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  آراء غزالي و مكنتاير در باب اخالق فضيلت محور
 1زري رستميان

  
پرواضح است بازنمايي انديشه هاي متفكران تربيتي از آن جهت كه مي تواند الهام بخش نظريات تازه اي در 

امام محمد غزالي با انديشه هاي فلسفي خود پيشواي تحولي شگرف  .امر تعليم وتربيت باشد حائز اهميت است
موضوع تربيت از نظر غزالي، انسان، ومقصد نهايي تربيت كمال  .كار ديني و واخالقي به شمار مي آيددر اف

جواهرفروش زاده، ( اخالقي است كه هدف غايي دين مبين اسالم در هدايت انسان به سوي خداوند است
1372(.  

يد، نظريه اخالق مبتني بر از آن سو مكنتاير از جمله فيلسوفان اخالق معاصر واز منتقدان اخالق عصر جد
، )1374 شمالي،( فضيلت، كه در واقع طرح مجدد ديدگاه ارسطويي در باب اخالق است را مطرح نموده است

تواند در باال در عصر حاضر اخالق فضيلت محور در اليه هاي مختلف جامعه از نخستين مراحل تربيت، مي
انبه به اخالق معاصر واخالق گذشتگان با توجه به آراء نگاه دوج. بردن سطح اخالقيات در جامعه مؤثر باشد

افرادي چون غزالي كه تفكرات ديني او  متناسب با جامعه اسالمي است  و از آن سو آراء اخالقي نوانديشان،  
نظير  نظريه اخالق مكنتايركه در واقع همان رويكرد گذشته به اخالق است، مي تواند در ارائه روش هاي 

  .ي با رويكرد اخالق فضيلت محور مؤثر باشدتربيتي اسالم
  :پرسش هاي پژوهش

  نظريه اخالقي فضيلت محور مبتني بر چه اصولي است؟  -
  ارتباط اين نظريه با آراء تربيت اخالقي غزالي وهمچنين مكنتاير در چيست؟  -
  چه نقاط اشتراك و يا افتراقي در آراء اين دو وجود دارد؟ -
  چه راهكارهايي در ارائه اخالق فضيلت محور در جامعه مي توان داشت؟  براساس نظرات اين دو - 

تفسيري  با انجام مطالعات  -به منظور پاسخگويي به سؤاالت، اين مقاله با روش كيفي، با رويكردي توصيفي
  .كتابخانه اي اجرا شده است

شوند، ناظر به ارزش تقسيم مينظريات مربوط به اخالق هنجاري در تقسيم اوليه به نظريات ناظر به الزام و
نظريات ناظر به الزام به دو دسته غايت گرايي و وظيفه گرايي تقسيم مي شوند و نظريات ناظر به ارزش، 
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در دسته اول معيارهايي كه تنها به فعل ). 1389اترك، (نظريات فضيلت گرا يا فضيلت محور ناميده مي شوند 
دسته . ي گويند هرگاه فعل داراي شرايط ويژه اي باشد، اخالقي استانجام شده توجه مي كنند، اين معيارها م

دوم بيشتر به فاعل فعل و ويژگي هاي شخصيتي ومنش او توجه دارند، در اين ديدگاه احكام ناظر به فضيلت 
نجام مربوط به افعال ثانوي و مبتني بر فاعل ها  وانگيزه ها ويا ويژگي هاي آنان است و از اين رو اگر فاعل در ا

فعلش داراي انگيزه شايسته بوده وعملش صرفا به خاطر  ارزش وفضيلت بودن آن صورت گرفته باشد، آن 
  ).1384عباسي، (مندانه واخالقي بوده ودر غير اينصورت غير اخالقي عمل فضيلت

م شد اخالق فضيلت محور با ارسطو آغاز مي شود ودر جريان انتقال علوم يوناني به جهان اسالم وارد اسال
ولي در آن جرح وتعديل هايي صورت گرفت، همانگونه كه در كتبي چون تهذيب االخالق ابن مسكويه ويا 
اخالق ناصري خواجه نصير وجامع السادات نراقي اشاراتي به اخالق ارسطويي شده است در آثار اخالقي 

پايي از اخالق ارسطويي مشاهده رد ) عليرغم مخالفت شديدش در تهافت الفالسفه با فلسفه يوناني(غزالي نيز 
  ).1387اسالمي، (مي شود 
را بازسازى يك نگرش غايتمند به انسانها  آشوب و درهم ريختگى اخالقى معاصرنيز براي خروج از  مكنتاير

  ).1377مكنتاير، ( شود كارى كه به عقيده او با تفسير مجدد فلسفه اخالق ارسطويى انجام مي. مطرح مي كند
  :وهشيافته هاي پژ

پس از بررسي نظريات اخالقي مكنتاير كه مبتني بر اخالق فضيلت محور است و بررسي آراء اخالقي غزالي، 
داند، منشاء مي توان اذعان داشت كه غزالي اخالق بر پايه فضيلت را  يگانه راه دستيابي به سعادت اخروي مي

در مقابل مكنتاير . يل ديني نام برده استاخالق از نظر او شريعت است، وي از فضايل اخالقي در كنار فضا
تقسيم مي كند، كه عليرغم اعتقاد غزالي به ) 146، ص1384عباسي، ( دو دسته عقالني واخالقي فضايل را به

توجه به عقل در گزينش فعل اخالقي متناسب با شرع، تفاوت ديدگاه اين دو در نحوه كاربرد عقل است 
در ). 1384عباسي، (شود ظر مكنتاير تنها از طريق تعليم وتربيت ميسر ميفضايل عقالني از ن). 1392صادقي، (

صادقي، (حالي كه كاربرد عقل در اخالق از نظر غزالي تنها در تكميل ابهامات موجود در شرع كاربرد دارد 
ت در مقابل سعاد) 1377مكنتاير، (ديگرتفاوت عمده نظرات اين دو، محوريت انسان در نزد مكنتاير ). 1392

فاهيم اخالقى جديد م"عالوه براين مكنتاير معتقد است ). 1318نعمان، (اخروي از ديدگاه غزالي است 
اند و ازنظام اجتماعى اعتقادات و اعمال كه سابقاً به  هاى نظرى برآمده هايى هستند كه از تعدادى چارچوب پاره
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بنابراين بازگشت به آراء پيشينيان ) 55، ص1374مكنتاير، ( "اند بخشيدند جداشده آنها انسجام و تبلور عينى مي

  .داندرا الزمه جامعه اخالقي فضيلت محور مي
  .تربيت اخالقي، رهيافت هنجاري، رويكرد فضيلت محور، غزالي، مكنتاير: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

 .27-35، 2فصلنامه اخالق در علوم وفناوري، ا و. وظيفه گرايي اخالقي). 1389.(اترك، حسين  -
 .1-22 ،1پژوهش نامه اخالق،. اخالق فضيلت مدار ونسبت آن با اخالق اسالمي). 1387. (اسالمي، سيد حسن-
 .17-25، 52كيهان انديشه،.آراءتربيتي غزالي). 1372. (جواهرفروش زاده، عبدالرحيم -
 .85-89، )188(16ماهنامه كتاب دين، . عقل ورابطه آن با اخالق نزد غزالي). 1392. (صادقي، عليرضا -
 .15-26، 28نامه مفيد، . برررسي سه ديدگاه اخالق مبتني بر فضيلت، اخالق مبتني بر عمل و اخالق مكمل). 1380. (صادقي، مرضيه -
 .148-143، 5عالمه،. اخالق فضيلت محور). 1384. (عباسي، ولي اهللا -
 .علمي فرهنگي: تهران). خوارزمي ترجمه مويدالدين( احياءالعلوم). 1366. (غزالي، محمد بن محمد -
 .288-290، 14و 13مجله نقد ونظر،). ترجمه حميد شهرياري( اخالق فضيلت مدار). 1377. (مكنتاير، السدير -
 .51-58،  15معرفت،). ترجمه محمد علي شمالي(پايان فضيلت يا نقداخالقي تفكر معاصر ). 1374. (مكنتاير، السدير  -
 .59-69، )14و 13( 9تعليم وتربيت، ). ترجمه فخر داعي(شرح حال غزالي  ).1318. (نعمان، شبلي -
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