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  دهكيچ
کـه در  ، وجه هنجـاري انتقـادات یـاد شـده    ، ت. در این مقالههاي اخیر با انتقادات بسیاري مواجه بوده اسلیبرالیسم در دهه

اینتـایر بـه عنـوان    السـدیر مـک  ، شود. بدین منظـور بررسی و مقایسه می، تقابل با وضعیت اخالقی جوامع لیبرال قرار دارد
مقایسـه ایـن    انـد. حاصـل ایـن   اهللا مصباح به عنوان نمایندة سنت اندیشۀ اسالمی انتخاب شدهگرایی و آیتنمایندة جامعه

باشند. امـا وجـه   منتقد فردگرایی افراطی و خودمحوري لیبرالی در اخالقیات می، است که هر دو در وجه سلبی اندیشۀ خود
محـوري در اخـالق حمایـت نمـوده و     اینتایر از جامعـه متفاوت از یکدیگر است. مک، ایجابی آنها براي این سامانۀ اخالقی

اهللا مصباح وحی و در مواردي عقـل را  نماید. اما آیتنفسه و سازندة اخالق توصیف مییزندگی اجتماعی را داراي ارزش ف
بلکـه ابـزاري بـراي تـأمین نیازهـاي مـادي و       ، نفسهجامعه را نه داراي ارزش فی، کاشف از قوانین اخالقی معرفی نموده

یت اخالق و نیز حمایـت از دخالـت دولـت    هاي این دو اندیشمند در مورد درج سعادت به عنوان غاداند. دیدگاهمعنوي می
  در عرصۀ اخالقی به یکدیگر نزدیک است.

  جامعه.، ییفردگرا، ينگرش هنجار، رینتایاکر میالسد، اهللا مصباحیتآ ها:واژهکلید
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  مقدمه
معاصـر   ۀشـ یاند ةدر حـوز  يالدیمـ  80 ۀه از دهـ کسم هستند یبرالیمنتقدان متأخر ل ۀان از جملیگراجامعه

معاصـر بـود    یجوامع غربـ  یاخالق يهايدر برابر نابهنجار ینشکاساساً وا ییگرا. جامعهاندشتهحضور دا
و  یاف طبقـات کد شـ یتشـد ، ادیـ ش اعتیافـزا ، هـا خـانواده  یفروپاشـ ، یاجتمـاع  یختگیگسهمه دچار ازک
، ی(نعمتـ  دهـد یم قرار یاسیس يپردازهیانون نظرکجامعه را در ، تبکن میشده بودند. ا یاسیس یتفاوتیب

لت و یه فضـ کاخالق است  ۀفلسف ینوع يحاو ییگراجامعه، يمباحث هنجار ة). در حوز17ص، 1390
تـب بـر   کن میـ خـاص اسـت. ا   یه محصول جامعه و فرهنگک یلتیالبته فض .دهدیبنا قرار مر را سنگیخ

 فضیلت در پیتـاب  کنگارش  ياریورزد. بسید مکیرات تأین و تحقق خیومت در تدوکنقش جامعه و ح
داننـد.  یمـ  يرکـ تـب ف کم یـک به عنوان  ییگرارا سرآغاز جامعه 1981در سال  رینتایاکر میالسدتوسط 

ت سـنت  یـ لکه کـ بل، سمیبرالیتنها لانتقادات او نه ۀگرا بوده و دامنشمند جامعهین اندیتربرجسته، رینتایاکم
  یرد.گیم را دربر يروشنگر
ـ توستنها نه، سمیبرالیل یفلسف یمبان گـر همچـون   یپـردازان د هیـ نظر يه از سـو کـ بل، یط منتقدان غرب

 یه نـاهمخوان کـ ان مسلمان برآننـد  یگراسنت یاست. برخ ز مورد انتقاد قرار گرفتهیشمندان مسلمان نیاند
ژه در یـ وه بـه کـ است اهللا مصباح تیآ، پردازانهین نظریا ۀسم وجود دارد. از جملیبرالیل یدر مبان يارکآش

 یفلسـف  یمبـان ، رانیـ در ا یار غربکاز نشر اف ياحساس خطر و ةدور یعنی، خود یات علمیاز ح يادوره
  ند. کیم یده و متعارض با اسالم معرفیرا به چالش طلب يو فردمحور ییگراخصوص انسانبسم یبرالیل

، شناسـانه گرایان و اندیشمندان مسلمانِ منتقـد لیبرالیسـم شـامل مباحـث انسـان     نظریات جامعه
نگرش هنجاري این دو طیف از منتقـدان  ، ناسانه و نگرش هنجاري است. در این پژوهششمعرفت

عنوان نمایندة به، اهللا مصباحآیتگرایان ـ و به نمایندگی از جامعهـ  اینتایرالسدیر مکیعنی ، لیبرالیسم
ی داشته پوشاندر کجا هم هاگیرد تا مشخص شود این نگرشمنتقدان مسلمان ـ مورد مقایسه قرار می

در ارزیابی نظریات منتقدان غربـی لیبرالیسـم   ، گیرند. این مقایسهاي از هم فاصله میو در چه زمینه
  براي استفاده در متون بومی و اسالمی علوم سیاسی راهگشا خواهد بود.

  رينتاياكر ميالسد يالف. نگرش هنجار
رده کـ تـه وارد  ین انتقادات را بر مدرنیتندتر ،خود يان نگرش هنجاریدر ب رینتایاکم، انیگراان جامعهیاز م

هـا و  بحـث ، است یمعاصر غرب ۀاز آن در جامع یناش یبحران اخالق، سمیبرالیاز ل يانون انتقاد وکاست. 
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بـودن اسـتدالل خـود را     یعقالن يها ادعااز طرفهریک  ه در آنک، یاخالق ةدیفایان و بیپایب يهانزاع
 ۀه فالسـف کـ ن امـر آن اسـت   یـ ل ایـ دل، رینتایاکمنند. به نظر کب را متقاعدیند رقااما هنوز نتوانسته، دارند

). منظـور  60ص، 1380، یبهشـت  ینیاند (حسـ شه و استدالل خود جدا شدهیاند یخیتار ۀنیشیاز پ، اخالق
به عنوان هـدف و  » اتیدرج غا«ه کاخالق است  ییمشخصاً سنت ارسطو، »یخیتار ۀنیشیپ«از  رینتایاکم

 رینتـا یاکمـ ، امکن اسـتح ی). هم80ص، 1387، یام آن شده بود (قربانکب استحموج» تیعقالن«ن یهمچن
در آثـار   يمعاصـر انداختـه اسـت. و    ۀجامع یدن به بحران اخالقیان بخشیپا يآن برا ير بازسازکبه ف ار

و  After Virtue (1981), Whose Justice? Which Rationality? (1988)ن آنـان  ین و اثرگذارتریترمعروف (،خود
Three Rival Versions of Moral Enquiry (1990) یآرمـان  يرا عصـر  ییدوران سـنت ارسـطوگرا   )باشندیم 

، يسـاز ن دوبـاره یـ شود. ماحصل ا يات روزگار ما بازسازیامروز و بنا به مقتض ۀدر جامع یده باکداند یم
 یمیا دارد؛ مفـاه کـ ات» سـنت «و » تیروا«، »عمل«ه بر سه مفهوم کاست  یین ارسطوگرایاخالق نو ۀفلسف

؛ 79، ص1387(قربـانی،   سـازند سـه الیـۀ تکامـل تـاریخی فضـیلت ارسـطویی را مـی       ، که به نظـر وي 
عمل به معناي کرداري جمعی براي رسـیدن بـه خیـر    ، طور خالصه. به)394ـ381، ص 1385شهریاري، 

کند که از گذشته آغاز و بـه سـمت   میدار زندگی فرد اشاره به سیر خطی و جهت» روایت«است. مفهوم 
کند. سنت نیز دستاورد یک جامعۀ خاص در طول تـاریخ اسـت کـه    پذیر حرکت میبینی نااي پیشآینده

روش ، . وي بـا اسـتفاده از ایـن مفـاهیم    )1384(زائـري،   ها و باورهـایی بـراي افـراد اسـت    ارزششامل 
کند تا نظم را بـه اخـالق آشـفته و    بازسازي می محور و عقالنی ارسطو را در اخالقفضیلت، محورغایت

ـ ا أمنشـ  رینتـا یاکمـ نظـر   . به)63- 62، ص 1387(قربانی،  فردگراي اخالق غرب بازگرداند  ین آشـفتگ ی
از آن بـا عنـوان    يه وکـ ن اخـالق اسـت   یدر تـدو  يفـرد  ۀت احسـاس و عاطفـ  یـ مکو حا يفردمحور

  ).80، ص 1385پور، (براتعلی کندیاد می» گراییعاطفه«
  گیرند.  شامل محورهاي چندي است که در ذیل مورد بررسی قرار می، اینتایرالسدیر مکنگرش هنجاري 

  رهايبودن خ يجمع
اینتایر در حوزة نگرش هنجاري، ارجاع وي به جوامع قهرمـانی  گرا بودن مکهاي جامعهاز نخستین نشانه

ي، در اشعار هومر (قـرون هشـتم و هفـتم    عنوان سرآغاز سنت ارسطویی است. این جوامع از دیدگاه وبه
هایی اسـت کـه بـه زمـانی بسـیار دورتـر از هنگامـۀ        اند؛ اشعاري که خود شامل داستانق.م) ترسیم شده

از تحلیل آثار هومر، اسـتخراج   اینتایرمک). دستاورد 210، ص 1390اینتایر، گردند (مکشان برمیسرایش
شان، کـه بـر اسـاس نظـم     مانی هویت افراد با نقش اجتماعیتصویر جوامع قهرمانی است. در جامعۀ قهر
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گیرد. چنانچه فرد، نقش اجتمـاعی خـود   مراتبی جهان و جامعه به آنها محول شده است، شکل میسلسله
). در اینجـا میـان   35ــ 34، ص 1385خوبی به انجام برساند، انسان نیکـی خواهـد بـود (شـهریاري،     را به

طور کلی، در سـنت ارسـطویی تنهـا درون    اش پیوند وجود دارد. بهماعیاخالقی بودن فرد و زندگی اجت
  ).12، ص 1387شوند (واعظی، چارچوب اجتماع است که فضایل شکوفا می

در دوران ، ییاز سـنت ارسـطو  یـ امت یکعنوان رها بهیبودن خ یجمع یژگین ویا، رینتایاکمنظر اما به
نـامطلوب را در   يرد هنجـار یکـ ن رویـ ا ۀشـ یت. او ران رفتـه اسـ  یاز م، است ییه عصر فردگراک، دیجد

، اخـالق  يسـاز یدر عقالن ياصحاب روشنگر یامکنا :داند و معتقد استیمدرن م يایدن یشناسمعرفت
، پـور یده اسـت (براتعلـ  یبر عواطف فرد گرد یبودن اصول اخالق یا همان مبتنی ییگراسبب بروز عاطفه

ق یعواطـف و سـال  ، جـز ابـراز احساسـات    يزیـ چ یاخالق يهاگزاره، ). در جهان معاصر80ص، 1385
انسـان بـا    يونـدها ینظـر از پ صـرف ، را يحات فردیالت و ترجیتما ییگراعاطفه شوند.ي تلقی نمیفرد

  ).22ص، 1388، پوريدهد (علویانون توجه خود قرار مکدر ، اجتماع
ن او از مفهوم سـنت و  ییتب، دهدیش میرا نما رینتایاکمرها در نظر یبودن خ یه اجتماعک يگریامر د

آن سـنّت  ، ل گرفتـه در سـنّت عمـل شـود    کل شیه به فضاک یل است. در صورتیآن با بحث فضا ۀرابط
بـودن   یتـوان اجتمـاع  یز مین »عمل«). با استفاده از مفهوم 374ص، 1390، رینتایاکپابرجا خواهد ماند (م

از بـروز   يریجلـوگ ، مفهوم عمـل  يردهاکارکاز  کیی، ويرا اثبات نمود. از نظر  رینتایاکم يلت برایفض
 یخیتـار  يهاكرده و آن را مطابق مالکعمل را رد  یو ذهن یشخص يارهایه معکچرا ؛است ییگراعاطفه
ـ با رینتایاکمدر نظر ، قتیدر حق ).101ص، 1385، فتیند (مالهال و سوئکیم میتنظ یو جمع طـور  د بـه ی

ه بتـوان آن را از  کـ اسـت   یعمل در صورت يریپذافت. فهمیت ر دسیبه خ یجمع يهاكو با مال یجمع
  .کردل یتحل، ط عملین محیعامل و همچن يات و باورهایق نیطر

 اخالق ييت نهايو درج سعادت به مثابه غا يمحورتيغا

یکـی از دالیـل آن را   ، سـنت ارسـطویی را بـه دلیـل اسـتحکام مـورد تمجیـد قـرار داده         اینتایرمک
انسان ، مبتنی بر سه مفهوم است: اول، ارسطوداند. چارچوبۀ اخالق نزد نت میمحوري این سغایت

گونه که بایـد  انسان آن، هایی است و باید کامل شود. دومانسانی که داراي نقص، چنان که هستآن
احکام اخالقـی کـه بـه    ، در صورتی که به ماهیت ذاتی خود پی ببرد. در نهایت، باشد (انسان غایی)

کنند. اصوالً معناداري اخالقیات ارسطویی در گرو ن از وضع موجود به مطلوب کمک میگذار انسا
دهد و بـه  هاي اخالقی شکل می). غایت انسانی به محتواي گزاره90ص، مفهوم غایت است (همان
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شناسـی متـافیزیکی او   بر زیست، ارسطومحور کند. نظریۀ غایتمانند نقطۀ هدف براي آنها عمل می
طبیعتی خـاص دارنـد؛   ، همچون اعضاي دیگر انواع موجودات، افراد بشر«؛ به این معنا که اتکا دارد

و طبعاً به سوي غایت خاصـی  ، هاي معینی دارندو آن طبیعت طوري است که آنان مقاصد و هدف
 بـه تبـع نگـاه سلسـله    ، از انسـان  ارسطو). این تصویر 256ص، 1390، اینتایر(مک» کنندحرکت می
ه عالم طبیعت است؛ تصویري که در آن عالَم همواره در حال حرکت از ماده به صورت مراتبی او ب

). رسیدن به غایت با عمـل بـه   197ص، 1383، باشد (شهریاريهمان غایت می، است. این صورت
این است که او  ارسطومحوري هاي غایتزیربناي فلسفۀ اخالق اوست. یکی از شاخصه، اخالقیات

بلکه در سرسلسله به یـک غایـت نهـایی    ، کندتصویر نمی، پایاننهایت و بیا بیسلسلۀ غایاتش را ت
  ).101ص، 1388، دهد (ساطعشود که به همۀ کارهاي آدمی جهت میختم می

حـذف مفهـوم غایـت بـود؛     ، از صحنۀ اخالقیات مدرن ارسطوبارزترین طرد ، اینتایرمکاز نظر 
آمد. بدین صورت کـه اخالقیـات   اخالقی به شمار میهاي عاملی که سبب معناداري احکام و گزاره

تـر (انسـان غـایی) تـدوین     تر و مطلوببه حالتی کامل، ارسطویی براي گذار انسان از وضع موجود
انسـان غـایی و   ، ی سنت ارسـطویی (انسـان موجـود   ئاما حذف غایت از شاکلۀ سه جز، شده بودند

ریـزي خـود   شود؛ دو جزئـی کـه در طـرح   احکام اخالقی) موجب شد ارتباط دو جزء دیگر مختل 
). در سـنت روشـنگري   91ص، 1385، ناهمساز و متعارض رسم شـده بودنـد (مالهـال و سـوئیفت    

ها و تصویر انسان موجود به این نکته پی برد کـه آدمـی چگونـه بایـد باشـد. در      توان از هستنمی
بردنـد. انسـان   به سـر مـی  پیوستگی همه در نوعی ب، »هست«و » باید«، که در سنت ارسطویی حالی

خوب توصیف کردن افعال یا اشخاص با توجـه  ، هنگامی انسان است که خوب باشد. در این سنت
توان گفت فالن ساعت گرفت. زمانی میهاي ذاتی یا همان غایت صورت میبه عملکردها یا هدف

ایـن نـوع   ، یراینتـا مـک خوب است که مطابق غایت خود ـ یعنی قابل فهم کردن زمان ـ عمل کند.   
داند. هر شخصـی بـراي ایفـاي    استدالل اخالقی در ارسطوگرایی را داراي بار مفهومی کارکردي می

رود کارکرد معین شـدة خـود   گذارد و از او انتظار میپا به عرصۀ هستی می، کارکرد یا همان غایت
ه در دورة ریشـ ، بـه انجـام برسـاند. ایـن دیـد کـارکردي      ، شودرا که در عرصۀ اجتماع مشخص می

، خورد. با حذف مؤلفۀ غایت از اخالقیات مدرننیز به چشم میوسطا باستانی آتن دارد و در قرون 
بـرد  از این امر با عنوان تغییر معنایی اخـالق نـام مـی    اینتایرمکعنصر کارکردي نیز از آن جدا شد. 

  ).115ـ110ص ، 1390، اینتایر(مک
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ات یـ پردازد. تنها بـا اسـتقرار ح  یم ییسنت ارسطو يبه بازساز، تیبا استفاده از مفهوم روا رینتایاکم
جـاد  یابـا  ه کن نحو یشود. به ایدار مما جهت یات اخالقیح، تیروا یافراد در چارچوب منسجم و خط

گـذارد.  یر مـ یو حـال فـرد تـأث    ینـون ک یبر زندگ، است كو مشتر یه اجتماعک، ندهیخاص از آ یمفهوم
، شـود یو اصـالح مـ   يز بازسـاز یر نبوده و در طول زمان نیپذینیبشیندان هم په چک، ندهین آیا، درواقع

 یشـناخت ستیبه تصور ز يازیه نکبدون آن، ندکیم يباز رینتایاکم ۀشیاند يرا برا ییت ارسطوینقش غا
را از  یات اخالقـ یـ ح يریپـذ ینـ یبشیو پـ  يمدارتیغا، رینتایاکموجود داشته باشد.  ارسطو یکیزیمتاف
  ).105ـ104 ص، 1385، فتیند (مالهال و سوئکیسر میت (داستان) میق مفهوم روایطر

  گرانيان به ديگراعاطفه ينقد نگاه ابزار
بلکـه  ، رودتنها براي ابراز عواطف فردي به کـار مـی  نه، یک گزارة اخالقی، در سنت اخالقی لیبرال

). بـه ایـن   38ص، 1390، اینتـایر (مکصدد تأثیرگذاري بر دیگران نیز هست در، فرد با این ابراز نظر
کند تا سالیق و احساسات دیگران تالش می، که هر فرد براي دستیابی به اهداف شخصی خودمعنا 

، اینتایرمک). در نظر 78ص، 1387، را مطابق میل خود درآورد و آنها را با خود همراه سازد (قربانی
ري از دیگران براي غایات فردي نیست (مالهـال  چیزي جز استفادة ابزا، این شیوه از مباحثۀ اخالقی

این امر نـوعی اخـتالل و تعـارض در روابـط اجتمـاعی      ، ). به اعتقاد وي86ص، 1385، و سوئیفت
با آرمان لیبرالـی خودمختـاري   ، کند. این امریاد می» استثمار«افراد پدید آورده است که از آن به نام 

  گوید:فردي نیز در تضاد است. او می
گران مـا  یه دکم ینکیآرزو م، میارزش بدانم تا آن را بایااد گرفتهیه ک يايحفظ خودمختار يبرا

ـ محقق سـاختن اصـول و د   يبرا، نند؛ [اما] در مقام عملکرا استثمار ن  يفـرارو ، شیدگاه خـو ی
  ).129ص، 1390، رینتایاکم (مینیبیگران نمیجز استثمار د یش راهیخو

م از نظـر  یه گفتـ کـ رد. چنانکـ اشـاره   يارکـ بیـ فر یعنی، گراگر خود عاطفهید یژگیتوان به وینجا مایاز 
گران و واهمـه از اسـتثمار   یاز استثمار د ياچرخه، فرد يبرا یغرب ۀمعاصر جامع یزندگ ۀصحن رینتایاکم

ارانـه  کبیفر یان روابط شخصیز میه تماکنجاست یگرا در اخود عاطفه يارکبیشدن توسط آنهاست. فر
اثبـات   يبـرا  یاخالقـ  يهـا اسـتدالل ، ه در ظاهرکا ن معنیبه ا ؛ان برداشته استیارانه را از مکبیفرریو غ
ما به هـدفمان   یابیل دستیتسه يگران برایه دکن است یا يدر باطن برا یول، شودیه میامر ارا یک یخوب

ر آن را در یـ و غ ارانـه کبیـ ز روابط فریعدم تما أتوان منشی). م288ص، 1385، ياریمتقاعد شوند (شهر
ز یـ نـه ن ین زمیـ ن اخـالق دانسـت. در ا  یدر تـدو  یرشخصـ یو غ یشخص يهابرداشته شدن مرز استدالل
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امـا آن را  ، اسـت  یام اخالقکصدور اح يبرا ینظرات شخص ینندگکن ییاگرچه متضمن تع ییگراعاطفه
  را دارد.آن بودن  یرشخصیغ يرده و ادعاکار کان

  اخالق ةنقش مطلوب دولت در عرص
شـوند. امـا   وجوي خیرات و فضایل به زندگی خصوصی محـدود مـی  جست، در یک جامعۀ لیبرال

کند. او آفرینی دولت در این زمینه حمایت میاز حضور فضایل در زندگی جمعی و نقش اینتایرمک
، )13ص، 1387، داند که در بستر اجتماع شکل گرفته (واعظـی اصوالً فضیلتی را عینی و حقیقی می

ایند زمان و در یک اجتماع خاص تکوین یافتـه و بـه مبنـاي عمـل بـراي فـرد تبـدیل شـود.         در فر
هاي آراسته به فضایل نقش مربی را دارند و بـه  که در آن انسان از مدینۀ فاضلۀ ارسطویی اینتایرمک

، گـرا ). این اندیشـمند جامعـه  110ص، 1385، کند (شهریاريحمایت می، پردازندتربیت سایرین می
تبع این مدینۀ فاضله معتقد است: جامعه باید در یک نظم طبقاتی بـه دو دسـتۀ مربـی و شـاگرد     به 

  ).118ص، تقسیم شود (همان
ل دارد: یـ دو دل، تیـ ن حمای. اکندمیت یحما یونانیشهر ال دولتکاز اش، ارسطوهمچون  رینتایاکم
افعـال   يه بـرا کـ  یاست؛ اصل یالنامالً عقکتنها اصل  یعنی، ير بشریشهر محل تحقق خه دولتکنیاول ا
ان تحقـق دارد و  کـ ام، یافالطون ۀفاضل ۀنیبرخالف مد، شهره دولتکآورد. دوم آنیت فراهم میغاي بشر

لت و یه فضـ کشهر است ). تنها در چارچوب دولت177ـ175 ص، 1383، ياریست (شهریآرمان مطلق ن
، 1387، ی(قربـان  ییل ارسـطو ین فضایترماز مه یکین عدالت به عنوان یشود. همچنیوفا مکت شیعقالن
شـهر و  ه انسـان خـارج از دولـت   کـ آن حاصـل د. یـ آیبه دست مـ  ین بستر اجتماعیتنها در هم، )68ص

تـوان از قـول   ی). مـ 100ص، 1388، ابـد (سـاطع  ییتنـزل مـ   یوان وحشـ یح یکدرحد ، دورافتاده از آن
ن یـی اسـت اسـت. در تب  یاز دانش س یئجز یقپژوهش اخال، ارسطو يه براکرد کان یگونه بنیا رینتایاکم
شـهر بـه عنـوان    دولـت ، ر اسـت یخ یکسب ک یدر پ یه هر اجتماعکهمچنان  :توان گفتین گزاره میا

ر دسـت  یـ از خ یتا به نوع خاص یاسیانسان ذاتاً س يبرا یمحل، باشدیر برتر میخ یز در پیاجتماع برتر ن
 ).107ـ106 ص، 1385، ياریابد (شهریب

نـد. در  کت نیـ طرف حمایدولت ب ةدیاز اتا  شودیسبب م رینتایاکم ۀانیگراجامعه يهاشهین اندیهم
مـدل  ، ه گفتـه شـد  کـ چنـان  .اسـت اسـت  یات بـا قلمـرو س  یـ شتر اخالقیچه بوند هریاو خواهان پ، مقابل
 یه گـاه کـ رد یپـذ یمـ  يو، ن حـال ینظر دارد. در ع اصالحات مد یالبته با برخ، را ییشهر ارسطودولت

ش از ین است بـ کمم، یمعاصر غرب يهاملتدر دولت یاسیو س یاجتماع ةرها به حوزیرات ورود خمض
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خ یاز تـار  ياز در دورهین ینیطور عه بهکخواه تیتمام يهاهمچون برآمدن دولت یاتد آن باشد؛ مضریفوا
حـق   یعمـوم  ةوزل از حـ یرون رانـدن فضـا  یـ ب بـراي ها برالیاو به ل، ين مواردیافتند. در چنیاروپا ظهور 

تـر از  کوچـ کرا در اجتماعات  كرات مشتریخ يریگیپ رینتایاکم، ن عوارضیاجتناب از ا يدهد. برایم
  ).125ـ122 ص، 1385، فتیند (مالهال و سوئکیه میملت توصـ  دولت

  اهللا مصباحيتآ يب. نگرش هنجار
نـار  کدر ، یعیران شـ کـ ر متفیند سادارد. او همان یمذهب يادیبن اهللا مصباحتیآ ۀشیدر اند ينگرش هنجار

سـه دسـته    يسـازد. و یات مسـتند مـ  یـ ات و روایاعم از آ، یخود را به متون اسالم يهاگفته، منبع عقل
ن اخـالق  ی) و همچنـ يا اخـالق فـرد  یـ شـتن ( یرابطه بـا خو ، ن ارتباط با خالقیرا با عناو یام اخالقکاح

 ). در215ص، 1ج، 1390، (مصـباح  نـد کیز مـ یمتمـا  ر افراد از همیمشتمل بر افعال مرتبط با سا یاجتماع
 ).417ص، 1368، هموید (افزایز بر آنها میعت را نیارتباط فرد با عالم طب يو، گرید ییجا

  رند.یگیقرار م یمورد بررس مصباحاهللا تیآ ۀشیاند ينگرش هنجار يمحورها، ینجادر ا

  اخالق   ييسعادت به مثابه علت غا
ـ یـ مطلوب، انسـان  یافعـال اخالقـ  ، مصـباح  اهللاآیتدر نظر   ياجـه یندارنـد و ارزش خـود را از نت   یت ذات

 يو ۀشـ یعمـالً اند ، يریگن موضعی). با ا49ص، 1ج، 1390، د (مصباحیآیه از آنها به دست مکرند یگیم
ثابـت و  ، را مطلـق  یام اخالقـ کـ ه احکـ ، تـب کن میـ رد. او در نقد ایگیانت قرار مک ییگرافهیدر برابر وظ

 یـک ه کـ بر آن اسـت   اهللا مصباحآیتند. کیعمل دفاع م ۀجیاز توجه به نت، داندینفسه میارزش ف يدارا
جامعه و فرد شـود.   يبرا یقیحق ید آمدن مصالحیه سبب پدکارزشمند است  یدر صورت، ياریفعل اخت

ن یـ ). ا295ص، 1384، همویک عمل داد ( يا بدو ی یم به خوبکتوان حینم، جهیبدون در نظر گرفتن نت
ه کـ دهـد  یانجام م یزه و هدف خاصیرا به انگ یانسان افعال اخالقکه ند کیپرداز مسلمان مطرح مهینظر

  معتقد است: يگذارد. وینام م ییآن را علت غا
ولى هر غـایتى  ، چه هر حرکتى داراى غایت استگرت غایى با غایت زیاد متفاوتند و اعل

را از روى علـم و   شعور که آندر کار فاعل ذى فقط، توان گفت؛ یعنىت غایى نمىرا عل
کـار آن   علت غایى هر :توان گفتت غایى مطرح خواهد شد و مىعل، دهداراده انجام مى

 شعور بوده و انگیزه او در انجام کار مورد نظـر باشـد  ه فاعل ذىغایتى است که مورد توج
  .)29ص، الف1391، (مصباح

 یطلبـ لـذت ، در قـرآن  ينـد. بـه نظـر و   کیمـ  یعمل معرف يبرازه یانگ یکسب لذت را به عنوان ک يو
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ز از یـ خود شارع ن یوم نشده و حتکمح یطلبلذت، لین دلیاست. به هم يو جبر يفطر یشیها گراانسان
پسـت و   يهـا توجه به لـذت ، ن حالیبهره گرفته است. در ع یب افراد به انجام امور اخالقیترغ يآن برا

 اهللاآیـت شـده اسـت. بـه بـاور      ینهـ ، شودیتر متر و ارزندهیمیدا يهاته سبب غفلت از لذک، زودگذر
ص ، الـف 1388، ي اسـت (مصـباح  اخـرو  يهااز نعمت يمندبهره، یقیمنظور قرآن از لذت حق، مصباح

ز یـ تش نیبـه رضـا   یابیمانند اطاعت از دستورات پروردگار و دست يامور یحت :دیگویم ي). و252ـ249
انـد  یعمـل اخالقـ   یک ةزیهم انگ، ن لذاتیرد. ایگیل ـ آن صورت میاز نوع اص البتهـ  سب لذتک يبرا

خـاص   يه اگـر انسـان از امـور   کـ دارد یان میرا ب یلکن اصل یا ایشانروند. یآن به شمار م ۀجیو هم نت
مـال و سـعادت   کن امـور او را بـه   یـ دارد. ا یه با وجود و ذات او همخوانکن معناست یبه ا، بردیلذت م

سـپس  مصـباح   اهللاآیـت شـود.  ین لذت از ارتباط با پروردگار حاصل میباالتر، ن جهتیرسانند و از ایم
، 1384، کمـال اسـت (مصـباح   لـذت و  ، سـعادت  یارزش اخالق كمال، ن مبنایه بر همکند کیاستدالل م

خـاص هـر    ینـ یببـا توجـه بـه جهـان    ، ه سعادتکسازد یدر آثار خود خاطرنشان م ي). و162- 158ص
مبـدأگرا و   یمتـأثر از نگرشـ   يز سـعادت و رسـتگار  یتب اسالم نکرد. در میگیم یمتفاوت يمعنا، تبکم

مـا را بـه   ، يف از رسـتگار یـ ن تعریشود. ایم یو خداداده تلق یاله یبه عنوان پاداش، معادمحور به انسان
  .)95ـ93ص، الف1391، سازد (مصباحیرهنمون ممصباح  اهللاآیت ينگرش هنجار يمحور بعد

  ت مبدأ و معاد در اخالقيمحور
توجـه  ، توان مـورد اشـاره قـرار داد   یمتأله مسلمان م یک ۀشیاند یه در بررسک ين محوریتریهید بدیشا
انسان مخلـوق پروردگـار    :معتقد است يگریمانند هر مسلمان د، مصباح اهللاآیتباشد.  یبه مبدأ هست يو

» خاسـتگاه حقـوق  «بـا عنـوان    يادر مقالـه  يدهـد. و یر مـ فراتر از انسان قرا يامرتبه، خدا ياست و برا
نارسـاتر از   يعقـل بشـر  ، نقصیب یحقوق ۀسامان یک يزیرطرح يه با توجه به دشوارکند کیاستدالل م
الم کـ و  یازمند وحـ ین امر نیح ایانجام صح يبرا، جهید. در نتیار برآکن یا ةاز عهد ییه به تنهاکآن است 
از فرمـان   یناشـ ، ه حسـن و قـبح امـور   کست یآن ن ين گفته به معنای). البته ا1365، مصباحم (یخدا هست
امـور   یذاتـ  يو بـد  یاشف از خـوب کپروردگار تنها  یا نهیامر ، مصباح اهللاآیتدگاه یه از دکبل، خداست

ا قـبح مسـتتر در   یـ ن حسـن  یهمـ ، ردن از آنهـا کـ  یا نهیل فرمان دادن پروردگار به امور یاساساً دل است.
  ).90ص، 1384، مصباحت (آنهاس

، ماننـد نمـاز و روزه   يت فرد نسبت به پروردگار را عالوه بر اعمال عبـاد یعبود ۀدامن مصباح اهللاآیت
، ينـد. بـه اعتقـاد و   کیانتقـاد مـ   یغرب يبه مفهوم آزاد، ن راستایدر هم .شاندکیات هم میاخالق ةبه حوز
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ـ با، ن ارزشیـ ا يمبنـا  ند. بـر کدا یآن دست پتواند به یه فرد مکاست  ین مقامیخدا باالتر یبندگ  ةد ارادی
 یـک اعتقـاد  ، تیـ بـا وجـود ارزش عبود   :معتقد است مصباح اهللاآیتخود را تابع خواست خدا قرار داد. 

توان هـم مطلقـاً آزاد و هـم تـابع     یه نمکچرا ؛التقاط است ینامقبول و نوع یغرب يمسلمان به مفهوم آزاد
انسـان مـدرن    :داردیان مـ یب ي). و148ـ147ص، 1377، هموم (یداوند ـ باش خ یعنیـ   یرونیعامل ب ةاراد
از خداونـد   یخـود را حتـ   آن اسـت تـا حـق    یبنده و موال رها شده و در پ ۀرابط یم سنتیاز مفاه یغرب
، همـو ف قرار ندارد (یلکمفهوم ت يبرا ییجا یدر فرهنگ مدرن غرب، مصباح اهللاآیتند. به نظر کافت یدر

 يه بـرا کتوأمان هستند  یمیف مفاهیلکحق و ت، شمند مسلمانین اندیدگاه ای). اما در د140ص، ب1391
  ).1365، مصباحد وجود داشته باشد (یهم با يگرید، یکیجاد یا

 ینظـام اخالقـ   يانحصـار  يهـا یژگـ یرا از و ياخرو یا زندگیتوجه به مبدأ و معاد ، مصباح اهللاآیت
سـاختن آن   يبـرا  يابـزار ، يویـ و دن يماد یاعمال انسان در زندگ افعال و :داند و معتقد استیاسالم م

را  يویـ دن یان زنـدگ یـ ترس متعادل از مـرگ و پا ، مصباح اهللاآیت). 43ص، ب1388، هموجهان است (
 کـی ه محرکـ چرا ؛نـد کیمـ  یمعرفـ  یاجتماع یزندگ يده برایب فاموجخدا و  يمانه از سوکیح يریتدب

م و خطاهـا اجتنـاب   یبخشند و از جرابنظم ، ن و مقرراتیقوان يزیریپ ات خود را بایها حاست تا انسان
ن اسـت  ایـ  ییتب سودگراکبه م مصباح هللاآیتاز انتقادات  یکی). 241ـ240ص، الف1388، هموورزند (

  ).  190ص، 1384، هموانگارد (یده میرا ناد يلذات اخرو، تبکن میه اک
  شود.  یار مکر آشیدر جمالت ز مصباح اهللایتآمطلوب  یت مبدأ و معاد در نظام اخالقیاهم

تحقق آن مشروط بـه  ، که مقوم ارزش اخالقى و یا روح ارزش اخالقى است» نیت«، از دیدگاه اسالم
کنـد و کـارى کـه بـدون آن انجـام شـده       چنین نیتى تحقق پیدا نمـى ، اگر ایمان نباشد ؛ایمان خواهد بود

ها ایمان به خـدا و روز جزاسـت   ریشه ارزش، گفت: در اسالم ارزش خواهد بود. از اینجاست که بایدبى
 توانـد مسـتقل از آن باشـد   که گفتیم: نظام اخالقى اسالم با نظام عقیدتى آن مربوط اسـت و نمـى  و چنان

  .)118ص، الف1391، همو(

  ار  ين و اختيد، ياربست آگاهكال متزاحم بايام يجيامل تدركت
آنهـایی  ، کنـد. امیـال فطـري   دو دستۀ فطري و اکتسابی تقسیم مـی امیال بشري را به  مصباح اهللاآیت

خود چنین اسـت کـه بـه برخـی      ندارد و در خلقت شانآوردن هستند که انسان هیچ نقشی در پدید
توانند تقویت شوند و به میـل اکتسـابی تبـدیل شـوند.     با ارادة فرد می، امور گرایش دارد. این امیال

، همـو میـل فطـري عالقـه را بـه حـد عشـق برسـاند (       ، د با اختیار خـود توانفرد می، عنوان نمونهبه



   ۸۹ اينتايراهللا مصباح و السدير مكنگرشي تطبيقي بر وجه هنجاري انديشة آيت

به تدریج و با رشد انسان و اختیار او تکامل یافته و رشد ، پ). امیال فطري در حالت مطلوب1391
ممکن اسـت  ، ت). زندگی انسان صحنۀ کشاکش امیالی است که برآوردن یکی1391، هموکنند (می

  م باشد.با به دست آوردن دیگري در تزاح
 ياریـ دو عامل در اعمـال اخت ، مصباح اهللاآیت ۀانجامد. به گفتیبست نمال به بنیل تعارض امکاما مش
و شـناخت   یآگاه، دوم .ه از شدت و ضعف برخوردارندک يزیو غر يال فطریرگذارند: اول امیانسان تأث

 ین آگـاه یهمـ ، براي نمونهدهد. یها را نشان مشیها و گرالین میر برآوردن ایمس، ه مانند چراغ راهنماک
، م (همـان یح دهـ ینـوع دوم را تـرج   یو روحـ  يمـاد  يازهـا یان بـرآوردن ن یـ نـد م کیه میه توصکاست 

نـد.  کیل مـ یـ مکن تید ۀداند و آن را با مؤلفیارآمد نمک ییو عقل را به تنها یآگاه ي). اما و194ـ193ص
ـ با، نـد ال نـاتوان ما یـ ان بـرآوردن ام یـ چنانچه عقل از حل تعـارض م  گرفـت. پـس از    کمـ کن یـ د از دی

ار و یـ اخت ۀرد مؤلفـ کارک يفاینوبت به ا، ال متعارضیان امیدر نشان دادن راه از م، نیعقل و د ینیآفرنقش
باید توجه داشت که اختیار با انتخاب تفاوت دارد. اختیار بدین معناست که فاعل بـا خواسـت   «[ انتخاب

دهد. اما انتخـاب یعنـی گـزینش و    ي دیگري، کاري را انجام میو میل خود و بدون اجبار و تحمیل نیرو
آن در جایی است که فاعل نسبت به دو یا چند چیز مخالف، گرایش داشته، بـه خواسـت خـود یکـی از     

، ص  ،1377(مؤسسـۀ آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی     » آنها را بر بقیه ترجیح دهد و آن را برگزیند
ه انسـان بـا   کن است یبشر هم يفطر يهاشیان گرایوجود تزاحم م متکح، يبه نظر و. رسدیم ])115

، مصـباح ابـد ( بیها دست دهیآفر ۀهم يورا یند و به مقامیار راه درست را برگزین و اختید، اربست عقلک
اخـالق   ۀد نموده و آن را از اصول موضـوع کیار تأینقش اخت يبر رو مصباح اهللاآیت، رونایت). از1391
  ).28ص، ث1391، هموداند (یم ن آنیترو مهم

  يو معنو يسب مصالح مادك يابزار بودن جامعه برا
پـرداز معاصـر   مدارانه است. از دید ایـن نظریـه  غایت مصباح اهللاآیتنگرش هنجاري مطلوب در دیدگاه 

که  ،ها به دنبال اهدافی هستند. انسان با موجودي مانند زنبور عسلدر زندگی اجتماعی نیز انسان، مسلمان
تفاوت دارد. آدمی از تشکیل زنـدگی  ، کنداش غریزي است و هدفی را در آن دنبال نمیزندگی اجتماعی

طلبد. جامعه مکانی اسـت کـه فـرد در آن    تأمین بهتر و بیشتر نیازهاي مادي و معنوي خود را می، جمعی
رسد کمال و سعادت می به مقام، کند و در یک کالمعبادت می، هاي الزم مادي را به دست آوردهمنفعت

). این سعادت فرد است که اهمیت دارد و جایگـاه جامعـه در نظـر وي    267ـ266ص، 1ج، 1390، همو(
  ).1392، نیاکند (شبانمیابزاري است که زمینۀ برآوردن این هدف را تأمین 
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ژه یـ وبه، همسو تصور شود یبرالید لیبا د، نسبت به جامعه مصباح اهللاآیت يدگاه ابزارین است دکمم
نظـام   ین مشـ ی. او همچنـ )37ص، ث1391، مصباح(داند یم ياعمال انسان را سود فرد ةزیانگ يه وکآن

افـت  یرا بدون در خود خواهد تا منافعیه از فرد مکدهد ین سبب مورد انتقاد قرار میرا به ا یستیالیسوس
در بـاب   مصـباح اهللا آیـت  يهاگفته هکد توجه داشت ی). با1365، هموند (کخاطر جامعه فدا به ییازامابه

ه کـ یحـال شناسـانه در انسـان اسـت. در   روان یتـ یواقع گرنیاشناسانه بوده و بانسان یافراد بحث ییسودجو
در مـورد نظـام    يانتقـاد  یو بـا لحنـ   دانـد یرا مشـروط مـ   ییسـودگرا ، یو اخالق يشان از بعد هنجاریا

  د:یگوین شرح سخن میبه ا، ندکیه مکیمندان تثروت يت منافع فردیه بر اولوک، برالیل يدارهیسرما
حاضـرند  ، داران زیـان نبیننـد  هاي لیبرالی براي اینکه نرخ بازار نشکند و سـرمایه حکومت

هـا انسـان از   ها تُن مواد غذایی را بسوزانند و یا در دریا غرق کنند. حاضرند میلیونمیلیون
ورد. ولی اسالم هرگز چنین چیزي را اجـازه  اما منافع مادي آنها لطمه نخ، گرسنگی بمیرند

  ).271ص، 1ج، 1390، دهد (مصباحنمی
متوجه مفهـوم  ، گرایی سوسیالیسم در مورد حقوق و مصالح جامعهاز جامعه مصباح اهللاآیتدر واقع انتقاد 

بـه   عنوان موجودي مجزا و برتر از افـراد اسـت.  جامعه به عنوان ترکیبی حقیقی و تقدم بخشیدن به آن به
او معتقد اسـت کـه   ، فرد نباید ابزار موجودي غیرحقیقی با عنوان جامعه شود. در عین حال، گرعبارت دی

بر منافع یک فرد اولویت داشته باشد؛ چراکه جامعـه  ، باید مصالح جامعه به معناي مجموعۀ کثیري از افراد
ن منافع یک فرد را فدا نمود. البتـه  توامی، نفر تأمین شود 99دارد. چنانچه مصلحت  تعداد بیشتري را دربر

بار پرشـمارتر ظـاهر   بلکه اصالت دادن به همان فرد است که این، معناي اصالت جامعه نخواهد بوداین به
گنجـد  اصل بهتـرین چیزهـا بـراي بیشـترین افـراد مـی       در قالب، مصباح اهللاآیتگشته است. این عقیدة 

وظیفـۀ  ، ن اصل متضمن آن اسـت کـه در وضـعیت مطلـوب    ای). 1392، نیا(مصاحبۀ مؤلف با قاسم شبان
دولت اسالمی این است که بهترین کماالت مادي و معنوي را براي بیشترین تعداد ممکـن افـراد جامعـه    

گرایانۀ حداکثر شادي بـراي بیشـتر   ). در اینجا دیدگاه وي به اصل فایده18ص، 1389، نیاتأمین کند (شبان
، داند (مصـباح سود را منحصر به نوع مادي آن نمی مصباح اهللاآیتتفاوت که شود. با این افراد نزدیک می

دارد این استدالل را براي تقدم منافع فرد بیان می، ). همچنین وي در یکی از مقاالت خود190ص، 1384
هایى چند موجب محرومیتهرگذشت و فداکارى «گرایانه است: هاي فایدهکه متفاوت از جنس استدالل

آورد که حصول کماالت روحى و معنوى را در افراد به وجود مى، ولى در عوض، شودفع مادى میاز منا
فـرد هنگـامی کـه از    ، ). بنا به این استدالل1365، همو» (آنها هدف اصلى از آفرینش جهان و انسان است
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لبته از نوع اخروي ا، باز هم به منفعت فردي، گذردتر و براي رضایت پروردگار میشمنافعش به نفع افراد بی
تـأمین   مصـباح  اهللاآیـت یابد که به یاد آوریم از دیـدگاه  رسد. این مسئله آنگاه اهمیت بیشتري میمی، آن

، همـو از اهمیـت بیشـتري برخـوردار اسـت (    ، یا همان اخروي نسبت به نـوع مـادي آن  ، مصالح معنوي
اسالم ... اهتمام به مسائل اجتماعی «د: داربیان می مصباح اهللاآیت). در جایی دیگر نیز 337ص، الف1388

تفاوت بودن ها را در قالب تکالیف اجتماعی مختلفی واجب دانسته و بیانسان ۀو تالش براي مصالح هم
 ).10، ص1371(همو، » نسبت به آنها را از گناهان بزرگ شمرده است

  در تحقق سعادت فرد   ينقش دولت اسالم
 يهـا الزم است تـا فـرد سراسـر حـوزه     يو اخرو يویدن یوند زندگیل پیبه دل، مصباح اهللاآیتاز نظرگاه 

معتقـد   يسم قـرار دارد. و یوالرکدر مقابل س، شهین اندین اسالم قرار دهد. ایر چتر قوانیخود را ز یزندگ
رد. یـ گیسرچشـمه مـ   یـی گراسم و انسانیاز اومان، یخصوص ةن در حوزیسم و انحصار دیوالرکس :است
 ۀسـبب شـده تـا در عرصـ    ، »هـا در غـرب  شیگـرا  ۀمـادر همـ  «، مصـباح  اهللاآیـت ر یـ عبا به تیسم یاومان

ن آن شـود  یگزیگـردد و انسـان جـا    یت تلقـ یفاقد صـالح ، نید، یاجتماع یم زندگیو تنظ يگذارقانون
انـد. بـه   ونـد خـورده  یپ یعمـوم  ةن و حوزید، مصباح اهللاآیت). در باور 176ـ175ص، 1ج، 1390، همو(

). اسـاس  20ص، 1377، همـو » (باشـد  یید خـدا یاست بایشئون س ۀه همکن است یسالم انظر ا«، باور او
، مصـباح گـردد ( یهـا برمـ  ت خدا بـر انسـان  کیبه حق مال، استین و سید یوستگیاستدالل او در مورد پ

حـق   یچ انسـان یه. ت تصرف در شأن افراد را دارد خدا استیه صالحک یسک). تنها 211ص، 2ج، 1390
جـان و حقـوق افـراد    ، آن تصرف در مال ۀه الزمک، ومتکح، رونیاتصرف را ندارد. ازن یت ایو صالح

 مصـباح  اهللاآیـت ، ن مقـدمات یـ ). با ا20- 19ص، ب1388، مصباحتواند از آن خدا باشد (یفقط م، است
ومت بر مردم منصـوب نمـوده   کح يشان را برایاذن داده و ا یخداوند تنها به افراد خاص«ه کند کیان میب
داده شده اسـت   نیمعصوم ۀو ائم امبریخداوند و در طول او به پ ياز سو يگذارار قانونیاخت». ستا
  ).238ـ237ص، 1ج، 1390، مصباح(

طـور  ت خـود را بـه  ید مشـروع یـ م باکز حـا یـ ن عهین امـام شـ  یبت آخریدر زمان غ، وي ةدیبه عق
رش مـردم  یبه دست آورد. نظر و پـذ ، دهان شیب ه توسط ائمهک یم از خدا و با دارا بودن صفاتیرمستقیغ

ـ   ك). البتـه مـال  73ص، ب1388، همـو ند (کیه فراهم میفق یول يت را برایصرفاً مقبول ، هیـ فق یعمـل ول
خـود  خودبـه ، صـورت نیر ایار قرار دهد. در غک يرا مبنا یو هوس شخص اهو یدن است و نبایام دکاح
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الزم ، رونایـ ). از111ــ 110ص، هماننخواهند بود (اإلجرا دهد و دستوراتش الزمیتش را از دست میوال
). اصـوالً  183ص، 2ج، 1390، همـو ن درجات تقوا و عدالت برخوردار باشد (یه از باالتریفق یاست تا ول
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  رينتاياكر ميو السد مصباحاهللا تيآ ينگرش هنجار ةسيج. مقا
و  یافراطـ  ییفردگرا، غرب مدرن يبه نقد نگرش هنجار مصباح اهللاآیتو  رینتایاکم كورود مشتر ۀنقط

نـد.  کیم یرا از خود ته یاخالق يهاارزش، یات غربیاخالق یژگین ویا، نظر آنانخودمحورانه است. از 
ر یـ فراگ يمـار یرا ب يعواطف و احساسات فـرد  يمبنا بر یام اخالقکن احیو تدو ییگراعاطفه رینتایاکم

 یاخالقـ  ۀم سامانیدر تنظ يه بر خواست فردکیز تین مصباح اهللاآیتند. کیف میاخالق غرب توص ۀفلسف
 یـی عـالج درمـان فردگرا   يرا برا یمتفاوت يهاراه، سمیبرالین دو منتقد لیا مورد نقد قرار داده است. اما ار

عنـوان  خ را بـه یت در درون اجتماع و تـار کحر رینتایاکماند. مودهیپ يهنجار ۀسم در عرصیبرالیل یافراط
اصـالت جامعـه را   ، در اخالق ییردگرانار نقد فکدر  مصباح اهللاآیتده است. اما یبرگز یین فردگرایمهار ا

د دستورات خداونـد  یه باکآن است ، پرداز مسلمانهین نظریا حلده است. راهیشکنه به نقد ین زمیز در این
ن معنـا در  یـ بـه ا  يقرار داد. خـدامحور  كمال، و مستتر در امور است یاشف از حسن و قبح ذاتکه کرا 

ند. الزم بـه  کیم میبرال ترسیل یافراط ییفردگرا يبرا مصباح اهللاآیته کاست  يد و مهاریهمان ق، اخالق
م یدانـ یه مـ کـ ار باشـد. چنـان  یـ اخت ياز رو یسـت یبا یاله ةم به ارادیتسل، يدگاه ویه از دکاست  يادآوری

امـا برداشـت از   ، ندارنـد  یاخالق مخـالفت  ةن و خدا به حوزیز با ورود دین رینتایاکمچون  یانیگراجامعه
  شوند.یجدا م مصباح اهللاآیتن نقطه از ینند و از اکیخ میمستند به جامعه و تارن دو را یا

 اهللاآیـت و هـم   اینتـایر مـک ه هم کن است ای، پردازهین دو نظریا ينگرش هنجار ۀسیگر مقایمحور د
ر افـراد را د ، غـرب  :معتقد است رینتایاکمباشند. یرها و امور مطلوب میط از خیر بسیمنتقد تصو مصباح

ال و یـ ز امیـ ن اهللا مصـباح آیـت دلبخواهانـه رهـا و سـردرگم نمـوده اسـت.       يهااز خواست یان انبوهیم
و  یتسـاب کو ا يال فطـر یـ ام يبنـد دسـته  يند. وکیم یمعرف یمراتب نظام سلسله یکافراد را  يهاخواسته

 کمـ کد با یفرد بات دارد. یال اولویام ينوع معنو :را مطرح نموده و معتقد است يو معنو ين مادیهمچن
 رینتـا یاکمـ ه کـ یحـال نـد. در کال انتخاب یام ۀن سلسلیان ایاز م، نیباالتر ـ د  ۀعقل و ـ در مرحل ، فطرت

  ند.کیشف مکرا  آنها »جامعه«ه کدانند یم يبرتر يرهایافراد را خ ییعامل راهنما
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 و رینتـا یاکمان یم یتوجه قابل ییه در مورد آن همسوکاست  يباور، استین و اخالق با سیوند دیپ
ردن کـ  یو تهـ ، یو عمـوم  یخصوصـ  ةحـوز  یبرالیل کیکوجود دارد؛ هر دو معتقدند تف مصباح اهللاآیت
ـ  ، یو مذهب یارزش، یاخالق ةر از هر گزاریاخ ۀعرص اسـت شـده اسـت.    یس ةروح شـدن حـوز  یسـبب ب

 يایـ اح یدر پـ ، ییرسـطو بـه سـنت ا   ياکسم جبهه گرفته و با اتیبرالیطرف لیبرابر دولت ب در رینتایاکم
اسـت. در   یـک پرورش افراد ن، یاسیس یه هدف زندگک ییاست؛ جا یونانیشهر دولت ةشد مدل اصالح

ز یـ ن مصـباح  اهللاآیتند. کیم میلت و شاگردان تقسیان بافضیمرب ۀاو شهروندان را به دو دست، ن راستایهم
  .اده استداست را هدف خود قرار یس ۀردن عرصک ینید، سمیوالرکبا نقد س

. پـرداز بـه دولـت دینـی و اخالقـی وجـود دارد      هایی در مسیر رسیدن این دو نظریـه اما تفاوت
، مبتنی بر حق مالکیت خدا بر انسان و در نتیجه، در حمایت از دولت دینی مصباح اهللاآیتاستدالل 

 حقّ انحصاري تصرف خدا در حقوق و مال و جان افـراد اسـت. وي همچنـین بـه پیونـد زنـدگی      
اصـوالً از جـنس دیگـري اسـت.      اینتایرمکهاي کند. اما استداللدنیوي و اخروي در این زمینه می

که به هر ، در زندگی عمومی هاییهاي اخالقی به عنوان واقعیتوي با دین و ارزش، رسدنظر میبه
او نـوعی عملگرایـی در اسـتدالل    ، کنـد. درواقـع  برخـورد مـی  ، حال باید به رسمیت شناخته شوند

 مصـباح  اهللاآیـت آل خورد. تفاوت دیگري نیز در اینجا قابل ذکر است و آن اینکـه ایـده  چشم میبه
نظریۀ والیت فقیه و حاکمیت یک مرجـع دینـی بـر عرصـۀ سیاسـت اسـت؛ امـري کـه در نظریـۀ          

عنـوان هـدف زنـدگی    آنجا که با منظـور کـردن پـرورش نیکـان بـه     ، صورت گذراجز به اینتایرمک
بـدون  ، اینتـایر مـک خورد. چشم نمیبه، کندمعه را به دو دستۀ مربی و شاگرد تقسیم میجا، سیاسی

هـاي  خواستار آن است که صـرفاً گـرایش  ، هاي دینیداشتن دغدغۀ واگذاري حکومت به مرجعیت
سـازي مطلـق عرصـۀ    دینـی ، هـا اخالقی و دینی در عرصۀ عمومی رسمیت یابند. او نیز چون لیبرال

هرگز از ایجاد دولتی ارسطویی ، روداند. ازاینخواه میایجاد خطر دولت تمامیت سیاست را مستعد
سازي دولـت در قالـب   اي ندارد و دینیچنین دغدغه مصباح اهللاآیتکند. اما در ابعاد ملی دفاع نمی

  بیند.دور میبه اینتایرمکنظریۀ والیت فقیه را از خطرات مدنظر 
محـوري نگـرش   در غایـت ، پـردازان نگرش هنجاري این نظریهنقطۀ مشابهت بعدي در مقایسۀ 

محوري به فلسفۀ ارسـطویی متمایـل شـده    به دلیل همین غایت، اینتایرمکهنجاري آنهاست. اساساً 
هم غایت اخالقیات را سعادت و دستیابی بـه لـذات پایـدار و     مصباح اهللاآیتکه دیدیم است. چنان
  داند. اخروي می
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بـه   مصـباح  اهللاآیـت و  رینتـا یاکمـ نوع نگـرش  ، دکرخاطرنشان  یدسه باین مقایاه در ک يگرید ۀتکن
مـنش  ، کـرده بـرال بـه جامعـه انتقـاد     یفـرد ل  يرد ابـزار یکگرا از روجامعه رینتایاکمارزش جامعه است. 

 يهـا سـب خواسـته  ک يه در آن فـرد بـرا  کـ  ینـد؛ منشـ  کیمـ  یمعرف يد ابزارین دیگرا را مسبب اعاطفه
آنهـا  ، گریان دیبه ب .گران بقبوالندیبه د یرشخصیغ يعنوان امرها بل خود ریقه و میدارد سل یسع، شیخو

 یز جامعـه و زنـدگ  یـ ن مصـباح  اهللاآیـت ، گرید يند. از سوکاش استثمار یسب اهداف شخصکرا در راه 
ه کـ رسـد  یمـ  بـه نظـر  ، هیداند. در نگاه اولیفرد م يو معنو يماد يازهاین نیتأم يبرا يرا ابزار یاجتماع

تـر بـه   قیدق یاما با نگاه، باشد رینتایاکممورد انتقاد  هابرالیبه مانند ل يد ابزاریل داشتن دیز به دلیشان نیا
 یعنـ یآن  یرامون و تجلـ یط پیبه مح یبرالیل ۀانینگاه سودگرا يوکه افت یم یدرخواه اهللا مصباحآیتآثار 

 يازهـا یبـر ن  مصـباح اهللا تیـ آ کیـۀ ل تیـ ن امـر بـه دل  یـ . اده استیشکنقد  ۀرا به بوت يدارهیاقتصاد سرما
 ياز معنـو یـ ن نیتـأم ، تـر ان روشنیباشد. به بیسم میبرالیل ییاز فردگرا يز ویه سبب تماکاست  يرمادیغ

سـب سـود   کسـبب  ، يا سود فردی ياز مادیگذشتن از ن یگاه، لین دلیبوده و به هم ياز مادیمرجح بر ن
 يو مـاد  يفـرد  يازهـا ین ۀنـ یدر زم يارکفرد را به فدا يشود تا ویسبب مزه ین انگیشود. همیم يمعنو

در  رینتـا یاکمرا با  يو ۀفاصل، یغرب يدارهیبه سرما اهللا مصباحآیت ين باور و نقدهایند. اکخود دعوت 
  ند.  کیم مک يد ابزارید ۀعرص

  يريگجهينت
 رینتـا یاکر مـ یالسدشمندان مسلمان و یاند ةندیعنوان نمابه مصباح اهللاآیت يات هنجارینظر، ن مقالهیادر 

  سه شده است.ین و سپس مقاییتبدر نقد مبانی لیبرالیسم ان یگرااز جامعه یندگیبه نما
ام و اعمـال  کـ اح :معتقـد اسـت   يه وکن بود ایمصباح  اهللاآیت ۀشیاند يوجه هنجار یحاصل بررس

نه بـر   یاخالق يهان گزارهیشوند. ایا من و اجریسب سعادت تدوکمحور بوده و با هدف تیغا یاخالق
 یزنـدگ  يمـال و بـا قصـد بهسـاز    کبـه   یابیدسـت  یـۀ ه برپاکبل، یاجتماع يهاا سنتیو  يل فردیم يمبنا

ن یخـود را تـأم   يو معنـو  يمـاد  يازهـا یه در آن فـرد ن کاست  يز ابزاریاند. جامعه نم شدهیتنظ ياخرو
رسـاندن   ياریه گاه کچرا ؛ستیگران نیده گرفتن حقوق دیدو نا يخودمحور ين به معناید. البته اینمایم

گـر  ید ۀتـ کگـردد. ن یمـ  يالبته از نـوع اخـرو   يسب سود فردکسبب ن، شایازهایسب نک يگران برایبه د
نموده و در بـرآوردن آنهـا    يبندال متعارض و متزاحم خود را ردهیام، نیعقل و د کمکبا  یدفرد با اینکه

ـ یل ین بـرخالف مشـ  یسعادت داشته باشد. همچن يبه سو ه روکبزند  ینشیدست به گز ومـت  کح یبرال
  شد.یاندیه میفق یبه دست ول ینیومت دکح ییبه برپا اهللا مصباحآیت، والرکس
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سـب  کمحـور بـوده و   تیـ غا، ییاز سـنت ارسـطو   يرویـ ز بـا پ ین رینتایاکر میالسد ينگرش هنجار
عواطـف و   ينه بر مبنا یاخالق يهاگزاره، يقاد وبه اعت، گرید يسعادت را هدف قرار داده است. از سو

 رینتـا یاکمـ ، يگـر از وجـه هنجـار   ید ينـد. در محـور  عه برخاسته از مـتن اجتمـا  کبل، ياحساسات فرد
سـب  ک يآن افـراد بـرا   يمبنـا  ه بـر کـ دانـد  یسـم مـ  یبرالیدر ل يابـزار  يدیجاد دیرا سبب ا ییگراعاطفه

هـا و  از ارزش يعار یعموم ةن با نقد حوزیهمچن ينند. وکیگران را استثمار مید، یشخص يهاخواسته
در اجتمـاع و بـا دخالـت    ، افـراد  یمعتقد است پرورش اخالق، برالیطرف لیو برخالف دولت ب، لیفضا

 رد.یگیل مکدولت ش
 یهـر دو در وجـه سـلب    رینتـا یاکمـ و  مصـباح  اهللاآیـت ، سهیدر مقام مقا :توان گفتیماینکه حاصل 

همسو هسـتند. امـا    یاخالق يهان گزارهیتدو ةسم در حوزیبرالیل یافراط یینقد فردگرا ینعیخود  ۀشیاند
، شـمند یباشـند. اگرچـه هـر دو اند   یگر دارا مـ یدیکنار کرا در  ییهاها و تفاوتشباهت، یجابیا ۀنیدر زم

مـور  گـر در ا طـرف و سـکوالر از دولـت مداخلـه    محور دانسته و نیز به جاي دولت بـی اخالق را غایت
اینتـایر اصـول اخالقـی را    هاي آنها نیز نباید غافل بود. مکدیدگاه اند، اما از تفاوتاخالقی حمایت نموده

 اهللا مصباح، نفس هر عمل و ارتبـاط آن بـا کمـال و سـعادت    داند. اما در دیدگاه آیتمحصول جامعه می
و ، خداونـد ارزش نقشی نـدارد.   کند و جامعه در تعیین ایناست که ارزش اخالقی آن عمل را تعیین می

ـ انگـاه  دگاه یـ ن دیند. همچنکیان میشف و بکرا  یاخالق يهاگزاره، يگرید ۀا هر مؤلفینه جامعه  ن دو ی
صـرفاً ابـزار فـرد     اهللا مصـباح آیـت  ۀشـ یز متفاوت است. جامعه در اندیبه ارزش جامعه ن، سمیبرالیمنتقد ل

ابـزار و   یـک فراتـر از   ياآن را مؤلفـه ، گـرا جامعـه  یکان به عنور ینتایاکماما . است سب سعادتک يبرا
یعنـی  ؛ دخالـت دولـت در اخـالق اسـت     ۀگر در عمـق و دامنـ  یداند. تفاوت دیم ییوفاکش يبرا یمحل

آن هـم در  ، ینـ یمرجـع د  یـک بـا زعامـت   ، ینید یومتکل حکیاز تش اهللا مصباحآیتمانند به  رینتایاکم
 نمود. ت نخواهدیها حماملتـ  اس دولتیمق
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 .26ـ5ص، 3ش

  منتشر نشده]. یل صوتی[فا مصباح، (مصاحبه)اله تیآ یاسیس ۀفلسف یرامون مبانیپ،  1392ـــــ ، 
، 30ش ، نقد کتـاب ، »رینتایاکر میدگاه السدیت ارسطو و افالطون از داسیاخالق و س ۀفلسف«، 1383، دیحم، ياریشهر

 .203ـ171 ص

 .سمت، تهران، اینتایرفلسفۀ اخالق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک، 1385، ـــــ

 .46ـ7ص، 1ش، معرفت اخالقی، »رینتایاکم ییمدرن و چرخش ارسطو یبحران اخالق«، 1388، دمحسنیس، پوريعلو

ـیراز ، »رینتایاکم يهادگاهیاخالق غرب: د ۀدر فلسف ییسنت ارسطو«، 1387، الهقدرت، یقربان ، اندیشۀ دینی دانشگاه ش
 .82ـ61 ص، 27ش 

، تیلـور و والـزر)  ، اینتـایر مک، هاي سندلگرایان و نقد لیبرالیسم (گزیدة اندیشهجامعه، 1385، فتیادم سوئ استفن و، مالهال
 ی.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم، مق، از مترجمان یجمع ۀترجم

 . http://mesbahyazdi.ir/node/826از:  ی شدهابیباز، خاستگاه حقوق، 1365، یمحمدتق، مصباح

 .یغات اسالمیسازمان تبل، قم، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، 1368، ـــــ

 .12ـ10 ص، 3ش، معرفت، »اسالم یاسیس ۀگذرا بر فلسف ینگاه«، 1371، ـــــ

 هاي سیاسی.دفتر مطالعات و بررسی، تهران، سیاست و حکومت، سلسله مباحث اسالم، 1377، ـــــ

امام  یو پژوهش یآموزش ۀؤسسم، قم، یفین شریق و نگارش احمدحسیتحق، نقد و بررسی مکاتب اخالقی، 1384، ـــــ
  ).ره( ینیخم

  .ینیامام خم یو پژوهش یآموزش ۀؤسسم، قم، یتحعلن محمود فیم و تدویتنظ، سازي در قرآنانسان، الف1388، ـــــ
امام  یو پژوهش یآموزش ۀؤسسم، قم، یقم ينادر يبه قلم محمدمهد، نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیه، ب1388، ـــــ



   ۹۷ اينتايراهللا مصباح و السدير مكنگرشي تطبيقي بر وجه هنجاري انديشة آيت

 ).ره( ینیخم

 ).ره( ینیمامام خ یو پژوهش یآموزش ۀؤسسم، قم، یم سبحانیرکق و نگارش یتحق، نظریۀ سیاسی اسالم، 1390، ـــــ

امـام   یو پژوهشـ  یآموزشـ  ۀؤسسـ م، قـم ، يندرکن اسیق و نگارش محمدحسیتحق، اخالق در قرآن، الف1391، ـــــ
 ).ره( ینیخم

، قـم ، تدوین محمدمهدي نادري قمی، علی عربیحسین ۀترجم، هاي بنیادین اسالمیاي از اندیشهچکیده، ب1391، ـــــ
 . http://mesbahyazdi.ir/node/4381بازیابی شده از ، ه)آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ر ۀمؤسس

ـــ ــال «، پ1391، ــــ ــت امی ــاوي حقیق ــري   ، »واک ــم رهب ــام معظ ــر مق ــخنرانی در دفت ــتن س ــده از  ، م ــابی ش بازی
http://www.mesbahyazdi.ir/node/4108 . 

بازیابی شـده از  ، متن سخنرانی در دفتر مقام معظم رهبري، »ها و امیال در تکامل انسانتعامل شناخت«، ت1391، ـــــ
http://www.mesbahyazdi.ir/node/4120 . 

 ).ره( ینیامام خم یو پژوهش یآموزش ۀسسؤم، قم، اخالق در قرآن، ث1391، ـــــ

، یشـمال  یو محمـد علـ   يارید شـهر یحم ۀترجم، در پی فضیلت (تحقیقی در نظریۀ اخالقی)، 1390، ریالسد، رینتایاکم
  سمت.، تهران

 (ره). ینیامام خم یو پژوهش یآموزش ۀمؤسس، قم، فلسفۀ اخالق، 1377، (ره) ینیامام خم یو پژوهش یآموزش ۀمؤسس

 .17ص، رسالت، »ییگراتب اجتماعکل سندل و میکما«، 1390مرداد 18، رضا، ینعمت

  .30ـ9 ص، 41ش، علوم سیاسی، »یکسم و هرمونوتیبرالیو نسبت آن با ل ییراگهجامع«، 1387، احمد، یواعظ
 


