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  چكيده
اصول اخالقي بسـيار   ةاست كه در صدد ارائ (Normative theory)هنجاري  اي هخوددوستي نظري

شود. از نظر اين نوشتار، آنچه از  خالقي براي كلية رفتارهاي انسان محسوب ميمبناي ا بوده،كلي 
ي اهـا دار  ايـن اسـت كـه همـة انسـان      ،شـود  هاي اسالم و انديشمندان مسـلمان اسـتفاده مـي    آموزه
اسـاس آن انجـام   و رفتارهـاي اختيـاري خـود را بر   اي به نام خوددوستي [حب ذات] هستند  غريزه
 يـة اپهـاي معقـول و بر   ت انسان،  پـاك و زالل و داراي اسـتعدادها و آرمـان   دهد. از آنجاكه ذا مي

 ،فطرت االهي و در راستاي سعادت حقيقي وي سرشته شده است، رفتارهاي مطابق با خوددوستي
  بد است و نبايد انجام گيرد. ،خوب است و بايد چنين عمل كرد و رفتارهاي خالف آن

بــه لحــاظ مبــاني » خــودگروي اخالقــي«بــه  نظريــة خوددوســتي بــا وجــود شــباهت ظــاهري 
شناختي با آن اختالف جدي دارد و لذا ايرادهايي از قبيـل:   شناختي و معرفت انسان ،شناختي هستي

 خودگروي«دوستانه، ايثار، مهر مادري، عبادت عارفانه و ... كه بر نظرية  ناسازگار با رفتارهاي نوع
  گويي است. خقابل پاس ةوارد است، در اين نظري» اخالقي

 ،)حــب ذات( ذات انســان، نفــس، مــن علــوي، مــن ســفلي، خوددوســتي  :واژگــان كليــدي
  خودگروي اخالقي.

                                                      
  شة اسالمي.ييئت علمي گروه اخالق پژوهشگاه فرهنگ و اندو عضو ه  دانشجوي دكتراي دانشگاه باقرالعلوم .∗
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  مقدمه
هاي اخالقي خود، پيوسته به دنبـال   متفكران مكاتب مختلف در پژوهش ،در طول تاريخ

اند كه بتواند خوب و بد رفتارهاي اختيـاري انسـان و چرايـي آن را     معيار و مالكي بوده
راهنمايي كنـد.  در افعال اختياري خود  گرفتن چگونگي تصميموجيه كند؛ تا افراد را به ت

چه كاري درست است و بايد آن را انجـام داد و چـه كـاري نادرسـت      ،به عبارت ديگر
اخالقي چـه بايـد بكننـد؟ ايـن      ياه است و نبايد انجام داد؟ همچنين در هنگام تعارض

سفة اخالق را به خود اختصـاص داده كـه تحـت    هاي فل مسئله بخش مهمي از پژوهش
  شود.  مورد بحث واقع مي» نظريات و مكاتب اخالقي«و در قالب » نظرية هنجاري«عنوان 

مختـار خـود را تقريـر كـرده، بـه شـبهات مربوطـه پاسـخ          ةابتدا، نظري هدر اين مقال
ن، نظريـة  شباهت آن با نظرية خودگرايي و امكـان التبـاس بـا آ    دليلدهيم. سپس به  مي

  كنيم.  هاي آن با نظرية مختار ارزيابي مي خودگروي را مطرح و شباهت و تفاوت

  نظرية خوددوستي
ند و رفتارهاي اختياري خـود را براسـاس   ا اي به نام حب ذات ها داري غريزه مة انسانه

هـاي   ستعدادها و آرماند و از آنجاكه ذات انسان، پاك و زالل و داراي انده آن انجام مي
 ،آن خوب و رفتارهاي خالف ،اساس فطرت االهي است، رفتارهاي مطابق با آنعقول و برم

گيري و انتخاب  ها به ذات خود در جهت بد خواهد بود. البته اختالف در مراتب معرفتي انسان
  شود.  اختالف در رفتارهاي آنها مي سببكند و همين امر  هدف آنها نقش اساسي ايفا مي

  نمايد: مي يريه توضيح چند مطلب ضروربراي اثبات اين نظ

  خوددوستي و نقش آن در رفتارهاي انسان  .1
كنند، مورد تأييد و تأكيد  ند و براساس آن عمل ميا ها داراي غريزة حب ذات اينكه انسان

 21تـا   19ذيـل آيـات    طباطباييبسياري از انديشمندان مسلمان واقع شده است. عالمه 
رُ منُوعـاً   إِنَّ الْإِنْسا«سورة معارج  الْخَيـ ـهسإِذا م زُوعاً والشَّرُّ ج هسلُوعاً إِذا مقَ هدر  »نَ خُل

تقسيم آن به حـرص خـدادادى كـه    ضمن   »هلع«و  »حرص«راجع به صفت  يتوضيح
، نكـات تفسـيري   باشـد  مفيد و مطلوب است و حرص بشرى كه انحرافى و مذموم مـى 
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ت فوق را به نوعي دليل بر وجود حب نفس تفسير از جمله اينكه آيا ؛قابل توجهي دارد
  كند: مي

كـه بـه معنـاى     _هـاء و الم  فتحه به _»هلع« صفتى است كه از مصدر »هلوع« ةكلم
اند اين كلمه را دو آيه بعد تفسـير   گفته همچنين. است اشتقاق يافته ،شدت حرص است

كند، و  ر جزع مىپس هلوع كسى است كه هنگام برخورد با ناماليمات بسيا است. كرده
كند. به نظر ما اين وجه بسـيار   از انفاق به ديگران خوددارى مى ،رسد چون به خيرى مى

رُّ   « چـون از سـياق دو جملـه    ؛و سياق آيه هم با آن مناسب استمطلوب  إِذا مسـه الشـَّ
  .خواهد هلوع را معنا كند پيداست كه مى »إِذا مسه الْخَيرُ منُوعاً« و »جزُوعاً

 ،ى انسـان اسـت  حرصى كه جبلّ زيرا ؛نين كسى استهلوع چ نيزاز نظر اعتبار عقلى 
ـ  حرص بر هر چيزى نيست كه چه خير باشد و چه شر، چه نافع باشد و چه   ،ارزيـان ب

هم نه هـر خيـر و    تنها حريص بر خير و نافع است، آننسبت به آن حرص بورزد، بلكه 
ايـن   ةو در رابطه بـا او خيـر باشـد، و الزمـ     نافعى، بلكه خير و نافعى كه براى خودش

شـر خـالف    راكهچ ؛مضطرب و متزلزل گردد ،ن است كه هنگام برخورد با شرآحرص 
اين حرص آن است كه وقتى به خيرى  ةخالف حرص. نيز الزم ،و اضطراب خير است

ايى خود را بر ديگران مقدم داشته، از دادن آن به ديگران امتناع بورزد، مگر در ج ،رسيد
دهد قدح بگيرد، پس جزع هنگام برخورد با شـر و منـع از خيـر در     اى مى كه اگر كاسه

  هنگام رسيدن به آن از لوازم هلع و شدت حرص است.
به خـودى   _فروع حب ذات است ازو خود  _بر آن است مجبولاين هلع كه انسان 

اى اسـت   وسيله با اينكه تنها ،تواند مذموم باشد اخالقى نيست و چطور مى تليرذ وزج
 كند بـه اينكـه خـود را بـه سـعادت و كمـال وجـودش برسـاند         را دعوت مى انسانكه 

  ).13، ص20 جق، 1417(طباطبايي، 
پس از آنكه به خيرطلبي و شرگريزي انسان در حاالت كـودكي و بزرگسـالي    عالمه

  نويسد: مي ،شود براساس همين حرص ذاتي متعرض مي
لدش، و در عهد كودكى و قبل از رشـد و بلـوغش   پس هر انسانى در همان آغاز تو

كمـالى كـه اگـر     اسـت صفتى  ،بر خير شديدست، و اين حرص اشديد  حـرص مجهز به 
قـرآن كـريم   كـه   همچنان ؛مدآ به دنبال كمال و جلب خير و دفع شر از خود برنمى ،نبود
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  ).14بايي، همان، ص) (طباط8 :عاديات (» و إِنَّه لحب الْخَيرِ لَشَديد«: است فرموده
شـود كـه وجـود     بر آيات مورد بحث استفاده مـي  طباطباييبنابراين، از تفسير عالمه 

كـه از   _صفت حرص را در آيات مورد بحث چراكه ؛ذاتي است ،حرص در انسان اوالً
هـا   انسان ةبه هم _كند سرزنشخواهد حرص را  مى هرچندگويد،  خلقت بشر سخن مى

 هـر را زيانسان يك صفت كمالي است؛  آفرينشحرص در اصل  ثانياً، .است نسبت داده
» ء خَلَقَـه  الَّـذي أَحسـنَ كُـلَّ شَـي    « آيـه  است و بـا  »احسن« ،خداوند خلق كرده راآنچه 

 حرص بر خير واقعى اسـت  ،حرصى كه منسوب به خداست .) سازگار است7 :(سجده
 .اسـت ه ه خود انسـان منسوب ب ،شود و حرصى كه صرف جمع مال و غفلت از خدا مى

سوء اختيار و  دليل ها به ساير نعمت انندمهاين خود انسان است كه حرص خدادادى را 
 ،سـان  از فروع خوددوستي است. بـدين  ثالثاً، سازد. گى خود به نقمت مبدل مى سليقه كج

ذاتي در انسـان از تفسـير آيـات فـوق      اي هغريزعنوان  به )حب ذات(خوددوستي  وجود
  شود.  استفاده مي
در را  خوددوسـتي نقـش   نهايـة الحكمـة  در بحث علت غايي كتاب  طباطباييعالمه 

  كند: ارتباط با رفتارهاي انسان به روشي عقلي چنين تبيين مي
دهد و مقصود اصلي در همة افعـالي كـه از فاعـل صـدور     فاعل هميشه براي كمال خويش كار انجام مي

 ،كند تا او را شادمان سازداي نيكي و احسان مينسان درماندهخود فاعل است، حتي كسي كه به ا ،يابدمي
اندوهگين و غمنـاك   ،به دنبال كمال و نفع خويش است؛ زيرا با ديدن احوال ناگوار آن مسكين ،در واقع

  ). 183، ص1362خواهد آن غم و اندوه را از خود برطرف سازد (طباطبايي، با احسان خود در واقع مي  شود و مي
خته شنا تر از آن تر و مقدماي است كه فراگيرحب ذات غريزهنيز  صدرشهيد  از نظر
هـاي ايـن غريـزه    ها و شـعبه از شاخه ي ديگر راها غريزه ةبه طوري كه هم ؛نشده است

حـب   وي .دانـد  بودن آن مـي » غريزة زندگي«ويژگي علت آن را در وجود و  شمارد مي
سـعادت ذات خـويش و تنفـر از درد و     داشـتن لـذت و   دوست« راانسان به ذات خود 

كه انسان را به سوي كسب معيشـت   داند ميهمان چيزي  كرده و آن را امعن» شقاوت آن
، آن واقعيـت  به عقيدة وي ،بنابراين انگيزاند.برمي ينمودن نيازهاي غذايي و ماد و فراهم

كند، يني ميآفرطبيعي و حقيقي كه در پس تمام زندگي انساني پنهان شده و در آن نقش
داشـتن لـذت و    دوسـت ( تعريف خود از حب ذاتاين اساس بر همان حب ذات است.

ممكن نيست انسان را در حال اختيارش، بـه تحمـل تلخـي     بر آن است كه )تنفر از درد
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انسانيت او از وي سلب شـده و  مگر اينكه  ،گونه لذتي تكليف كنيم درد و رنجِ بدون هيچ
بـه او   ،شـود خود نيست و از درد و رنج آزرده نمي لذت ماهيت و ذات جديدي كه عاشق

   ).37-36ق، ص1401ه شده باشد (رك: صدر، داد
كنـد   توصيف مـي  آدمى ةترين غريز اصيلنيز حب ذات را  محمدتقي جعفريعالمه 

اگر ايـن حـب ذات از آغـاز     اور اورب به باشد. نيرومندترين محرك زندگى آدميان مى كه
ـ     وسيله تعليم و تربيت هبزندگى در محيط مناسب  ه هاى سازنده توجيه شـود، نـه تنهـا ب

تواند در اصـالح   آيد، بلكه حتى مى صورت نيروى محرك زندگى معقول يك فرد درمي
  . )146، ص4، ج1375(جعفري،  و توجيه منطقى يك جامعه مؤثر واقع گردد

ي ظهـور  هـاي اصـل   ها و كانال ، شاخهاخالق در قرآن در كتاب مصباح يزدياستاد  
ي از غرايز اصلي سه گرايشـ  شمرادهاي اصلي تلقي كرده و  هاي انسان را غريزه فعاليت
هاي انسان توسط اين سه گرايش و با  گيرند و همة تالش كه از نفس سرچشمه مي است

مظاهر گوناگون خوددوستي و حب نفـس   ،خود ةشود كه به نوب اين سه انگيزه انجام مي
اسـت كـه تمـام    گر آن  اين مطلب بيان .)42، ص2، ج 1376هستند (رك: مصباح يزدي، 

  هاي انسان در رفتارهاي اختياري خود برخاسته از خوددوستي است. انگيزه
ـ تا اينجا ثابـت   اي واقعـي و حقيقـي بـا عنـوان      د كـه در وجـود آدمـي غريـزه    گردي

كنـد.   وجود دارد كه تمام رفتارهاي اختياري وي را هدايت مـي  )حب ذات(خوددوستي 
ولـي   ، خوددوستي است؛اش به عبارت ديگر، انگيزة انسان در انجام تمام افعال اختياري

اين امر به تنهايي براي اثبات يك نظرية اخالقي كافي نيسـت. آنچـه بـراي اثبـات يـك      
انسـان بايـد   «نظرية اخالقي بيش از هر چيزي ضرورت دارد، اثبات اين گزاره است كه 

رفتـار براسـاس خوددوسـتي خـوب     « ،عبارت ديگر به .»براساس خوددوستي عمل كند
اي روان  تـوان از مقدمـه   شود كه منطقاً نمي اعتراض مي معموالً چنين موارديدر ». است

اي اخالقي گرفت و به صرف اينكه در انسـان غريـزه و گـرايش خاصـي      شناختي نتيجه
ف اثبـات  شود كه مطابق آن هم بايـد عمـل نمـود. بنـابراين، صـر      وجود دارد، دليل نمي

  كند.  بودن آن داللت نمي انگيزة خوددوستي براي رفتارهاي انسان، بر خوب
براي حل اين مسئله الزم است مقصود خود از ذات، حب ذات و رابطـة حـب ذات   

  هاي اخالقي را روشن كنيم. با ارزش
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  ذات. 2
: تـوان گفـت   باشد و در مورد انسان مـي  مي» واقعيت وجودى«مراد از ذات در حقيقت، 

وجودى است كه دسـتگاه احساسـى او در خـدمت ايـن واقعيـت       يواقعيت انسان داراى
واقعيت حيـوانى   ،وجودى است. واقعيت وجودى انسان در يك قسمت و در يك درجه

ديگـر كـه بـاالتر اسـت و      ةو در يك درج شود تعبير مي» من سفلي«كه از آن به  اوست
 ،و آنتـر وجـود انسـان اسـت      اصـيل واقعيت انسان بيشتر وابسته به آن است و بخـش  

  .شود تعبير مي» من علوي«كه از آن به  واقعيت ملكوتى انسان است
تر هم  را اصيل» من«اين  حتيكند و  در خود احساس مى مالًرا كا» من علوى«انسان 

ى كه ميـان مقتضـيات حيـوانى و آنچـه انسـان بـا عقـل و اراده        هنگامكند.  احساس مى
گيرد و انسـان   مبارزه در مى ،اش تشخيص داده است حيوانىخودش برخالف مقتضيات 

 ؛كنـد  هاى حيوانى غلبه دهد، دو حالت پيدا مى گيرد مقتضاى عقل را بر جنبه تصميم مى
 ،دشـو  شود. انسـان وقتـى مغلـوب شـهوت مـى      شود و گاهى موفق نمى گاهى موفق مى

غالـب  ميـل و شـهوت    يك انسان شكست خـورده اسـت و وقتـى بـر     موقعيتحالتش 
اش همـان   واقعـى » من«ست كه رو آن از ،اين .كند احساس پيروزى مى شود، در خود مى

اى است براى  مقدمه _سفلى اوست ةكه جنب _حيوانى ةمن عقالنى و ارادى است و جنب
رك: ( سفلى يك خودى است كه در عين حال جـز خـود اسـت    ةجنب .واقعى او» خود«

من « ،»حب ذات«مراد از ذات در تعبير  ،راينبناب. )739-738 ، ص13 ج ،1374، مطهرى
نيـز در عـين   » مـن سـفلي  «است كه در واقع من واقعي و حقيقت انسان است و » علوي

بايـد در   ،دهد، به تنهـايي اصـيل نبـوده    اي از واقعيت انسان را تشكيل مي حال كه مرتبه
مـن  «، بايـد  »مـن سـفلي  «بـا  » من علـوي «قرار گيرد و در مقام تزاحم » من علوي«راستاي 
   ترجيح داده شود.» علوي

شود و  است كه از خوددوستي به حب نفس نيز تعبير مي آنا دعشاهد ديگر بر اين م
از نفس نيز اصطالح فلسفي آن مراد است كه مسـاوي بـا روح انسـان اسـت كـه منشـأ       

نه نفس در اصطالح علم اخالق كه براساس  ،باشد حيات، شعور، ادراك، و ارادة وي مي
نامطلوب كـه   ياه عنوان مبدئي براي گرايش يكي از اعتبارات روح است و به ،نفس ،آن

).  الزم 79شـود (مصـباح يـزدي، همـان، ص     تلقي مـي  ،دهد انسان را به پستي سوق مي
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جنبـة اصـيل و ملكـوتي وجـود      ،كند كه هرچند روح در دامن جسم رشد ميذكر است 
  همين روح است.  ،انسان

هاي ماده و  ها و نقص علوي انسان مجرد و عاري از محدوديتبا توجه به اينكه من 
دوام و جـاودانگي، شـدت و قـوت، و     هـايي همچـون   داراي ويژگي ،عوالم مادي است
 ها را به همراه دارد؛ زيرا براسـاس اصـول    باشد كه باالترين لذت مي بودن خلوص و ناب

بادوام و به لحاظ كيفـي،   ناپذير وزوال ،يحقيقي آن است كه به لحاظ كم لذت ،فلسفي
  شديد و ارزشمند و خالص بوده و آميخته با زيان و همراه با درد و رنج نباشد. 

  )حب ذات(خوددوستي . 3
مقصــود از خوددوســتي، در حقيقــت  دگــرد روشــن مــي ،بــا توضــيحاتي كــه داده شــد

هـاي   هـا و انگيـزه   داشتن من ملكوتي و علوي انسان است كه سر چشمة گرايش دوست
باشـد كـه    مـي » حب لـذت يـا سـعادت   «و » حب كمال«، »حب بقا«يل انسان از قبيل اص

هـاي فرعـي    هـا و شـاخه   منزلة يك اصـل، منشـأ گـرايش    خود به ةهركدام از آنها به نوب
شوند (رك:  هاي گوناگون مي منشأ فعاليت ،متعددي هستند و تحت تأثير عوامل مختلف

  .)43-42همان، صمصباح يزدي، 

  اخالقي خوددوستيتقرير نظرية 
داراي دو  ثانياً، اوالً، انسان داراي غريزة اصيلي به نام خوددوستي است؛با توجه به اينكه 

» من علوي و ملكوتي«مرتبه از واقعيت با عنوان من سفلي و علوي بوده و مراد از ذات، 
و حب لذت يا سـعادت همـان    ود از خوددوستي، حب بقا، حب كمالثالثاً، مقص است؛

چنـين   بر مبنـاي نظريـة خوددوسـتي    توجيه اصول اخالقىبنابراين، ؛ است» علوي من«
  شود: مى

 و سـعادت  كمـاالت  ؛دارد و سـعادتي  كمـاالت  خـود  »ملكوتى من«حسب رانسان ب
 و در راسـتاي سـعادت   كارى كه متناسب با كمال معنوى و روحـى  .واقعى نه قراردادى

علوى روح مـا    ة، و كارى كه با جنبوبو خ شود كار علوى و ارزشمند انسان باشد، مى
شـود   مـى  مانع نيل به سعادت حقيقـي باشـد،   ،هدسازگار بونا نداشته باشد و سر و كارى

شود رفتار بر مبناي خوددوستي خوب اسـت، يعنـي    وقتي گفته مي ،بنابراين .بديك كار 
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  مندانة انسان خوب است. رفتار براساس كماالت معنوي و روحي و سعادت
را من علوي و ملكوتي بدانيم » خود«توجه به مقدمات پيشين، وقتي  اب ،ن ديگربه بيا

هـاي خـود را همانـا     آرمان ،كه واجد كماالت معنوي و ارزشمند است و از سوي ديگر
بدانيم كه عبارت از كمال و سعادت اوست، نتيجة عمل به مقتضـاي   »من«هاي آن  آرمان

 ت معرفت به مقتضاي من ملكـوتي خـود و  شود كه انسان در صور خوددوستي، اين مي
آفـرين اسـت.    عمالً كاري را خواهد كرد كه ارزشمند و سعادت ،هاي آن اهداف و آرمان

از آنجاكه سعادت مطلوب بالذات انسان است، در نتيجه عملي كـه منتهـي بـه سـعادت     
ـ  قتي عقل چنين رابطهوشود نيز مطلوب انسان خواهد بود.  مي ه اي را درك كند، حكم ب

ند كه آن كـار بايـد انجـام شـود.     ك حكم مي ،دهد. به عبارت ديگر ضرورت انجام آن مي
  وقتي عقل از سويي درك كرد كه: ،اين اساسبر

  ،عمل به مقتضاي خوددوستي موجب سعادت است
  و سعادت مطلوب من است،

بـه   مطلـوب مـن اسـت.    منطقاً حكم خواهد كرد كه: عمل به مقتضاي خوددوسـتي 
بايد بـه مقتضـاي   «در نتيجه  ،»خوب است ،رفتار به مقتضاي خوددوستي« ،عبارت ديگر

همـان گـزارة اخالقـي و ارزشـي مطلـوب مـا در نظريـة         ،و اين» خوددوستي عمل كرد
  هنجاري است. 

مند است و فطـرت بمعنـي االخـص،     دانيم انسان فطرت مي كهاست  اين ديگر تقرير
هـا   اي ادراك گاني او كه منشأ پـاره سرشت ازلي آدمي و چگونگي هست«عبارت است از: 

). حال يـادآور  9، ص1384هاي متعالي است (رشاد،  ها و گرايش ها، شناخت و احساس
شويم كه غريزة حب ذات كه مخـتص انسـان و منحـاز و ممتـاز از غرايـز حيـواني        مي
هاي متعالي فطرت انساني است كـه برگرفتـه از فطـرت اهللا     برخاسته از همان گرايش ،ستاو
  فرمايد:  آنجاكه مي ؛مورد نظر خداوند نيز قرار گرفته است ،ست كه رفتار بر اساس آنا

»      خَلْـقِ اللَّـهيلَ لد لَيها  لَـا تَبـع الَّتىِ فَطَرَ النَّاس اللَّه طْرَتيفًا  فنينِ حلدل كهجو مفَأَق
ى دين حنيف كن پس روى خود به سو: اسِ لَا يعلَمونذَالك الدينُ الْقَيم و لَاكنَّ أَكْثرََ النَّ

فطرتى كه خدا بشر را بـر آن فطـرت آفريـده و در آفـرينش      ،ستكه مطابق فطرت خدا
  .)30 :روم( »دانند ولى بيشتر مردم نمى ،خدا دگرگونگى نيست، اين است دين مستقيم
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طـرت، االهـي و   مندي انسان و اينكه اين سرشـت و ف  پيشين، افزون بر فطرت ةاز آي
فضايل اخالقي و تهذيب روح، ريشه شود كه  ناپذير است، استفاده مي قدسي بوده و تبديل

بينش  اوالً، در ذات آدمي دارد و تحصيل آنها هماهنگ با فطرت است؛ زيرا براساس آيه شريفه
 ،ثانيـاً انسان ذخيره شـده اسـت؛    توحيدي كه مبدأ پيدايش همة فضايل اخالقي است، در ذات

  گرايش به جمال و جالل حق و تخلّق به اخالق الهي در ذات هر كسي تعبيه شده است.
هـاي فطـري    تحصيل فضايل اخالقي و تهـذيب روح، در راسـتاي گـرايش    ،بنابراين

  عين فضيلت اخالقي است. ،هاي فطري رفتار براساس گرايش بوده، انسان

  خوددوستي؛ جبري يا اختياري؟
است به نظرية خوددوسـتي گرفتـه شـود، ايـن اسـت كـه:        يكي از ايرادهايي كه ممكن

پـس از   ،به طوري كه از آن به غريـزه يـاد شـده اسـت     ؛طبيعي است يخوددوستي، ميل
كه قلمرو نظرية اخالقي، افعال اختياري انسان ي حالدر  ،قلمرو اختيار انسان خارج است

  ست.از قلمرو اخالق ا بيروناي  باشد. بنابراين، خوددوستي مقوله مي
 ؛توان گفت: اوالً، هدف اخالق نبايد با اميال اصيل انساني در تنافي باشد مي پاسخدر 

ممكن خواهـد بـود؛ بنـابراين در تعيـين     اين صورت، نيل به اهداف اخالقي نا چراكه در
  د.كرنظر  توان از اين گرايش اصيل صرف نمي ،هاي اخالقي اعمال ارزش

در بيشـتر   )داشتن من ملكوتي و علوي دوست( ثانياً، خوددوستي به معناي مورد نظر
 ژه در كم و كيف آنهاوي به )داشتن من سفلي دوست(موارد با اميال طبيعي و مادي انسان 

؛ باشـد  كه در رفتارهاي خارجي نياز به انتخاب همراه بـا تـدبر و تفكـر مـي     تزاحم دارد
بـه ايـن    ؛ح ذات استكه مراد در منافع و مصالح ذات در اينجا، تصور منافع و مصالچرا

و بعيـد   سود و صـالح اوسـت  كند به  رود كه تصور مي معنا كه انسان دنبال كارهايي مي
كـه در اغلـب    چنـان هم ؛به داليلي دچار اشـتباه شـود   نيست انسان در تصورات خود بنا

لحـاظ محسـوس و    گيرد و تمايالت من مادي و سفلي بـه  اين اشتباه صورت مي ،موارد
 ،گيـرد. بنـابراين   ها قـرار مـي   ان آگاهي الزم، بيشتر مورد توجه انسانبودن و فقد ملموس

يعـت  هرچند كليت گرايش براساس حب ذات به صورت غريزه در نهـاد آدمـي بـه ود   
ي مورد نظر، بدون دخالـت اختيـار   اطبق خوددوستي به معننهاده شده است، ولي رفتار 

  انسان همراه با معرفت ناشي از عقل و وحي ممكن نيست.
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  خوددوستي ةعموميت نظري
 ،شـد عموميت آن است. مطالبي كه در ابتداي بحث بيـان   ،هاي هر نظريه يكي از ويژگي

عنـوان   در هر حال الزم است مواردي كه بـه  اما ،حاكي از عموميت نظرية خوددوستي است
  پاسخ گفته شود.  ،تواند مطرح شود نقض عموميت اين نظريه مطرح شده و يا مي

  ايثار و فداكاري   ؛نوع دوستي خوددوستي و
تواند براي نقض نظرية خوددوستي مطرح شود، وجود ميل نـوع   يكي از مواردي كه مي

به طـوري   ؛دوستي و از جان گذشتگي در راه ديگران، دين و وطن و ... در انسان است
به وفور مشاهده شده است و در تعاليم تربيتـي    هاي وارسته كه در طول تاريخ در انسان

  اديان و به ويژه دين مقدس اسالم مورد توجه واقع شده است.
رفتارهـاي   بنيـادين  ةاسالمي، كه حب ذات را يگانه عامل و انگيز از ديدگاه متفكران

ايثـار و فـداكاري و حتـي از     ،منافـاتي بـا گذشـت    خوددوستي نه تنهـا دانند،  مي انسان
در پـي بيـان    صـدر شـهيد   .شـود  ، بلكه خود منشأ آنها محسوب ميگذشتگي ندارد جان

  نويسد: وجود غريزة عام و اصيلي به نام حب ذات در انسان مي
-حتي انواع گوناگون از ايثار و فداكاري كه در طول تاريخ زندگي انسان مشـاهده مـي  

انسـان گـاهي    اسـت. » حـب ذات «يعني  ،كنيم، برگرفته از همين نيروي محرّك بنيادين
هـا و   دهد و گاهي خود را قرباني برخـي ارزش ح ميفرزند يا دوستش را بر خود ترجي

نكنـد و تـا    لـذت احسـاس   ،كند، و لكن تا زماني كه نسبت به اين امورامور متعالي مي
كند ضرر، نبيند هرگز به آنها اقدام نمي زماني كه يك منفعت بيشتر نسبت به آن زيان و

  ). 37(صدر، همان، ص
بـه روشـني بـر ايـن امـر       ،نقل شد اطباييطبعباراتي كه در صفحاتي پيش از عالمه 

   .)14-13، ص20 جق، 1417و  183، ص1362طباطبايي، (كند  داللت مي
دنبـال مصـالح و منـافع خـود      ،به مقتضاي خوددوستي انسان اگر واقعاً ،به هر تقدير

دست بردارد و بداند كه با محبت به ديگـران و   من سفليهاي  باشد، بايد از خودخواهي
مندي، تعالي روحي، مقامات معنوي و پاداشي دست  تواند به رضايت جان ميبذل مال و 

اسـت. مطـابق ايـن     مـن سـفلي   مـدت  تر از منافع سريع و كوتـاه ارزشمنديابد كه بسيار 
گذشـتن از  » ايثـار «ممكـن اسـت. امـا معنـاي      _قاعـدتاً  _و پسنديده ديدگاه، ايثار قطعاً
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ديگران است براي رسيدن به  داشتن مقدم در مقابل و و من حيواني هاي نفساني خواست
مندي در درون يا تحصيل رضـا و خشـنودي    ؛ همچون رضايتمن انساني واالتر اهداف

كند يا براي رضـاي خداونـد از جـان و مـال      الهي. مطابق اين ديدگاه، كسي كه ايثار مي
 تخدم حقيقي گذرد، انسان زيرك و باهوشي است كه به بهترين وجه، به خود خود مي

منافـاتي   خوددوستينمودن نه تنها با  اخالقي زيستن و بندگي خدا بنابراين، كرده است.
رسـد.   ندارد، بلكه اصوالً ذات آدمي جز از ايـن راه بـه تعـالي، رشـد و شـكوفايي نمـي      

شود،  مذهبي ندارند و يا در اموري كه به طور غريزي انجام مي ةكساني كه انگيز مورددر
خرسندي دروني بسيار اهميت دارد. ممكن اسـت كسـي بـراي    مندي از خود و  رضايت

بـه معنـاي ناديـده     ،هاي ديگر يا كشورش از جان خود بگـذرد، ولـي ايـن    نجات انسان
نيست، بلكه در چنين مواردي امر دايـر اسـت ميـان     خوددوستيگرفتن خود و نداشتن 

س خشنودي زيستن همراه با مالمت و احساس شرمندگي دروني، و يا فداكاري و احسا
دوست داشته باشد و  . روشن است كسي كه خود را واقعاًباطني خاطر و شعف و سرور

و  ارزش خود را واالتر از خورد و خوراك بداند، مرگ با افتخار را بر زندگي با خواري
 دهد. شرمندگي از خود ترجيح مي

 خص بـه ممكن است ش ،گونه موارد در اين اين است كه ،جاي تأمل دارداي كه  نكته
گيري خود، به  كم، در تصميم شود، توجه نداشته باشد و يا دست اي كه عايدش مي فايده

بيند و به او  كسي كه كودك يتيمي را نيازمند مي باشد؛ مثالً ندبدان توجه نكطور آگاهانه 
كند، ممكن است به اين فكر نكرده باشد كه اين كار براي مـن بهتـر    محبت و كمك مي

از اما  .كنم برم، بيش از وقت و پولي است كه صرف مي كه من از آن مياي  است و بهره
شـود   چنين محاسباتي به طور ارتكازي انجام مي آيد كه قطعاً گونه موارد به دست مي اين

يابد كه انجام چنـين كـاري    بدون اينكه نياز به توجه و صرف وقت باشد، درمي ،و فاعل
تـوان حتـي    شود كه مـي  پذيرفته _به فرض _اگر بهتر است. مطابق اين ديدگاه، او براي

گونه كارها براي فاعـل دارد، آنهـا را انجـام داد،     اي كه اين ارتكازي فايده ةبدون مالحظ
تـوان فـارغ از حـب ذات عمـل      شود كه تنها با نوعي غفلت يا تجاهل، مي نتيجه اين مي

دهيم. حتي در كارهـاي   ام نمياي نبريم، آن را انج ها اگر از كار خود بهره ما انسان. نمود
مانند چرخاندن انگشتر يا بازي با انگشتان، فاعل در پي غرضي  ،اي پا افتاده عادي و پيش
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است؛ مانند رفع خستگي يا تشويش خاطر. البته به دليل تكرار يا عـادت، ممكـن اسـت    
نيازي به فكركردن نباشد و شخص به محض تصور كار، تصميم بگيرد كـه آن را انجـام   

  .  )232ص، 1386(رك: شمالي،  دهد

  خوددوستي و مهر مادري
مطـرح   ∗طور متعارف در نقض نظرية خودگرايي انديشمندان غربـي  يكي از موارد كه به

مهر مادر بـه فرزنـد خـود     ،تواند مطرح شود خوددوستي نيز مي ةشود و دربارة نظري مي
ويژگـي  داراي  اي هريـ عنـوان نظ  به اين صورت كه اگر نظريـة خوددوسـتي را بـه    ؛است

  نخواهد بود. پذير فراگيري بدانيم، مهر مادري با آن شدت غير قابل وصفش توجيه
اين است كه علـت ايـن محبـت غيرقابـل      ،متعارفي كه به اين مسئله داده شده پاسخ
تعلق خاطري است كه مادر به فرزند خود دارد؛ به همين دليل است كـه همـان    ،وصف

اد محبت و فداكاري اسـت، نسـبت بـه فرزنـدان ديگـران چنـين       مادر با وجود اينكه نم
  ). 229دهد (رك: همان، ص از خود بروز نمي رااحساسي 

  خوددوستي و عبادت عارفانه و عاشقانه خدا
رفانـه اوليـاء   اعبادت ع ،عنوان نقض نظرية خوددوستي مطرح شده يكي از مواردي كه به

  د:فرماي مي على بن ابي طالب اماماهللا است. 
: للعبـادة فعبـدتك   بل وجدتك أهالً ،فى جنّتك من نارك و ال طمعاً ما عبدتك خوفاً«

جهت اشـتياق بـه بهشـت عبـادت      هجهت ترس از دوزخ و نه به را نه بو خداوندا، من ت
  . »عبادت يافتم و پرستيدم ةايسترا شو م، بلكه تردك

ـ  لذت حضرت حتي كهن است آظهور اين عبارت در  در دنيـا و   ىروحانى و عقالن
 دهد. نميخود قرار  عبادتهدف و غايت نيز  را لذات اخروي بهشت ،حتي باالتر از آن

  كند. نظرية خوددوستي چنين عبادتي را توجيه نمي ،بنابراين
                                                      

از نظريات مهم در فلسفة اخالق كـه مبتنـي بـر نظريـة     » خودگرايي اخالقي«كه نظرية  شوديادآوري  استالزم  .∗
هايي با نظرية حب ذات دارد كه باعث اشتباه و سوء برداشـت از   است، مشابهت »شناختي خودگرايي روان«

به نقاط تشابه و تمـايز   ،در ادامه مقاله به اختصار اين نظريه را مورد بررسي قرار داده ،براينشود. بنا آن مي
  آن با نظرية حب ذات خواهيم پرداخت.
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  توان ارائه كرد: پاسخ ميبراي ايراد فوق دو 

  پاسخ اول
  د:الزم است مراتب خوددوستي يادآوري شو ،پاسخ به ايراد پيشين پيش از

حيـات طبيعـي محـض و حيـات      ة، خوددوستي در مرحلوستيمرتبة نخست خودد
 ؛مادي است كه از آن به من سفلي تعبير كرديم

ذات معنـوي،  كه شامل حب ل است حيات معقول ةمرتبة دوم، خوددوستي در مرحل
 شود؛ عقالني و روحي مي

بهشـتي   هاي حيات اخروي كه شامل لذات نعمت ةمرتبة سوم، خوددوستي در مرحل
 ؛باشد و دوري از عذاب جهنم مي

آهنـگ كلـي    بـه  ورود شـكوفايي ذات و «اي است كـه از آن بـه    مرتبة چهارم، مرتبه
 گيرد. شود. عبادات عارفانه در اين مرتبه جاي مي تعبير مي» شدن با آننوا و هم هستي

يم چشمگير عرفا، به اين نتيجه برسـ  بيشتروضع روحى  ةشايد با مطالعتوضيح اينكه 
اشـتياق شـديد بـه وجـد و حـال       ةاين رهگذران در مراحل نخستين بـه انگيـز   ةكه هم
ند، اگر چه در وسـط راه سـمت و مقصـد حركـت و     كن بخش شروع به حركت مى لذت
كننـد و   و حال شروع مى لذت ةبه انگيز ،تر دهند. به عبارت ساده گيرى را تغيير مى هدف

 ةد و گسترش روح در هستى و برقراركردن رابطـ گذارن مى لذت از راترتدريج گام به ف به
  .نمايند گيرى مى بخش را هدف واقعى با خداوند هستى

حاصل از حال و وجد و نشاط روانى درگذرد و  لذتاگر انجذاب به كمال، از  واقعاً
ى من با تابش انوار ربانى نائل يشكوفا به ابتهاج روانى برسد و در آنجا توقّف نكرده، به

ى كـه در  يـ گرا لـذت از  انجام داده است كه ضمناًگرديدن  در مسيرِ درستى آيد، حركت
ن اميابتداى حركت ديده است، احساس تأسف خواهد كرد و خواهد گفت: اى كاش كه 

اى وجـود   ى حقيقـت فـوق آن صـورت، فاصـله    يصورت و نمودى زيبا تا شهود زيبا ةمشاهد
    ها نداشت. ها و سال روزان و شبان و ماهيعنى در مسير نيازى به گذراندن ساعات و  ؛نداشت

نقـل    موسـى از حضـرت   الرّبيـع  زهردر اللّه جزائرى  تسيد نعمگونه كه  همان
  : حال مناجات با خدا، چنين عرض كردكرده است كه روزى آن حضرت در 

خداونـد   »؟ديدارت نائل شومه اى پروردگار من، چگونه ب: يا رب كيف أصل إليك«
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  سبحان فرمود: 
»ديدار من رسيدىه در همان هنگام كه مرا قصد كردى، ب: قصدك لى وصلك إلى« .  

  كند: ليا تعبير مياز آن به لذت ع ابن سيناكه  چنان ؛باالتر از هر لذتي است ،لذت اين وصل
العارفون المتنزّهون إذا وضع عنهم درن مقارنة البدن و انفكّوا عن الشّواغل خلصوا إلى عالم 

هاى عارف كه بـه   انسان :لسعادة و انتعشوا بالكمال األعلى و حصلت لهم اللّذّة العلياالقدس و ا
روح بـا بـدن از آنـان مرتفـع گشـت و از       ةهنگامى كه كثافت ناشى از رابط ،اند مقام عالى تنزّه نائل آمده

ـ  عوامل اشغال كننده درون رها گشتند، رو به عالم قدس و سعادت تصفيه و ناب مى ا دريافـت  شوند و ب
  ).141ص، ]تا بي[ا، سين ابن( گردد براى آنان حاصل مى لذترين ت روند و عالي كمال در نعشه فرو مى

بهجـت باشـد كـه فـوق     » ليـا ع لـذت «از  سـينا  ابـن كه مقصود  هستاحتمال قوى  
أجـلّ مبـتهج   «گويـد:   ها مـى  در يكى از اشاره سينا ابنه ك هاى معمولى است و چنان لذت
 »ترين موجود داراى بهجت به چيـزى، خداونـد اسـت    با عظمت :ول لذاتهء هو األ ىبش

اگر بنا شود براى نوع انسانى هدفى غيـر از ورود در آهنـگ كلّـى هسـتى كـه       (همان).
تر از حالت  تر و باعظمت بخش لذتمعناى عبادت واقعى است، منظور كنيم، هيچ هدفى 

ا نظر به عظمتى كه نوع انسـانى در  شود. ولى ب وجد و شادى و هيجان عرفانى ديده نمى
 ةهستى و احساس رابطـ  ةذات خود دارد و با توجه به استعداد گسترش اين ذات در پهن

بخش كه درك نمايندگى از طرف خداوندى در خدمت به ديگر  واقعى با خداوند هستى
 يكى از مختصات اساسى آن است. ،ها و اعتالبخشيدن و تكامل به خود و ديگران انسان
دهـد و ايـن تصـور را كـه      عظمت و ارزش خود را از دست مى ،بسيار واال لذتهمان 
گرى طفل خردسال با وجد و حال عرفانى هدف و غايت عرفان است، تا حد بازي لذت

ت از ديدگاه رهروان كوى حقيقـت، ماننـد نقـل    آورد. اما همين لذ ين مىيبازى پا اسباب
توان كـرد در   در چمنزارهاست. هيچ ترديدى نمىدويدن كودكان دنبال پروانه  و شيرين

بوده باشد،  لذتترين  ترين و روحانى چند عقالنىعرفانى هرى از حاالت يجو تكه لذاين
هـاى معمـولى    هـاى خودخـواهى   اى از خودخواهى است كه پس از بريدن شاخه جوانه
ـ  گـردد.  امواج آهنگ كلّى هستى مى ويد و سد راه گسترش روح آدمى درر مى ه همـين  ب

علـى بـن ابـي    عارفـان كـاروان بشـرى     ةلسـل سما هرگـز در سـخنان سر   است كهدليل 
ت روحانى و عقالنى را هدف و غايـت آن همـه   اى سراغ نداريم كه لذ ، جملهطالب

مـا  «عبـارت  هاى جدى خود در زندگانى قرار بدهد. مـا بـا دقّـت در     تكاپوها و تالش
خداونـدا،   :ك بل وجدتك أهال للعبادة فعبدتكعبدتك خوفا من نارك و ال طمعا فى جنّت
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م، بلكه ترا ردبهشت عبادت كجهت اشتياق به ه جهت ترس از دوزخ و نه به من ترا نه ب
ت از تكامل عرفانى توقّع محقّر يم كه توقّع لذياب مى، در»و پرستيدم شايسته عبادت يافتم

 ،اش تـرين درجـه   در عـالي  حتـي  ،روحـانى و عقالنـى بشـر    لـذت دانيم كه  است و مى
 ،در اين زندگانى هرچه باشد لذتزيرا  ؛بهشتى بوده باشد لذتتواند قابل مقايسه با  نمى

بـودن   محكومها و تالطم حوادث و نسبيت معلومات و عرفان نظرى و  كميتدر قلمرو 
يرنـد، هرگـز بـه    گ گاه سراغ روح انسانى را مـى  ى كه گاه و بييها به حركت و وابستگى

دهند و مطابق  ى كه پيشوايان الهى مىاطالعدر صورتى كه مطابق  ؛رسد مىحالت مطلق ن
نسـبيت  هـا و تالطـم حـوادث و     كميـت هاى عميق روح، لذايذ بهشتى در فوق  دريافت

بـا ايـن    ؛رسـد  حد مطلق مىه ها ب ا و وابستگىه فوق حركت معلومات و عرفان نظرى و
مطلـق   لـذت  حتـي ى مـن  يجو كمال ةيزد: خداوندا، انگدار مى هعرض المؤمنين اميرحال 

اى  هم كه باشـد، جوانـه   اهر معنه ى بيجو لذت _كه گفتيم چنان _زيرا ؛بهشتى هم نيست
كشد و سد راه سـير و   هاى خودپرستى معمولى سر مى شدن شاخه است كه پس از بريده

  . )203-200، ص14، ج1376(رك: جعفري،  گردد سلوك به كوى حقيقت مى
 امنتهـ  ؛جويي اسـت  رفانه نيز ناشي از خوددوستي به معناي كمالات ععباد ،بنابراين

 روحانى و عقالنى بشـر  هاي لذت ترين درجه عالي فراتر ازجويي كه  در سطحي از كمال
  .است بهشتى هاي لذت فوق حتيو 

  پاسخ دوم
اين نوع عبادت محصول محبت عميقي است كه در قلب انسان بـه ذات پـاك خداونـد    

آيد كه وي معرفت كامل  اين محبت عميق هنگامي در قلب انسان پديد مي شود. پيدا مي
و عميقي به خداي متعال و اسما و صفات و كمال و جمال و جالل وي پيدا كرده باشد. 

درك  ،در اين مرحله، انسان با معرفت عميق و حدت نظـر و بصـيرتي كـه يافتـه اسـت     
دات از جملـه خـودش، از اسـتقالل    يك از موجـو  كند كه غير از ذات پاك الهي هيچ مي

انـد. انسـان در ايـن     بخش گرفتـه  آنچه دارند از خداي هستي و هستي ؛برخوردار نيستند
ويـژه اگـر بـه معرفـت شـهودي و حضـوري نايـل شـود و در          به ،خداشناسياز مرحله 

اصطالح به مقام توحيد ذاتي برسد، تنها يك محبت اصيل در اعماق نفـس وي حاصـل   
هـا حتـي حـب ذات،     محبـت  ةعلق به ذات خداي متعال خواهد بود و بقيشود كه مت مي

عرضي و فرع آن محبت اصيل متعلق به ذات الهي خواهد بود؛ زيـرا در ايـن مرحلـه از    
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ون آن موجـود  ئبينش، ذات خود انسان هم به صورت يك وجود طفيلي و شـأني از شـ  
  شود.  اصيل شناخته مي

بلكـه بـه    ،، جنبة عمومي و همگـاني نـدارد  اين نوع محبت هرچند اصيل استالبته 
معصـوم   امـان عظـام و ام  ياولياي خاص خدا و اوحـدي از مـردم و قـدر متـيقن انبيـا     

  ).77-75(رك: مصباح يزدي، همان، ص اختصاص دارد

  ارزيابي
 كه خاصي افراد در عمل براي، عبادت عارفانهيابيم كه  درمي پيشينهاي  پاسخ دربا تأمل 

شـود، آن   يـادآوري اسـت  حال آنچه الزم . دنماي اند، رخ مي فنا بار يافته به نوعي به مقام
تـر، و پاسـخ دوم بـه مرتبـة      مرتبـة نـازل   به پاسخ اول .است مقام فنا ذومراتب كهاست 
بنده از اوصاف و افعـال   يفنا«تر كه عرفا از آن به  در مراتب نازل آن اشاره دارد. اعالي
به اوصاف مذموم و بقا به اوصاف محمـود  با فنا جويي  ، تصور كمالكنند ياد مي» مذموم

از نفس خود و خلق است كـه در آن   عارف فناي ،مرتبة عالي فنا؛ ولي در متصور است
حتـي ذات   ،بيند وجودي جز وجود حق نميو  شود احساس او به خود و خلق زايل مي

 تصـور  قابـل  ي،جـوي  از كمـال  به هيچ معنـايي خوددوستي  ،در اين مرتبه ،بنابراين .خود
 شـود.  نصيب عارف مي نيز اتب وااليي از كمالرم در اثر عبادت عارفانه، ؛ هرچندستني
تبيـين و   صددنظرية اخالقي در  كهراچناقض نظرية خوددوستي نيست؛  ،طلبا اين مام

 گونـه  عارف هيچ ،در اين مرتبه باشد و توجيه انگيزة افراد در انجام رفتارهاي اخالقي مي
دهـد؛ بلكـه    را بر مبنـاي آن انجـام  تا افعال اخالقي خود  اي از خود ندارد اراده انگيزه و

چـه   _نظريـة اخالقـي   ،اينبـه اراده و اختيـار حـق اسـت. بنـابر     تمام افعال و حركـات  
   شود. واسطة آنها اثبات يا نقض بهتا  ندارد راهي به چنين افراد _خوددوستي و چه غير آن

  نظرية خودگرايي  
التبـاس   سببتواند  هاي نظرية خوددوستي و نظرية خودگرايي كه مي شباهتبا توجه به 

هـاي   ها و تفـاوت  و اشتباه شود، الزم است نظرية خودگرايي به اختصار تبيين و شباهت
  خوددوستي مورد بررسي قرار گيرد. ةآن با نظري

شود. ايـن نظريـه    گرا محسوب مي نظرية خودگرايي اخالقي از جمله نظريات غايت
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هـاي خـودگرايي را بايـد در     ر طول تاريخ مراحل متعددي را سپري كرده است. ريشهد
: توان چنين تقرير كرد سي آن را ميوجو كرد كه اصل اسا گرايانه جست هاي لذت ديدگاه

غلبة لـذت بـر الـم را بـه      ،كم به اندازة هر بديل ديگري عمل درست آن است كه دست
ين شخصي كه ايـن نظريـه بـه او منتسـب     نخست). 179، ص1376وجود آورد (فرانكنا، 

دانسـت   مي _لذت شخصي _است. وي مالك ارزش اخالق را لذت ∗اريستيپوسشده، 
). پـس از وي  145، ص1368كرد (رك: كاپلسـتون،   مي كيد أو بيشتر بر لذت جسماني ت

تــر و  ســوفان يونــان باســتان، تقريــر عميــقلق.م) از في Epicurus) (270-342( اپيكــور
لـذت فـردي را مـالك ارزش     اريسـتيپوس گرايي ارائه داد. وي نيز مانند  تر از لذت دقيق

هـاي روحـاني كـه بـه طـور       ، بيشتر بر لذتاريستيپوس ا برخالفما ،دانست اخالقي مي
). 467كـرد (همـان، ص   شود، تأكيد مـي  عمده در آرامش نفس و سكون خاطر يافت مي

بحث عشـق مطـرح بـود. اينكـه معنـاي      از جمله در قالب  افالطوناين بحث در دوران 
شـود و آنچـه را    است كـه انسـان عاشـق از خـود رهـا مـي      معن انبدعشق چيست؟ آيا 

خواهد و يا در عشق، عاشـق دنبـال منفعتـي بـراي      مي _معشوق _خواهد كه ديگري مي
خـودگروي   ةاخيـر نيـز نظريـ    هـاي  سـده خود است اگرچه از چيزهايي هم بگذرد؟ در 

تئــوري بــا  م)1588-1679( (Thomas Hobbes) تومــاس هــابزتوســط افــرادي ماننــد 
با تأكيـد بـر لـذت جنسـي،      فرويد ،م)1733 –1670( مندويل دي برنارد، قراردادگرايي

بـا تأكيـد بـر     م) فيلسوف مشـهور آلمـاني  1844- 1900( (Friedrich Nitzsche)  نيچه
  قدرت و ... مطرح شده است.

  تبيين خودگروي اخالقي
  رسد: نظر مي ضروري به  نكته مهم و چند مدعاي خودگرايي اخالقي، د وبراي تبيين مفا

اي،  اي توصــيه شــناختي، نظريــه روانخــودگرايي اخالقــي بــرخالف خــودگرايي  .1
ـ   رود و در اخالق هنجاري به شمار مي ةردستوري و هنجاري دربا مـالك و   ةصـدد ارائ

                                                      
زيسـته اسـت    قبل از ميالد مي 355تا  435هاي  از فالسفة يونان باستان كه بين سال (Aristippus) اريستيپوس . ∗

  .)145ص، 1، ج1368رك: كاپلستون، (
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لحاظ اخالقي است.  به معياري براي تشخيص و تعيين عمل درست و نادرست و بايسته
معيـار درسـتي و    ،آورد رو، ميزان سود و نفع شخصي كه هر عملي بـه بـار مـي    از همين

رود و تنهـا كـار و عملـي     هاي رفتـاري بـه شـمار مـي     نادرستي اعمال و رفتارها و رويه
 شخص عامل اخالقي داشته باشـد.  برايدرست و بايسته است كه سود يا لذت بيشتري 

هايي كار دارد كه بايـد   بلكه با انگيزه هاي بالفعل آدميان ارتباطي ندارد،  نگيزهبا ا ،بنابراين
  هاي خارجي. ها و واقعيت توصيف تجربي اعمال و بيان هست نه  ،داشته باشند

منافع صرفاَ شخصي، به معناي نفي  كسبقبول خودگرايي اخالقي و تالش براي  .2
وجه بـه   گويد كه نبايد به هيچ دگرا نميهرگونه عمل در جهت منافع ديگران نيست. خو

بسا منافعي با منافع  چه ؛منافع ديگران توجه داشت يا هرگز به ديگران نبايد كمك رساند
ديگران منطبق باشد يا در مواردي كمك به ديگران سود بيشتري آورد و يا ابزار مـؤثري  

د يا بخيل نيسـت و از  تر باشد. خودگرا لزوماً حسو براي نفعي بيشتر و شديدتر و بادوام
كند، بلكه تأكيد دارد كه مالك درستي و بايستگي عمل، سـود   كمك به ديگران منع نمي

گردد. بنـابراين، در تمـامي ايـن افعـال      هايي است كه به خود عامل اخالقي برميخيرو 
باشـد، هرچنـد در ايـن    غرض و غايت اصلي بايد تحصيل باالترين ميزان منافع شخصي 

  رسد.بغفلت، نفعي هم به ديگران  يا از سر يا ناخواسته ون خواسته ايم
عبارت و آن خودگرايي اخالقي، يك اصل و الزام اخالقي وجود دارد  ةبر نظريبنا. 3

به عبارت   .»ايجاد بيشترين ميزان سود و منفعت براي شخص عامل اخالقي مباشر« است از
ن است كه بيشترين غلبة ممكن خير وظيفة يگانه و اساسي هر فرد (عامل اخالقي) اي ديگر،

شـخص دوم و   بر شر را براي خودش فراهم كند. حتي فرد به هنگام حكم اخالقي در بارة
  .)53فرانكنا، همان، ص( شخص سوم، بايد از چيزي پيروي كند كه به سود خود اوست

نظرهـايي   اخـتالف    ي كه بايد بيشـتر شـود،  خيرالبته ممكن است در مراد از سود و 
 ؛معناي سود در بيشتر تقريرهاي كالسيك، لذت بـوده اسـت   هرچند ،ود داشته باشدوج
، تنهـا  اخـالق  فلسـفه  هاي روشفيلسوف قرن نوزدهم در كتـاب   هنري سيجويك  مثالً

 :See) شـمارد  گـرا مـي   خودگرايي لذت تقرير خودگرايي را كه با ارزش و اعتبار است، 

Sidgewick,1998)ايجـاد بيشـترين   « اصل و الزام اخالقي يگانـه در اين  ،. اما به هرحال
  .اتفاق نظر وجود دارد »ميزان سود و منفعت براي شخص عامل اخالقي مباشر
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در پـي تحصـيل بيشـترين     و يـا خـرد   نظر و كم هايي كوته خودگرايان لزوماً انسان .4
جـه  منفعت آني، گذرا و كوتاه مدت نيستند، بلكه به لذات و منافع بلندمدت و ديرپـا تو 

روي، جديت در كار، حـزم و عقالنيـت،    نفس، اعتدال و ميانه دارند و براي عامل اخالقي كف
  .)223–187ص ،1385  حسيني سوركي، (رك: دانند نگري را الزم مي دورانديشي و آينده

خودگروي اخالقي چنين تعريف شده اسـت:   ،هاي فوق توجه به ويژگيبا  ،سرانجام
 برحسب خيـر و شـر، عمـل و حكـم كنـد      بايد با معيار سود درازمدت خودش هركس

  .)54(فرانكنا، همان، ص

 زيابي آنداليل خودگروي اخالقي و ار

  شناختي    تمسك به خودگروي روان .1
اسـت.   مبتني (Psychological egoism)شناختي  خودگرايي اخالقي بر خودگرايي روان

بارة سرشت و طبيعت انسـان، بـر ايـن عقيـده     اساس بينش بنيادين خود دراين نظريه بر
و  همواره به دنبـال سـود يـا رفـاه خودمـان هسـتيم       انمرساختا طبقاست كه ما همگي 

-خير بر شر را به ما مـي  ةكنيم بيشترين غلبدهيم كه گمان ميهميشه كاري را انجام مي
كردارهـاي اختيـاري    ةهمـ اي كه بـر   يگانه انگيزه ،). به عبارت ديگر57دهد (همان، ص

  ).151، ص1385هولمز، حب ذات است ( ،آدمي حكمرواست
ـ   د كـاري غيـر از آنچـه    اگر طبيعت بشر چنين است، پس اين پيشنهاد كه اساسـاً باي

گروانه و حتي نامعقول است؛ زيرا بـه   بيشتر به سود ماست، انجام دهيم به وضوح ناواقع
اي  كـه قاعـده   اشتباه و چنـان از روي توانيم كاري غير از آن بكنيم، مگر  يك معنا، ما نمي

  ».بايد، مستلزم توانايي است«گويد:  مشهور مي
شـناختي ناميـده    آنچه را كه خودگروي روان ترتيب، خودگروي اخالقي عموماً بدين

گيرد؛ يعني هريك از ما همواره به دنبال بيشـترين خيـر خـود اسـت؛      م ميشود، مسلّ مي
خواه آن خير را لذت بدانيم يا سعادت، معرفت يا قدرت، تحقق نفس يا حياتي آميختـه  

  ).58[از چند عنصر] (فرانكنا، همان، ص

  با آموزة خودگرايي مندتر ن جهاني بهتر و سعادتساخت  .2
كم از آنهـا شـناخت    خبريم و دست و آمال و اميال ديگران بي ما از نيازها ،برخيبه باور 
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بسـا   سعادت براي ديگران برآييم، چه و اندك و ناقصي داريم و اگر در صدد ايجاد سود
 ،ودتـدبيري، بيشـتر از سـ    انگاري كنيم و يا از سر جهل و بيدر اين مسير اهمال و سهل

برسانيم. افزون براين، ديگرگرايي و عمل در جهت تحصيل منـافع   زيانها صدمه و  بدان
ديگران، دخالت در حريم شخصي و خصوصي افراد است كه البته موجب تحقير آدميان 

ـ  گردد و با اين مي خـود   ةكار، شرافت و عزت نفس ديگران را لگدمال اعمال ديگرگرايان
آوريم كه آنها كفايت و لياقت الزم براي تحصـيل منـافع    مي كنيم و اين تلقي را پديد مي

 سودبرداشتن در جهت منافع ديگران به  دارند. بنابراين، در هر صورت قدمشان ن شخصي
بهتر است هر كسي به دنبال منافع شخصـي خـود بـرود و الـزام      و آنها نخواهد انجاميد

گونه به سعادت جامعه بهتـر  جويي منافع شخصي خودش باشد؛ چراكه اين پي ،اش اوليه
 ةهـا آن اسـت كـه آمـوز    ايـن دسـته اسـتدالل    ةتواند كمك كند. به عبـارتي، جـوهر   مي

  .(See: james, 1986, PP.58-59) مندتر ايجاد خواهد كردخودگرايي، جهاني بهتر و سعادت
) Adam Smith( آدام اســميتبرخــي از فالســفه و اقتصــاددانان مشــهور هماننــد  

جـويي  پـي  ،آنـان به بـاور  اند.  مطرح كرده فوقشابه استدالل م يستدالل) ا1723-1790(
آورد و شـخص را بـه    بهترين شرايط اقتصادي را براي جامعه پديـد مـي   ،منافع شخصي

كه  رقابتي نظام اقتصاديدر يك كند. به عبارتي،  كردن و تالش بيشتر تشويق ميبهتر كار
هـر توليدكننـده   باشـد،   مـي تصـادي خـود   اق منـافع  در آن هر فرد خودگرايانه به دنبـال 

فروش بيشـتر   ،و قيمت را كمتر كند تا در رقابت با سايرين بهتركيفيت كاال را  دوشك مي
خواهـد   جامعه ةبه نفع هم رشد اقتصادي و ملا، عسود بيشتري ببرد و اين ،و در نتيجه

درازمدت را استدالل آنان اين است كه تعقيب منافع شخصي، بهترين منافع  عصارةبود. 
 ,Kurt, 1999) اش را در پـي خواهـد داشـت    براي خود فرد و همچنين سعادت جامعه

p.200).  

  ارزيابي
زيـر پانهـادن عـزت نفـس و      ،منافع ديگران ديگرگرايي و تحصيل اوالً، اين استداللدر 

نادرسـت   كه اين تلقـي  در حالي  است، تلقي شده شكستن حرمت حريم خصوصي افراد
آييم، هرگز بـه ايـن    خانمان برمي اي بيزده در جهت كمك به زلزله مثالً يرا وقتزياست؛ 

ورزي خويش را هرنهيم، بلكه حس شفقت و م معنا نيست كه عزت نفس او را زير پا مي
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  گزاريم. به نمايش مي
اسـت؛ چراكـه دليـل ضـرورت      متناقضر اثبات خودگرايي خودداين استدالل  ثانياً،

ديگرگرايانـه   اي آشكار رفتار براساس منافع شخصي، به گونهاتخاذ موضع خودگرايانه و 
 نسبت استدالل اين نهفته كه به نفع خود انديشيدن و، در بطن اين ديگر نمايد. به عبارت مي

  .بودن، براي سعادت جامعه بهتر است به ديگران خودخواه
بـه نفـع   فرض اوليه و الزام نخسـتين، آن اسـت كـه بايـد     پيش گويا ،تر به بيان دقيق

خودگرايانـه ممكـن    شوگـرفتن ر  پـيش ديگران كار كرد كه البته اين امر تنها از طريـق  
در جريـان دفـاع از خـودگرايي ناخواسـته بـه اردوگـاه        ،كننـده  واقع، استدالل دراست. 

آوري، خودگرايي را  شگفت ةديگرگرايي است كه به گون در اصل ديگرگرايان پيوسته و
  .كند سته و ترويج ميمطلوب دان شوتنها راه و ر

  . استدالل از طريق رد ديگرگرايي3
تعريف و  ،)Ethical altruism( خودگرايي اخالقي بيشتر در تقابل با ديگرگرايي اخالقي

بـا ايـن تفـاوت كـه      اعمـال تأكيـد دارنـد،    نتيجةنظريه، به سنجش  دوهر  شود. تبيين مي
  داننـد،  منفعـت شخصـي مـي   خودگرايان تنها مالك درستي و بايستگي عمل را تحصيل 

منفعـت  تـالش بـراي تحصـيل سـود و      هنگـام در  حال آنكه ديگرگرايان معتقدند بايـد 
منفعت بـراي  و ايجاد سود تنها به فكر  و درك ديگران، خود و منافع شخصي را فراموش

 ،به اعتقـاد بسـياري   ،رسد گرايانه به نظر ميتا حدي آرمان رفتار اين چنين و چونديگران بود 
نمايد. همـين مسـئله مبنـا و دليـل بـراي       بلكه نامعقول مي ،فايده زام بر ديگرگرايي نه تنها بيال

 (Lawrence, 1999. V1. P.50-55استدالل به نفـع خـودگرايي اخالقـي قـرار گرفتـه اسـت       
(See:.  

م)، فيلسوف معاصر قرن بيستم بـا  1982 –1905( آين رندان از جمله برخي فيلسوف
هـا و منـافع و   اخالقي بر اين باورنـد كـه اخـالق ديگرگـرا، ارزش     ةيدو نظر مقايسه اين

و حريم و حرمتي براي آرزوها، آمال و اميال شخصـي   انگارد حقوق فردي را ناديده مي
كه از فرد بخواهد كه در پي د اخالق ديگرگرا بيش و پيش از آنقائل نيست. اينان معتقدن

زيستن بينديشد، بر ايـن   باشد و به چگونههاي فردي خود  شكوفايي استعدادها و قابليت
هايش را در جهت منافع و مصالح ديگران قرباني نمسئله تأكيد دارد كه بايد خود و آرما
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  .(See:, Rand, 1999, P.391) كند

  ارزيابي
ـ    _خودگرايي وارد اسـت  ةي كه بر خود نظريفراوانافزون بر اشكاالت  ه كـه در ادامـه ب

فـرض   پـيش استدالل فوق داراي اشكال مبنايي اسـت؛   _د شدبرخي از آنها اشاره خواه
: يا بايـد  است منحصر دو شقنظريات اخالقي در اوليه در استدالل يادشده آن است كه 

-ا دستآنجاكه ديگرگرايي ناممكن و نامعقول است و ي  و از ،خودگرا بود و يا ديگرگرا
يعنـي   ،ممكن و تنها بـديل آن  ةاشكاالت بسياري دارد، بايد به تنها نظري ،كم پذيرش آن

  خودگرايي اخالقي تمسك كرد.
توان  كه ميه نيست؛ چرايوجقابل تاين حصر مبنايي، مقبول و : توان گفت مي پاسخدر    

نظرگرفتن منافع خود ملزم باشـيم، امـا   بسا ما به در چه ؛شقوق ديگري هم در نظر گرفت
خود ما در گرو تأمين منافع ديگـران   و يا منافع اساسي از منافع ديگران هم غافل نمانيم

ادعايي دارد. يـا ممكـن اسـت كسـي     خوددوستي مورد نظر ما چنين  ةكه نظري باشد؛ چنان
  منافع خود و يا ديگران نداشته باشد. كاري با گرا اتخاذ كند كه اساساً اي وظيفه نظريه

  خودگرايي اخالقي ةنقد و بررسي نظري
ـ ديشمندان و فيلسوفان اخالق با نقـدهاي  نظرية خودگرايي همواره از سوي ان ي مواجـه  فراوان

  دهيم: بوده است. برخي از نقدهاي مهم را به تناسب بحث خود مطرح و مورد بررسي قرار مي

 فعل بودن منافات رفتار براساس خودگرايي با اخالقي .1

هـاي اخالقـي، رفتارهـايي ماننـد: خيرخـواهي، بخشـندگي،        از نظر فهم عمومي، ارزش
هاي  ارزش ،خودگرايي اخالقي ةكه مطابق نظري در حالي ؛باشد ه ديگران و ... ميمحبت ب

 ةنظريـ  ،ايننافع شـخص عامـل اخالقـي اسـت. بنـابر     گيري خير و م اخالقي در گرو پي
  م عرفي سازگاري ندارد.هاي اخالقي مسلّ خودگرايي اخالقي با ارزش

  گويد: در رد خودگرايي مي با چنين منطقي هيوم
آن اسـت كـه بـا احسـاس همگـاني و فهـم عرفـي         نظريـه ين اشكال ايـن  ترروشن

(Common sense) ـ ما مخالف است و لـذا اثبـات آن، مئ   و فهم نامتعصبانه فلسـفي   ةون
احساساتي چون وخوهايي چون خيرخواهي و بخشندگي و  طلبد. وجود خلقفراواني مي
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گرايانـه منحـاز و متمـايز    شناسي كه از خلق و خوهـاي خود محبت و مهرباني و ترحم و حق
  .)247، ص1383است، بسيار روشن و انكارناپذير است (شيدان شيد، 

آيد، عبارت از بر اين باور است كه آنچه به كار توجيه و تبيين منشأ اخالقي مي هيوم
بـودن فعـل بـه ايـن اسـت كـه        زيرا اخالقـي  است؛ همين اميال و عواطف خيرخواهانه

و طلـب نفـع    خوددوسـتي د و اساساً اگر فعلي صرفاً از سـر  غرضانه انجام گرفته باش بي
  ∗نخواهد بود.» اخالقي«شخصي برخيزد، داراي وصف 

  خودگرايي در حل تعارض منافع افراد ةي نظريآمدكارنا. 2
(Kurt Beaier) كـرت بـاير   ي خودگرايي، نقـدي اسـت كـه   ها نقداز مشهورترين  يكي

 

ـ به باور . مطرح كرده است م) فيلسوف قرن بيستم1958(  ةاو خودگرايي اخالقي، در ارائ
ماند. در نهايت، او  حلي براي تالقي و تعارض و تضاد منافع آدميان ناكام مي كار و راهراه

اخالق هنجاري، به معناي متعـارف   ةتواند نظري دهد كه خودگرايي اخالقي نمي نشان مي
   ∗∗باشد.

برويد، مايليد و انتظار داريـد كـه   اگر براي مشاوره نزد وكيل يا پزشكي  براي نمونه،
ولي اگـر او پايبنـد خودمحـوري اخالقـي      ؛او چيزي به شما بگويد كه به سودتان است

اش اين خواهد بود كه چيزي را به شـما بگويـد كـه بـه نفـع اوسـت.        باشد، تنها وظيفه
بـا   نفع او با نفع شما يكسان باشد، اما خالف آن نيز امكان دارد؛ اگر نفع او تممكن اس
اگـر شـما رازي را بـا     طور شما را فريب خواهد داد. همين ناگزيرباشد،  همسونفع شما 

                                                      
  ك: .براي اطالع بيشتر ر .∗

Hume, David, An Enquiry Concerning the principles of Morals, Oxford university, 1989. 
پذيرد كـه انگيـزه همـة افعـال مـا طلـب       يعني نمي ؛از جمله فيلسوفاني است كه با خودگرايان موافق نيست هيوم

افعال اخالقي ما اصلي است غيـر از حـب ذات،    ةگويد: انگيزمنفعت شخصي و حب ذات است، بلكه مي
  .(ibid, p.298)  نامدمي» همدلي«و گاه  »آدميت«يا  »خيرخواهي«كه او آن را 

اخالقي دو ويژگي اصلي دارد: الف) ويژگي تجـويزي و   ةاند نظري و گفته كرده اي ديگر استدالل برخي به گونه .∗∗
كـدام از ايـن   هيچ ،خودگرايي ةنظري ) وuniversalولي (شم ب) ويژگي جهان؛ )prescriptiveاي ( توصيه

 ديدگاه اخالقـي در كتاب  كرت باير(  آيد اخالقي به شمار نمي ةنظري ،رو دو ويژگي را دارا نيست. از اين
)The moral point of view اين نظريه را مطرح كرده است ( )See: Brannan, ibid(.  

با توجـه بـه محـدوديت و كميـابي امكانـات و مواهـب، نظريـة خـودگروي         اند كه  برخي نيز چنين استدالل كرده
  .)85، ص1385اخالقي، قادر به حل تعارض و تزاحم منافع شخصي افراد با يكديگر نيست (پالمر، 



wa  

132  

هم/
نزد

 شا
سال

 
تان

ابس
ت

 
13

90
  

 ي،خودمحـور  ةطبق نظريدوستي در ميان بگذاريد و از او بخواهيد كه آن را فاش نكند، 
دوست شما كامالً حق دارد كه اگر ببيند افشاي آن راز منفعت و خيرش را بـه حـداكثر   

  ).145هولمز، همان، صو ... ( نجام دهدرساند، اين كار را امي
ترين سـينماي شـهر كـه مملـو از جمعيـت اسـت، دسـتخوش        يا فرض كنيد بزرگ

سـه يـا چهـار     _سوزي شود؛ از يك طرف درب خروجي اين سينما محدود است آتش
منفعت و حب ذات همة تماشاگران موجـود در سـينما    ،از طرف ديگر _درب خروجي

هـاي خروجـي هجـوم     را نجات دهنـد؛ همگـي بـه درب    كند كه جان خويشاقتضا مي
خواهند خود را از اين مخمصه نجات دهنـد، بسـياري زيـر دسـت و پـا      آورند و مي مي

در چنين شرايطي كـه منـافع    .شوندآتش مي ةميرند، بسياري طعمشوند و ميلگدمال مي
  حل اساسي چيست؟ كند، راهشخصي افراد با يكديگر تزاحم و تعارض پيدا مي

بنابراين، اين نظريه معيار معقول و قابل دفاعي براي موارد تعارض منفعت شخصـي  
  دهد.يك فرد با منافع ديگران، ارائه نمي

 عدم امكان محاسبة منفعت شخصي. 3

بـراي   _كنـد كـه ارزش را  مـي گراست. اين ديدگاه توصـيه  خودگرايي، ديدگاهي نتيجه 
  انيم.در نتايج اعمالمان به حداكثر برس _خودمان

صحيح در مورد اينكـه چـه چيـزي درسـت      داورياين قول حكايت از آن دارد كه 
بـاره اسـت كـه از هـر     حتي در وضعيتي منفرد، مستلزم پيشگويي صحيح در ايـن  ،است

  فعلي چه نتايجي به بار خواهد آمد.
اين پيشگويي هم آن است كه بتوانيد به درستي ارزيابي كنيد كـه آن نتـايج در    ةالزم

  مدت بر خير و نفع شما چه اثري خواهد گذاشت.بلند
موضوع مورد نظر خودگرايي صرفاً خير شما طي فردا يـا هفتـه بعـد يـا سـال بعـد       
نيست؛ بلكه اين نظريه با خير شما در سرتاسر عمرتـان و حتـي بـا زنـدگي و سـعادت      

القي و به همين دليل است كه ديدگاه خودگرايي اخ _انسان پيوند داردجاودانه و ابدي 
  .خوانندرا دورانديشي مي

غيـر  امـري   ،زمـاني بلنـد   ةدور چنيننتايج اعمال در سرتاسر  ةولي پيشگويي قاطعان
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دهد افراد، پيوسـته  ن و شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مييممكن است. در واقع قرا
كم بسياري از آنها به دسـت خـويش    كنند. دست اشتباه مي ،آنچه به سود آنهاست ةردربا

بـه   .)144-143هـولمز، همـان، ص  رك: ( آورندموجبات بدبختي خودشان را فراهم مي
هـا و بالهـاي    زيـان بسياري از منافع آني و زودگذر وجود دارنـد كـه منشـأ     ،ربيان ديگ

هـاي موقـت و زودگـذري كـه      ها و رنـج  زيانشوند و چه بسيارند فراواني در آينده مي
  .)124، ص1384 مصباح يزدي،( دشوآسايش و منفعت در آينده مي ةسرچشم

ها بتوانند خير و منفعت خـود را در ايـن دنيـاي فـاني تشـخيص       بر فرض كه انسان
بشناسـند؟   جاودانگيتوانند خير و نفع خويش را براي پس از مرگ و دهند، چگونه مي

  واقعاً خير و نفع اخروي و ابدي انسان در چيست؟ 

  با خودگرايي خوددوستي ةمقايسة نظري
كه ممكن اسـت   دارددر مقايسه با خودگرايي در ظاهر نقطة اشتراك  خوددوستي ةينظر

وجـه   .تسـرّي داده شـود   خوددوسـتي باعث شود ايرادات وارد بر خودگرايي به نظريـة  
 نـد كـه  ا شناختي بر ايـن عقيـده   لحاظ روان هردو ديدگاه به از اينكهاست  عبارتاشتراك 

نهـاد و سرشـت خـويش، خـود و منـافع خـود را       اي آفريده شده كه در انسان به گونه«
لحـاظ   و بـه » دوست دارد و اين يك گرايش اصيل در ذات و طبيعت هر انسـاني اسـت  

 حتـي در  ».ن خير و منفعت بلندمدت خود باشـد انسان بايد در پي حداكثركرد«اخالقي 
الزم اسـت   ،اينتعبير شده اسـت. بنـابر  » حب ذات«ه ب» خودگرايي«برخي متون از واژة 

دو ديدگاه، ايرادات وارد بر خـودگرايي در   رح مواردي از اختالفات اساسي اينضمن ط
  ارتباط با نظري خوددوستي مورد بررسي قرار گيرد.

  »خوددوستي«و » خودگرايي«هاي  اختالف مباني نظريه

 شناختي شناختي و انسان اختالف هستي .1

لحـاظ   يني مادي است و بـه بهانمبتني بر ج شناختي، هستي به لحاظ »خودگروي«ديدگاه 
داند؛  بيني مادي، انسان را منحصر در جنبة مادي و جسم مي تبع جهان شناختي و به انسان

رانـد، مـرادش خيـر و منفعـت مـادي و       سخن مي هنگامي كه از خير و منفعت ،بنابراين
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ايراد عدم كارآيي در هنگام  _كه گذشت چنان _مربوط به زندگي دنيوي انسان است. لذا
بـه دليـل    جهـان مـاده   ن منافع، بـر نظريـة خـودگروي وارد اسـت؛ چراكـه     ايمارض تع

پيدا  امعنن منافع ايمتعارض  پس همدارِ تزاحم و تعارض منافع است،  ش،هاي محدوديت
  كند و هم در هنگام تعارض بين منافع، مسئله به راحتي قابل حل نخواهد بود. مي

مبتني بر اعتقاد به جهـاني   شناختي، ستيلحاظ ه به »خوددوستي «ديدگاه  كه در حالي
لحـاظ   و بـه  دانـد نمـي  ديگر و آخرت است و هستي را منحصر در امور مشهود و مادي

شناختي نيز انسان را در جسم خالصه نكرده و براي وي روحـي قائـل اسـت كـه      انسان
و منفعـت  وقتـي از خيـر    ،داند. بنابراين اتفاقاً قوام حقيقت و انسانيت انسان را به آن مي

آورد، مقصودش خير و منفعتي اعم از دنيوي و اخروي و اعم از منافع  سخن به ميان مي
عـدم كـارايي   «د كـه ايـراد   گـرد  با وجود اين مباني، روشن مي جسمي و روحي اوست.

شود؛ زيرا اوالً،  خوددوستي وارد نمي ة، بر نظري»خودگرايي در مقام تعارض منافع ةنظري
تعـارض منـافع معنـا     علوي و خير اخروي خويش است،  نافع منبراي كسي كه دنبال م

 را زا هـاي تعـارض آفـرين و تـزاحم     محدوديت ،ندارد؛ چراكه جهان اخروي و ملكوت
خوددوسـتي   ةو چنانچه پاي منافع مادي و دنيوي نيز در ميان باشد، باز هم نظريـ  ندارد
» تر و پايـدارتر  تر، خالص يقو منفعت ترجيح«و آن  كند حل معقول و منطقي ارائه مي راه

باشد. از آنجاكه خير و منفعت معنوي و اخروي  مي حقيقي فعتمن و است كه همان خير
تر و پايدارتر است، در مقام تزاحم و حتي تعارض بر خير و منافع مادي  تر، خالص قوي

انسـان  » حفظ منافع حقيقـي و اخـروي  «در برخي مواقع بنابراين،  و دنيوي ترجيح دارد.
كند كه هنگام تعارض منافع، از خودگذشتگي و ايثار داشته باشـد و در برخـي   قتضا ميا

دفـاع   خـود  ظاهري از منافع مادي حتي كند انساناقتضا مي» حفظ منافع حقيقي«مواقع 
   افتد.ويژه در جايي كه عزت نفس انسان به خطر مي هب ،كند

تعـارض منـافع و   در مجمـوع بـر مبنـاي نظريـة خوددوسـتي، وجـوه قابـل تصـور         
  هاي آن به شرح زير است: حل راه

عامل اخالقي با منافع ديگران است و گـاهي   ،ن منافعايمگاهي تعارض و يا تزاحم، 
  تعارض، بين منافع مختلف در خود عامل اخالقي است.

  عامل اخالقي با منافع ديگران ،ن منافعايمتعارض يا تزاحم 
  خالقي با منافع ديگران به چهار شكل قابل تصور است:عامل ا ،ن منافعايمتعارض و يا تزاحم  
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عامل اخالقـي بـا منـافع اخـروي و ملكـوتي       ،تعارض بين منافع اخروي و ملكوتي .1
 ديگران باشد؛

 تعارض بين منافع اخروي و ملكوتي عامل اخالقي با منافع دنيوي و سفلي ديگران باشد؛ .2
 ع اخروي و ملكوتي ديگران باشد؛تعارض بين منافع دنيوي و سفلي عامل اخالقي با مناف .3
 تعارض بين منافع دنيوي و سفلي عامل اخالقي با منافع دنيوي و سفلي ديگران باشد. .4

  ها حل راه
در منـافع اخـروي و    _كه گفتـه شـد   چنان _افتد؛ زيرا در عمل اتفاق نمي فرض نخست

  تعارض راه ندارد.  ملكوتي
ه در راه كسـب و حفـظ منـافع    در شكل دوم وظيفة عامل اخالقي مقاومت و مبـارز 

گذشـتگي در   بودن مبارزه و از جان اخالقي ،سان اخروي و ملكوتي خويش است و بدين
  كند. راه حفظ دين و ناموس و اخالق و معنويت موضوعيت پيدا مي

نظركردن از منافع دنيوي و من سفلي خود  در شكل سوم وظيفة عامل اخالقي صرف
بـودن خيرخـواهي و از    اخالقـي  ترتيـب،  سـت. بـدين  در مقابل منافع اخروي ديگـران ا 

شـود. در واقـع عامـل اخالقـي بـا ايـن رفتـار بـه ظـاهر           ثابت مي خودگذشتگي و ايثار
  كند. ديگرگروانه، منافع من سفلي خود را قرباني منافع من علوي خود مي

نظركـردن   اما در شكل چهارم، گاهي منافع عامل اخالقي صرفاً مادي است و صـرف 
جـايي كـه    انندگونه پيامد معنوي در پي ندارد؛ م در برابر منافع مادي ديگران، هيچاز آن 

مانند جلب شـهرت و ثـروت    ،رفتارهاي به ظاهر خيرخواهانه با نيت كسب منافع مادي
ولـي   ؛بسا غيراخالقي خواهد بود چنين رفتاري چه ،گيرد. در اين صورت بيشتر انجام مي
بـا   از منافع مادي خود در برابر منافع مادي ديگران،عامل اخالقي  نظركردن گاهي صرف

كامالً  ،رفتار او همچون صورت سوم ،در اين صورت .گيرد نيتي پاك و االهي صورد مي
عامـل اخالقـي، بـاالترين     چراكه اين رفتار خيرخواهانة ؛اخالقي و ارزشمند خواهد بود

 بلكه تنهـا راه  ؛د داشتاي از خوددوستي و كسب منافع من علوي را در پي خواه مرتبه
تُنفقُواْ ممـا تحِبـونَ      لَن تَنَالُواْ الْبرَِّ حتى : «همين نوع از خيرخواهي است ،نيل به حقيقت خير
ن شىقُواْ ما تُنفم و  يملع بِه فَإِنَّ اللَّه رسيد تا آنكه از آنچـه دوسـت    شما هرگز به خير نمى :ء
  .)92 ن:(آل عمرا »ستخداى تعالى به آن دانا ،دچه را انفاق كنيو هر داريد انفاق كنيد
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بودن رفتارهاي خيرخواهانه و ايثار و گذشت، خـدمت   گذر تكليف اخالقي از اين ره
و محبت به ديگران و ... بر مبناي نظرية خوددوستي و اختالف آن با خودگروي روشن 

خوددوسـتي هـردو بـراي     ةدر ديـدگاه خـودگروي و نظريـ    به اين صورت كه ؛شود مي
دو با يكديگر  رفتارهاي خيرخواهانه و ديگرگروانه محدوديت دارند، ولي محدوديت آن

متفاوت است. قلمرو ممنوعه و خط قرمز از خودگذشتگي از منظر خـودگروي، حـريم   
ذات به معناي من سفلي و حفظ اصل وجود آن است؛ و اگر از خودگذشـتگي مسـتلزم   

گردد، ديگر اين خيرخواهي ارزش اخالقـي نـدارد، در   » فليمن س«فداشدن اصل وجود 
خير و سعادت من «و » حفظ منفعت حقيقي«، »خوددوستي« ةكه خط قرمز در نظري حالي
يعنـي   ؛و من سفلي انسان باشد» ذات«انسان است؛ اگرچه مستلزم فداشدن اصل » علوي

ي و خـود  انسان ممكن است براي تحصيل سعادت و خير حقيقي خـويش از مـن سـفل   
  پوشي كرده و آن را فداي منافع من علوي و حقيقي خود نمايد. مادي چشم

  تعارض يا تزاحم در منافع مختلف يك فرد 
  اين نوع تعارض يا تزاحم، به سه شكل قابل تصور است:

ن خير اخروي و ملكوتي فرد بـا خيـر اخـروي و ملكـوتي ديگـر      ايمگاهي تعارض  .1
 خويش است؛

 خروي و ملكوتي فرد با خير دنيوي و سفلي خويش است؛گاهي تعارض بين خير ا .2
 گاهي تعارض بين خير دنيوي و سفلي فرد با خير دنيوي و سفلي ديگر خويش است. .3

  ها حل راه
 اخوددوستي تعـارض معنـ   ةبر مبناي نظري _كه گفته شد چنان _در خصوص شكل اول

در ايـن صـورت بـا     امر داير بر انتخاب خيـر اهـم فـاالهم باشـد كـه     اينكه ندارد؛ مگر 
  هاي عقل و فطرت و وحي، امكان نيل به خير باالتر وجود دارد. گيري از راهنمايي بهره

خوددوستي تكليف روشن اسـت و خيـر اخـروي و     ةدر مورد شكل دوم بر مبناي نظري
 ملكوتي فرد بر خير دنيوي و سفلي خويش ترجيح دارد.

  اما براي شكل سوم، سه حالت متصوراست: 
  ف تعارض، خير دنيوي محض است؛ هردو طر .1
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 هردو قابل تبديل به خير اخروي و ملكوتي است؛ .2
 يكي دنيوي محض و ديگري قابل تبديل به خير اخروي و ملكوتي است. .3

 ةكــدام جنبــة اخالقــي نــدارد؛ چراكــه مطــابق نظريــ هــيچ ،هــا در حالــت اول رفتــار
  لكوتي باشد. خير من علوي و م يرفتاري اخالقي است كه در راستا ،خوددوستي

 اخوددوستي تعـارض معنـ   ةبر مبناي نظري _گفته شد هارباكه  چنان _در حالت دوم
گيـري از   ندارد؛ مگر امر داير بر انتخاب خير اهم و مهم باشد كه در اين صورت با بهره

  شود. هاي عقل و فطرت و وحي، خير اهم بر مهم ترجيح داده مي راهنمايي
قابل تبديل به خير اخروي و ملكوتي بـر خيـر    يردر حالت سوم، طبيعي است كه خ

دنيوي محض ترجيح دارد؛ زيرا تنها رفتار اخالقي در اين حالت رفتـار براسـاس همـان    
  خير اخروي و ملكوتي است.

در هـيچ  » عدم كارآيي در مقام تعارض منـافع «شود ايراد  با اين توضيحات معلوم مي
  ي وارد نيست. شكلي از اشكال قابل تصور بر نظرية خوددوست

 شناختي . اختالف معرفت2 

در  ،در نتيجـه شناسـي حسـي و تجربـي اسـت.     خودگروي مبتني بر يك معرفـت  ةنظري
عدم امكـان  «تشخيص منفعت شخصي و حداكثرسازي آن با چالش مواجه است و ايراد 

 هـاي ابزار» خوددوستي « ةنظري كه در حالي ؛وارد است ،بر آن» محاسبة منفعت شخصي
منحصر در ابـزار و مجـاري حسـي و خيـالي و حتـي عقلـي        را انسان و معرفت ادراك
اي همچـون فطـرت از بـاطن و نيـز ابـزار       تكويني ابزار افزون بر آنها، از ، بلكهداند نمي

تـرين منـابع شـناخت    ز مهما مند بوده، آنها را از خارج بهره »وحي«اي با عنوان  تشريعي
چنين ابزار معرفت، در تشخيص منفعت حقيقي خود  با وجود ،بنابراين؛ پذيرد انسان مي

  شود. گاه دچار چالش و حتي حيرت نمي هيچ
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  گيري نتيجه
ــتار،  در ــن نوش ــتفاده ازاي ــا اس ــوزه ب ــمندان   آم ــالم و انديش ــاي اس ــلمانه ــا  ،مس و ب

  هايي مانند: فرض پيش
 .هستند )حب ذات(خوددوستي  ي غريزةها دارا همة انسان .1
 خوددو، اصالت با  و در ميان اينسفلي؛  خودت: من علوي، اس خودداراي دو انسان  .2

 باشد. همين ميمراد ما از خوددوستي،  ،بنابرايناست. علوي 
خـود  «مقصود از خوددوستي، حب بقا، حب كمال و حب لذت يـا سـعادت همـان     .3

 .است» علوي
هـا و   مشـتمل بـر بيـنش   خداوند انسان را به فطرتـي االهـي سرشـته اسـت كـه بـه        .4

 كنند. است كه سعادت انسان را تضمين مي معقول و پاك ايه گرايش
ن عمـل  خوب است و بايد چنـا  رفتارهاي مطابق با خوددوستي، ثابت شده است كه

  كرد و رفتارهاي خالف آن، بد است و نبايد انجام گيرد.
خـودگروي  «نظرية خوددوستي با وجـود شـباهت ظـاهري بـه     بيان شد كه در ادامة 

شـناختي بـا آن اخـتالف     شناختي و معرفت شناختي، انسان اني هستيلحاظ مب به» اخالقي
دوستانه، ايثار، مهر مادري،  جدي دارد و لذا ايرادهايي از قبيل: ناسازگار با رفتارهاي نوع

وارد است، در ايـن نظريـة قابـل    » اخالقي خودگروي«عبادت عارفانه و ... كه بر نظرية 
  گويي است. پاسخ



 
 

 

 

وي
دگر

خو
 با 

 آن
سة

مقاي
 و 

تي
وس

ودد
خ

 

139  

  منابع و مĤخذ
  .آنقر*. 

 .]تا بي[نشر البالغه،  ،ي)يك جلد( ؛االشارات و التنبيهات ؛اسين ابن .1
  .1388بوستان كتاب،  :قم ؛بويه ترجمه علي رضا آل ؛ل اخالقيئمسا ؛مايكلپالمر،  .2
چاپ سوم، تهران: دفتر نشر  ،4ج ؛البالغه  نهج تفسير و ترجمه ؛جعفري، محمد تقي .3

 .1375 فرهنگ اسالمي،
چاپ سـوم، تهـران: دفتـر     ،14ج ؛البالغه  نهج تفسير و جمهتر ؛جعفري، محمد تقي .4

 .1376 نشر فرهنگ اسالمي،
  .1378مؤسسة اسراء،  :قم ؛فطرت در قرآن ؛عبداهللا جوادي آملي .5
پـژوهش  ، »ظريـه خـودگرايي اخالقـي   بررسي و نقد ن« ؛سيد محمد حسيني سوركي، .6

 .223–187ص ،29ش ،1385پاييز  ؛كالمي _هاي فلسفي
 .1384، تابستان 36ش ؛، قبسات»فطرت به مثابة دال ديني« ؛اكبر رشاد، علي .7
معرفـت  ، »پايه هاي اخالق: سرشـت، نيـاز، و افعـال اختيـاري    « ؛شمالي، محمدعلي .8

 .1386، پاييز 17ش سال پنجم، ؛فلسفي
  .ق1401دار الكتب االسالمي،  :قم ،الطبعة العاشرة ؛فلسفتنا ؛صدر، محمد باقر .9

 .1362مؤسسة النشر االسالمي،  :قم ؛نهاية الحكمه ؛د محمدحسينطباطبايي، سي .10
مدرسـين   ة: دفتر انتشارات اسالمى جامعـ قم ،20 ج ؛الميزان في تفسير القرآن ؛ــــــ .11

  . ق1417،  حوزه علميه قم
مؤسسـة   :قـم چـاپ اول،   ؛ترجمة هادي صـادقي  ؛فلسفه اخالق ؛فرانكنا، ويليام كي .12

 .1376فرهنگي طه، 
تهـران:   ؛، ترجمة سيد جالل الـدين مجتبـوي  1ج ؛تاريخ فلسفه ؛فردريككاپلستون،  .13

  .1368انتشارات علمي و فرهنگي، 
تحقيـق و نگـارش محمـد حسـين     ، 2ج ؛اخـالق در قـرآن   ؛مصباح يزدي، محمد تقـي  .14

 . 1376انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  قم:چاپ اول،  ؛اسكندري



wa  

140  

هم/
نزد

 شا
سال

 
تان

ابس
ت

 
13

90
  

  .1384 انتشارات مؤسسه امام خميني،قم:  ؛ب اخالقينقد و بررسي مكات ؛ـــــ .15
 .1374 ،انتشارات صدرا :تهران دوم، چاپ ،13 ج ؛آثار مجموعه ؛، مرتضيمطهرى .16
تهـران:  چـاپ سـوم،    ؛ترجمة مسعود عليـا  ؛مباني فلسفه اخالق ؛هولمز، رابرت ال  .17

 .1385ققنوس، 
١٨. Brannan, Andrew; ‘Egoism’ in: Stanford Encyclopedia of Philosophy 
http://plato.stanford.edu/entries/egoism First published Mon ٤ Nov, ٢٠٠٢. 
19. Hume, David; An Enquiry Concerning the principles of 
Morals; Oxford university, 1989. 
٢٠. James, Rachels; the Element of moral of philosophy; New 
York ,Mc Grew -Hill- Publishing Company, ١٩٨٦. 
٢١. Kurt, Baier; ‘Egoism’ in companion to ethics; edited by Peter Singer; 
lackwell, ١٩٩٩. 
٢٢. Lawrence, Blum; ‘Altuism’ in Encyclopedia of Ethics; Edited by 
Lawrence C.Becker and Charlotte, B. Becker; New York and London, 
Routledge, V١٩٩٩ ,١. 
٢٣. Rand, Ayn, ١٩٩٩; ”In a Defence of ethical Egoism” in: philosophy 
ed.L.P:Pojman; USA. Wadsworth publishing company, ١٩٩٩. 
٢٤. Sidgewick Henry; Method of Ethics; Hacker publishing Company, 
Indioalis/ Cambridge, ١٩٩٨. 

 

  




