این مقایسـه ،از شـاخههای اخـالق کـاربردی،
بیشتر بر شاخۀ اخالق زیستپزشکی تمرکز کردیم :یکی بهدلی تقدم تـاریخی مباحـث ایـن
شاخه بر مباحث شاخههای دیگر و دوم چون دامنۀ مسائ اخالقی این حـوزه بسـیار وسـیع
است؛ بهطوریکه به شاخههای دیگر سرایت میکند و معموالا دغدغههای مشترک را در ایـن
شاخه میتوان پیگیری کرد.

ح مسائ اخالق کاربردی است .بیتوجهی به حضـور دیـن در زنـدگی انسـان ،بـه نقصـان
راهح های پیشنهادی برای مسئلههای اخالقی منجر میشود .مزایای هنجاری ،مزایـای دخیـ
کردن سنتهای دینی در بحثهای قـراردادی دربـارۀ اصـول (خودمختـاری ،منفعترسـانی،
پرهیز از آزار و عدالت) یا نظریههای اخالقی مسلط (نتیجهگرایی و مطلقگرایی) است.
رویکرد اسالمی در کلیت مزایای رویکرد دینی ،با سایر رویکردهای دینی مشـترک اسـت،

هرچند دربارۀ بسیاری از این مزایا توضیحات متفاوتی میدهد که امتیاز این رویکـرد بـه سـایر
رویکردهاست .در این مقاله ،توضـیحات متفـاوت اسـالمی را در چهـار موضـوع نگـر

بـه

واقعیت دین در زندگی انسانها ،بیطرفی اخالقی و آزادی دینی ،اعتقاد به خداونـد و جـدیت
اخالق و سالمت فاع اخالقی آوردیم و دربارۀ امتیاز نگاه اسالمی صحبت کردیم.
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