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چکیــده

یه کهایننظر یۀخودگراییاست.اماازآنجا یاتمهمدرحوزههایروانشناخیتواخالیق،نظر یکیازنظر

یهپردازانخودگرایی کهنظر دالییلمتقننداشتهومباینآنقابلدفاعنیست،نقدهاییبهآنواردشدهاست

اندیشمندان،مالصدرابه از ازسویبسیاری یه باوجودطردایننظر ناتوانهستند. ازپاسخگوییبهآنها

ِیژهدادهاست.براساسنظرمالصدرا،خودگراییدرذاتانسانقراردارد.ویدرنسبت خودگراییامهییتو

یژگیهاییمانندانواعلذت،غایتحقییقانسان،معینصحیححبذات،ابعاد دادنخودگراییبهانسان،بهو

کندتامعنایصحیحودقییقبرایخودگراییبهدست وجودیانسان،مراتبوجودیویوغیرهاشارهمی

اومتعلقبهمهۀمراتبنیست؛بلکهتهنامتعلقبهمراتبعقالینو ازدیدگاه دهد.بهطورمثالخودگرایی

حقییقانساناست.

ینصفاتکمایلبرایخودوحفظآنتالشمیکنندو درفلسفۀمالصدرامهۀانسانهادرجهتکسببیشتر

اینمسألههیچمنافایتبادیگرخواهینداردودیگرخواهینیزبهنوعیخودگراییحمسوبمیشود.

کلیدی: خودگرایی،حبذات،خودگراییروانشناخیت،خودگراییاخالیق،مالصدرا. گان  واژ
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مقدمه
یکیازدیدگاههایمهمدراخالقهنجاری،پیامدگرایییاغایتگراییاستکهبراساسآنانسانموظفاست

ینپیامدخوبرادربرداشتهباشد.صورتهایخمتلفایندیدگاهبراساسدومسألۀ کاریرااجنامدهدکهبیشتر

پایهشکلمیگیرد:خنستاینکهپیامدهابرحسبلذتوامل)لذتگرایی1(یابرحسبانواعخویبها)کثرتگرایی2(

یا فرداست)خودگرایی3( برایخود تهنا پیامدخوب ین بیشتر آوردن بار به اینکه ارزشگذاریمیشود؛دوم

معطوفبهمهۀموجوداتذیشعوریمیباشدکهدرمعرضتأثیرکارفردقرارمیگیرد)فایدهباوری(

برایناساس،مسألۀخودگرایی4یکیازصورتهایاخالقپیامدگرایانهحمسوبمیشودکهبرمنفعتشخیص5و

یه،دگرحمورییادیگرگرایی6قرارداردکهبراساسآنفرد،خیروخوشبخیت حبذاتتکیهدارد.درمقابلایننظر

یهایکهدرآنالزامهایمبناییدیگریمانندعملکردن دیگرانرانیزدرنظرمیگیرد)لورنس،39،1384(یعیننظر

یش،وجوددارد.)نیگل،255،1392( بهخاطردیگران،حیتبهقیمتازدسترفنتمنافعخو

ازدوبعدقابلبرریساست:
ً
یۀخودگراییغالبا نظر

1.ُبعدتوصییفخودگرایییاخودگراییروانشناخیت7:ازایننظراهدافوگرایشهایانسان،حافظمنافعخوِد

کثررساندنخویبوخیرخوداست.ساختاراینبعدبرآنچه»هست«، انساناستوآدمیدرصددبهحدا

نهبرآنچه»باید«باشد،بناشدهاست.

2.ُبعدتوصیهایخودگرایییاخودگراییاخالیق8:اینبعدناظربرچگونگیرفتارانسانهااست؛یعینتهناخویب

کهفرد،بایددرهنایتبهدنبالآنباشد،خویبخوداومیباشد.)کرات،56،1383-53(دراینُبعد،حکم

وقضاوتنسبتبهدرستیانادرستبودنرفتارانسانموردتوّجهقرارمیگیرد.

یهای یه،رابهنظر یهواردشدهاست،بهشکیلکهایننظر درسالهایاخیرنقدهاییجدیبههردوُبعدایننظر

کنترلوتأییدآنوجودندارد.این کههیچاستداللقانعکنندهومعیاریبرای کردهاست بدونضابطهتبدیل

یه،میتوانآنرا کهباتصحیحبرخیمباینایننظر مقالهبابرریسدیدگاهمالصدرادراینزمینهنشانمیدهد

یهایموردپذیرشومهمدروادیتفکراتانساینتبدیلکرد. بهنظر

1- بررسی نظریۀ خودگرایی  اخالقی و روان شناختی 

1-1: خودگرایی روان شناختی
یهایکهنشانمیدهد،تهناچیزیکههرکسقادربهخواسنتیاطلبیدنآناستدرهنایتمهانمنافع نظر
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شخیصاواست.)فرانکنا،58،1380(یعینمهۀرفتارواعمالانسان،متأثرازانگیزهایبهنامحبذاتاست؛

)هوملز142،1382،9(ومهۀاهدافوامیالغاییبراساسخودحموریشکلمیگیرد.)مهان،152وادواردمور10،

)209،1388

و وخوشبخیت رفاه به برایرسیدن واسطهای و ابزار فقط امیالدگرحمور روانشناخیت دیدگاهخودگرایان، از

ین میانهتر کر حیت و )Sober,2000,129 141؛  ،1385 ، )هوملز است شخص خیر پیشبرد و شعف احساس

سختسرگرم
ً
کهظاهرا دوسیتهانیزهرقدرصمیمانهباشد،حالیتازحبذاتداردوعایلودایندرحایل

 )Hume,1989,269(.چارهاندییشبرایآزادیوخوشبخیتبقیههستند،دریپخوشبخیتوراهخودهستند

بلکه باشد، کارانه فدا »اعمال« منکر منیتواند دیدگاه این که است این میشود روشن بیان این از آنچه

کارانهراانکارمیکند.)پاملر77،1385،11( »امیال«فدا
ً
صرفا

1-1-1: دالیل خودگرایی روان شناسی 
ینآنهاعبارتهستنداز: صاحبنظرانبرایاثباتخودگراییروانشنایسدالییلراذکرمیکنندکهمهمتر

1.هرعمیلکهازانسانسرمیزند،نتیجۀانگیزههایاامیایلاستکهانگیزههایخوداوونهفردیدیگراست.

)فاینبرگ،55،1384(

برای او اصیل انگیزۀ تأمنیکنندۀ لذت، میکند،مهنی لذت احساس خود خواستههای تأمنی از انسان .2

اعمالشاست.)هوملز،151،1382(

کهامکاناتحمدوداستوطالبان کنمی،مشاهدهمیکنمیدرشرایطی گردراعمالورفتارهرانساینتأمل 3.ا

کهدارد،متامتالشخودرامیکندتامنافع یزۀحبذایت آنامکاناتنیزفراوانهستند،هرفردیبراساسغر

شخیصاشراتأمنیمناید.)فاینبرگ:55،1384(

4.دلیلدیگرایناستکهازکارهایخودگرایانهوخودخواهانهکهدرخارجازانسانسرمیزند،بهمنفعتوحب

ذاتدراویپبردهمیشود)ازمعلولبهعلت(مانندفردیکهیکیازنیازهاوخواستههایدوستخودرابرآورده

میکند،بهامیداینکهروزیدیگر،دوستاونیزنیازوخواهششرابرآوردهسازد.)علوجیه،133-136،1386(

کسبفضایلاخالیقنایل کودکانتهناباروشوعدۀپاداشهایوسوسهانگیزووعیدجمازاتسختبه .5

کهدرآنعمل،چیزیبرایانسانوجودداشته کاری،زماینحمققاست میشوند؛بنابرایناجنامیاعدماجنام

کلۀاخالیقانسان،ناظربهلذتودردشخیصاست.)فاینبرگ،55،1384( باشد.پسشکلگیریشا
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کارهایخودگرایانهازانسانسرمیزند. 6.درسرشتوهنادانسانحبذاتوخودخواهیهنفتهاست؛لذا

)سیرازعلتبهمعلول(

7.بااینمقدمهکهمنباعلمحضوریبهخویشنتوخودکاوی،میفهممکهدارای»حبذات«هسمت،کناریکدیگر

قراردهمیایننتیجهبهدستمیآیدکهمهۀانسانهادارایحبذاتمیباشند.)علوجیه،133-136،1386(

1-2: خودگرایی اخالقی
کهدرآنهرانساین»باید« یهایاخالیقاست)فرانکنا،51،1380؛هوملز،131،1382( خودگراییاخالیقنظر

کثررساندنخیرخودباشدوبراساسآنانسان،تهنادرقبالزندگیخود،موظفومسئول درصددبهحدا

خیرخودشباشد.)کرات،54،1383(
ً
استوهدفغاییانسانبایدصرفا

یهبهاینمعنانیستکهفردنبایدبهدیگرانکمککردهومنافعآنهارادرنظربگیرد،بلکهمعتقداست البتهایننظر

کهعملفرددرهرشرایطیدرهنایتبایدبهسودخودفردمنجرشود)فرانکنا،51،1380؛رچیلز،119،1378(واعمال

دیگرگرایانهتهنابهایندلیلکهامتیازهاییبرایشاجیادمیکنند،اجناممیشود.)پاملر،82،1385(

کهانساندرجهتمنافعدیگران،اجناممیدهد،ازحیثاخالیقحیتبرای بنابراینبسیاریازتالشهایی

خودخواهوخودپسندنیستند.)هوملز،133،1382-
ً
انسانالزامآوراست؛بهمهنیجهتاستاینافرادلزوما

132(بهمهنیدلیلازتوجهفردیبهمنافعدیگرانمنیتواننتیجهگرفتکهویفردیخودحموراستیانه،مگر

بارۀعقایدشدانستهشود.)مهان،133( اینکهچیزیدر

یراممکناستلذتهایی کثرلذتباشد،ز کثرخیربهمعنایحدا یهبهاینمعنانیستکهحدا همچننیایننظر

اوآسیب به بلندمدت  امادر اوخیرحمسوبشود، برای کوتاهمدت کهدر باشد انسانوجودداشته برای

یننفعراداشته ودردرازمدتبرایویبیشتر
ً
کهواقعا برساند.بنابرایننظر،شخصبایدکاریرااجنامدهد

گرعمیلبرایانسانضررداشتهباشدیابرایاونفعینداشتهباشد،شخص چیلز،120،1387(وا باشد.)ر

کناربگذارد.)ژکس،67،1362( بایدآنعملرا
ً
اخالقا

1-2-1: دالیل خودگرایی اخالقی
ینآنهامواردذیلهستند: صاحبنظرانبرایاثباتخودگراییاخالیقنیزدالییلراذکرمیکنندکهمهمتر

یشاستومهیشهکاریرااجناممیدهدکه 1.انسانبهگونهایساختهشدهکهمهوارهدریپسودورفاهخو

ینغلبۀخیربرشررابرایاوبهارمغانمیآورد؛)فرانکنا،58،1380( میپنداردبیشتر
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کساینمیشود گرسعادتوپاداِشبیشترینصیب 2.خودگرایی،جهاینسعادمتندتربرایفرداجیادمیکند.ا

کهدرطلبنفعخودهستند،دراینصورت،هراندازهانسانهایبیشتریخودگراباشند،هبترخواهدبودودر

نتیجهجهاینسعادتمندترفراهمخواهدشد؛

گراییاقامهشدهاست،دلییلبرخودگراییدانستهاند.مثاًلنیچه،دگرگراییرا کهدررددگر 3.برخیدالییلرا

یشنتانسانقادربهاجیادآنهااست؛ کهتهناخو یشنتوارزشهایواالتریمیداند یزازخو گر مبتینبرتنفرو

)Lawrence, 2001,36(

ین کیدمیکنندومعتقدهستندکهمنافعشخیصهبتر 4.برخینیزبهنوعیبردالیلسرمایهداریواقتصادیتأ

کار یا مردم باشد، نداشته وجود فردی انگیزههای یا سود انگیزهی جا هر میکند، فراهم را اقتصادی انگیزه

کارخنواهندبست.بهاینترتیببرخیبرانگیختهشدنآدمیبراثرنفع کهبایددلبه کردیاآنچنان خنواهند

شخیصرا،باعثشکوفاییاقتصادیمیدانند.)ژکس،91،1362(

2- انتقادات وارد بر خودگرایی 
یۀخوددالییلرابیانکردهاند،امابهطورکیل گرچهخودگرایاناخالیقوروانشناخیت،هریکبهنوعیبراینظر

کهدارد،چندانموردتوجهاندیشمندانقرارنگرفتهاست.ضعفایندالیلاز ایندالیلبهعلتضعفهایی

یکسووانتقاداتبرخیازفیلسوفاناخالقازسویدیگر،باعثشدهخودگرایی،مدافعانفلسیفاندکیداشته

باشد.ازآنروکهایننوشتاردرصدداثباتخودگراییدرفلسفۀمالصدرااست،الزماستبهانتقاداتخودگرایی

یۀمالصدراواردمنیشود. پرداختهشودتادربرریسدیدگاهمالصدرا،نشاندادهشودکهاینانتقاداتبرنظر

انتقاداتواردبرخودگراییبراساسدوبعدخودگراییروانشناخیتواخالیقبهدودستهتقسمیمیشود:

2-1: انتقادات بر خودگرایی روان شناختی 
1-خودگراییروانشنایسبافلسفۀاخالقسروکارندارد.بلکهسروکارشباانگیزشانسایناست،یعینخودگرایی

چگونهعملمیکندوبههیچوجهبهاجنام
ً
یدکهانسانچیستوضرورتا روانشناخیتبهاندازهایسخنمیگو

بارۀجهانبهما کهاطالعایتدر کاریخاصتوصیهمنیکند.چننیادعاییراادعایجتریبمینامند.ادعایی

کهباجتربه گزارۀجتریبدرصوریتصادقاست میدهدوبرجتربۀماازجهانخارجمبتیناست.بنابراینیک

ومشاهدهمنطبقباشد؛درغیراینصورتکاذبخواهدبود.)پاملر،78،1385(

بارۀ کهمهۀانسانهادرخدمتنفعشخیصخودهستند،نیزتعمیمیجتریباست.تعمیمیدر 2-اینمطلب
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کهشاهدیمبینبراین ماهیتانسانوازاینحلاظمبتینبرجتربهومشاهدهبودهودرصوریتصادقاست

کهخودگرایانروانشناخیت اینامریاست نبودهومنیتواندباشدو کارانهای کههرگزعملفدا داشتهباشمی

منیتوانندارائهدهند.)مهان،80(

گرمابابرآورده 3-حبذاتیفنفسهمنیتواندتهناعنصرتشکلدهندۀگنجینهومنبعانگیزیشماباشد.حیتا

کهاینخشنودىمتعلقآن گرفت کنمی،منیتواننتیجه شدنامیالخوداحساسرضایتوخشنودىپیدا

کهانگیزههایماخیرخواهانهاست،پیشبردخیردیگرانبهمثابۀ امیالمااست.)فرانکنا،59،1380(زماین

گردررسیدنبهاینغایتکامیابشومی،کاماًلطبیعیاستکهازاین غایت،موضعمیلمامیباشد.بنابراینا

امراحساسلذتیارضایتخاطرکنمی.

کثررساندنخیر کاهشمیدهد،بهمنظوربهحدا کوتاهمدت،خیرشخصرا کهدر گرفنتاعمایل 4-پیش

یق بلندمدت،باعقلسلمیسازگاراست.بهاینترتیبابطالخودحموریروانشناخیتبهمهنیطر شخصدر

گاهانه گرفنتمهۀجوانبآ گاهیاوقاتبادرنظر یراست:»ما گزارهز گزارهاینظیر مستلزمبهثبوترسیدن

برخالفمیلخودعملمیکنمی.«)هوملز،144،1382(

2-2: انتقادات بر خودگرایی اخالقی
کهاعتقادبهدستیایبفردبهمنافع 1-برخیمعتقدهستندخودگراییاخالیقدارایتناقضاست؛بهاینشکل

کهخودحمورها خود،منیتواندبهنفعشخصباشدوبهتعبیردیگرخودحموری،خودشکناست.یعیندرحایل

یکردبرایآنهابدخبیتبهبارمیآورد.)گنسلر،259،1392( بهخوشبخیتخودشانامهیتمیدهند،امااینرو

کار این برساند، کثر بهحدا را مشا خیر کار، این دادن اجنام گر ا تهنا و گر »ا ید: میگو اخالیق 2-خودگرایی

کشاکشبادیگراینقراردهد آستانۀ آن،مشارادر گرپذیرشخودحموریوتبعیتاز فعیلاخالیقاست؛اماا

کثربرسانند،پایبندهستند.اینپذیرشوتبعیتممکن کهبهاندازۀمشابهاینکهخیرخودشانرابهحدا

مقاومتبکشید، ید،دستاز گرزماینکهباچننیشخیصروبرومیشو کثرنرساند.ا استخیرمشارابهحدا

یدچه گرتسلمینشو کردارتاننادرستخواهدبود.اماا کثرنرساندیدو یشرابهحدا اینصورتخیرخو در

اینصورتدرچارچوباخالق،  اشتباهاست،در کهمشابرحقهستیدودیگریدر ایناستدالل با بسا

که رابادعوافیصلهدهید، کار یرهستید گز راهیبرایحلوفصلمناقشۀمشاپیدامنیشودوهردویمشانا

کهخودحموریاخالیق کنمی گرقبول هرصورتحیتا یدیاطرفمقابل.در اینصورتیامشاچیرهمیشو در
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فریضصحیحاست،اماامکاننداردازحیثاخالیقبرایمتامکساینکهآنرامیپذیرنددرستباشد.«
ً
اساسا

)هوملز،140،1382؛پاملر،84،1385(

کهبهنفع گرشخصالفوبدعواییرانزدجببرند،جبراساسخودگراییاخالیقبایدرآیایبدهد 3-ا

خودشباشد،درحایلکهچننیتوصیهوداورینامریضیبربطتلیقمیشود.)فرانکنا،55،1380(

یهایدرباباخالق یادبهعنواننظر یۀخودگراییاخالیق،مستلزمنسیبگراییاست.بنابراینتاحدیز 4-نظر

هنجاریغیرقابلقبولاستوتضمیینبرایثباتاخالیقندارد،یعینخودگراییاخالیقایناصلاسایس

کهاخالقبایدبرایمهۀافرادیکسانباشدرانادیدهمیگیرد.نسیبگراییدرخودگراییاخالیقبهدو اخالیق

شکلمنودپیدامیکند:

الف:نسبیتدرفعلواحدبرایخودشخص:برداشتیکخودگراازدرسیتونادرسیتاعمال،بهموازات

تغییرمنافعشتغییرمیکند.یعیندریکحلظه،عمیلخاصمقبول،ویلدرحلظۀبعدمردوداست.)پاملر،

)87،1385

ب:نسبیتدرفعلواحدبرایدوفرد:بهطورمثالدرموردافشایسر،منفعتمنبهعنوانکیسکهرازیرا

برایدوسمتگفتهام،درایناستکهآنخبرپهنانباشد،ویلمنفعتدوستمندرایناستکهآنخبرفاش

شود،پسخمیفبودنخبروفاشکردنآنهردوکاریاخالیقودرستاستوایننتیجهایجزافتادندردام

گرچهدر یراحتصیلمنفعتشخیصبرایهرکس،امریاخالیقوالزامیاست؛ا نسیبگراییخنواهدداشت؛ز

تعارضوتضادبامنافعدیگرانباشد.)هوملز،،139،1382(

ینخیررابرایخودشبهبار کهبیشتر کههریکازمابایدآنچهرا کند 5-خودگراییاخالقمنیتوانداستدالل

عامنگر)دیگرگرا(
ً
ینخیرمهگایننتیجهخواهدشدوچننیانسایناساسا یرااگرچننیکنمی،بیشتر میآورد،اجنامدهد؛ز

ونهخودگرااست.)فرانکنا،58،1380(

کردنوغیره گرقتلومست 6-درخودگرایی،خویببهخوشایندبودنچیزیبراینفسبازمیگردد.بنابراینا

خوشایندفردباشد،ایناعمال،اخالیقحمسوبمیشوند.نژادپرسیتازعواقبچننیدیدگاهیاست.دراین

یهامکانتربیتفرزندنیزازدستمیرود.)گنسلر،66،1392( نظر

کثر حدا به برای فاعل گر ا که است بهگونهای تصممیگیری مواضع، از بسیاری در اخالیق خودگرایی در -7

یک کمتربهدستمیآورد.تااینکهباتشر کند،بهطرزیشگفتانگیزسودی رساندننفعشخیصخوداقدام
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کاریخالفبهمهراه کند.بهعنوانمثالشخیصبهدلیلاجنام ازرویخودخواهیعمل
ً
مساعیونهصرفا

گرهرکدامازآنهادربازجوییبهجرم دوستشدستگیروزنداینمیشود؛ویلدرزندانازیکدیگرجداهستند.ا

گراعترافنکند،چونمدرکیعلیهآنهادردست کند،ممکناستدرجمازاتشختفیفبدهند،ا خوداعتراف

کردهیاخیر،برسردو کهآیادوستشاعتراف کدامازآنهاچونمنیداند نیستممکناستآزادشوند؛اّماهر

یراامکانمشارکتوارتباطبنیآندو کردنسودیبیشترداردیااعترافنکردن؛ز کهآیااعتراف راهیمیماند

)Becker, 1992,88(.درزندانوجودندارد

8-بسیاریازچیزهانفعانسانرادریکجنبهتأمنیمیکند؛امامنافعدیگرویرابهخطرمیاندازد)گنسلر،

که کهارضایآینداردوبرایفردخوببهنظرمیرسداماپیامدهاییدارد کشیدن 63،1392(مانندسیگار

خمالفمنافعفرداست.)مهان،64(

3- بررسی خودگرایی از دیدگاه مالصدرا 
یهایروانشناخیتواخالیقازسویاندیشمندانوبرریسانتقادات پسازبرریسدیدگاهخودگراییبهعنواننظر

ّیۀبدونضابطهبپذیرمی،هیچاستداللقانعکنندهو گرخودگراییرابهعنوانیکنظر واردبرآن،بایدپذیرفتکها

باکمکبااستعانتازدیدگاهفکریمالصدرا هیچمعیاریبرایکنترلوتأییدآنوجودندارد؛امادرایننوشتار

کهحقیقتانسانبراساسحبذاتوخودنگریبناشدهاست)خودگراییروانشناخیت( اثباتخواهدشد

کهاینحقیقترااستحکامخبشد)خودگرایی وبراساسمهنیواقعیتاوبایدتابعبایدهاونبایدهاییباشد

اخالیق(.

یژگیهاییمنسجموقابلقبولدست یۀخودگرایان،میتوانبهضابطههاوو درفلسفۀمالصدرابرخالفنظر

کهمالصدرابهخودگراییروانشناخیتواخالیقمعتقداستوسپس یافت.دراینخبشابتداثابتمیشود

یهخودگراییبیانمیشود. مباینخودگراییویوتفاوتهایآنبانظر

3-1: نشانه های خودگرایی روان شناختی در حکمت متعالیه
کهخودگراییوحببهذات،درانسانفطری یۀخودگراییروانشناخیتخود،اثباتمیکند مالصدرادرنظر

است)مالصدرا،269،1363(ونهتهنادرهرموجودیوجوددارد،بلکهوجودچننیمییلبرایهرموجودی

الزم،واجبوجدانشدیناست.)مالصدرا،161:7،1981(

باهبرۀ اماحبذاتدرهرموجودیمتناسب اومهۀموجوداتدارایحبذاتهستند، آرای به باتوجه
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کرد: وجودیاواستومعاینونتایجمتفاویتدارد،بنابراینمیتوانموجوداترادرسهدستهطبقهبندی

1.حبذاتدرخداوند؛

2.حبذاتدروجودهاییکهفعلیتمتامدارند؛

3.حبذاتدروجودهاییکهقوهوفعلیترابهصورتتواماندارند.

کاملاست،بنابراینخداوندبالذات کهازهرجهت کهاوذایتدارد حبذاتدرخداوندبهاینمعنااست

یشاست.)مهان،149(حببهذاتدرموجودایتکهفعلیتمتامدارند،حافظ یشوخواهانخو معشوقخو

کماالیتاست کهقوهوفعلرابهصورتتواماندارند،همحافظ کماالتوجودیآنهااستودرموجودایت

کهبهصورتبالقوهدرآنهاوجود کهدرآنهاحاصلشدهاست،هماشتیایقرابرایبهدستآوردنکماالیت

دارد،بهوجودمیآورد.)مهان،161(،بنابراینمهۀموجودایتکهدرعاملطبیعتقراردارند،حببهذاتدارندو

راترکمیکنند.اینقوهدرنفسنبایتجذب خداوندبهمهۀآنهاقوهایعطاکردهکهمصالحراجذبوضرر

کراهتمنودپیدامیکند.بهاعتقادمالصدرا ودفع،درنفسحیواینمیلونفرتودرانسانبهعنوانارادهو

حیتنفس،تدبیربدنرانیزبهخاطرعشقبهذاتخودشوشوقرسیدنبهکماالتخودشاجناممیدهد.

)مهان،157(

به حب و خداوند به حب کرد: تقسمی دسته دو به نیز را دیگرگرایی میتوان مالصدرا فلسفۀ به توجه با

که کههردوحبرامنطبقبرحبانسانبهخودشمیداند.ویازیکطرفمعتقداست دیگرموجودات

کهحبذاتهر کهحببهذاتداردوازطرفدیگربیانمیکند یدهشدهاست گونهایآفر هرموجودیبه

ینندهعاملاست.)مهان(بهاینمعناکههرموجودیعاشقذاتوکمال آفر موجودیحتتهباودرخششنور

که عشقبهعلتخود
ً
کمالذاتعینا کمالذاتمعلولباعلتمتاممیشودوعشقبه ذاتشمیباشدو

کهحافظهرمعلویلاست،مهانعشقبه خبشندۀذاتشاست،میباشد)مهان،159(پسدرواقععشیق

ّیتمعلولحفظشدهوبایقمیماند. علتشیعینانتسابوجودوارتباطباعلتشاستوبااینانتساب،هو

درنتیجهمهۀموجوداتبهحسبظرفّیتذاتخود،طالبکسبکماالتواجبالوجوددرذاتخودهستند

کنند.بنابراینخداوندغایتمتامموجوداتوهنایت کمال،تشبهومهانندیبهاوپیدا تاپسازحتصیلآن

مراتبآنهااست.پسعشقوشوقموجوداتبهخودشان،نهتهناسببحفظواستمکالکماالتمیشود،

بلکهسببدوامآنهانیزمیشود.)مهان،161(
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براساساینعقیده،انسانسالکبرایرسیدنبهمطلوبوغایتحقییقخودبایدسفرهایچهارگانهراطی

بعه-سفریفاخللقباحلق-راحببه ار ینمرتبۀاسفار کند.)مالصدرا،362،1360(ویالزمۀاستقراردرآخر

گوییفردمیانعاملحسوعقلنشستهاست؛یعینزماینبا که مردموحببهخداوندمیداند،بهاینمعنا

خداوحباواستوزماینباخلق،دردوسیتومهربایناست.)مالصدرا،63،1371؛مهو،127،1363(

کماالتبرایخودشاستو کهطالبکسب یدهشده گونهایآفر بهاینترتیبازدیدگاهمالصدراانسانبه

خودگراییوحببهذاتدردروناوومهۀموجوداتدیگرقراردارد.

3-2: نشانه های خودگرایی اخالقی در حکمت متعالیه  
که یراازآنجا خودگراییروانشناخیتمالصدرازمینۀاثباتخودگراییاخالیقرادرفلسفۀاوفراهممیکند؛ز

خودگراییوحبذاتدرهنادانسانقراردارد،مهۀانسانهادرصددحفظوبهدستآوردنکماالتهستندو

دراینراستابایدبهترسمیبایدهاونبایدهاییکهدرراستایطبیعتآنهاقراردارد،دستبزنند.

یاترکبرخیاعمالمانندترکمردمآزاری، بهاجنام و کرده بهنفستوجه مالصدرادرساختارفلسفۀخود

غیبتوفحایش،تطهیرمالازمالغیروغیرهکهمصادیقدیگرگراییدراخالقحمسوبمیشود،اشارهمیکند.

یاضتنفسوبهطورمشخصاعمالیادشده،دیگرگرایینیست؛بلکه کیداوبرر )مالصدرا،688،1363(تأ

یتنفسورسیدنتواناییهایآنبهمنصۀظهوروحیاتعقیلانسان)مالصدرا،9،1981: هدفآن،تقو

475(وکشفتاّمحقایقهسیتودرهنایتحتققامیاناست.)مالصدرا،271:4،1366(اینمطلبنشان

میدهدکهمتاممهتمالصدرادراخالقوهتذیبنفسخوِدانسانودرهنایتفعلیتیافنتقوایاومیباشد.

بهنفعدیگرانهستند،بالذاتمطلوب
ً
کهظاهرا بنابراینفضاییلمانندحسنخلق،حسنسیاستوغیره

کهتوسطاینفضایلتأمنی نیستند؛بلکهوسیلهوابزاربرایمیلبهچیزهایدیگرهستند.وی»سعادیت«را

میشود،مطلوببالذاتمیداند.)هبارنژاد،30،1392(

4- مبانی مالصدرا در تعدیل و تصحیح نظریۀ خودگرایی

4-1: ورود دین به ساحت فکری فرد خودگرا
مالصدرافیلسویفمسلماناستکهفلسفۀاوبادینعجنیشدهاست.بهمهنیدلیلساختارفکریاوازنوعی

یهایساختهوپرداختۀذهنانسانحمسوبمنیشود.توجهبهخود انسجامدروینماوراییبرخورداراستونظر

دربهدستآوردنسعادت،توجهیحقییقاست.قبولموجودیمانندخدابرایعالقۀهرشخیصبهسعادت
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یهدرفلسفۀاوبهچشممیخورد.ویهدفادیاناهلیراسوق کیلکایفاست.)مور،216،1388(وایننظر

کمالوازهبوط دادنخملوقاتبهجواراهلیونیلبهسعادتلقایخداوندوارتقاازحضیضنفسبهاوج

اجسامپستبهشرفارواحواالمیداند.)مالصدرا،623،1380(

لوازم یرمیتوانداز دینمهۀمبایندیگردرفلسفۀمالصدراراحتتشعاعقرارمیدهدبهگونهایکهمتاممواردز

پذیرشدیندرفلسفۀمالصدراحمسوبمیشود.

4-2: اعتقاد به معاد
گرفنتجهایناخرویوروحایناست.اعتقاد دیدگاهخودگراییمبتینبرنوعیجهانبیینمادی،بدوندرنظر

یژگیهایآندربسیاریازکتبش،نشانمیدهدکههرعملدگرگرایانهایکهانسان مالصدرابهمعادوترسمیو

نسبتبهدیگرموجوداتاجناممیدهد،انگیزهایجزتوّجهبهخودنداردواینخودشخصاستکهبازگردانده

شده)مالصدرا،385،1385(وبهضررونفعحاصلازاجنامعملدستپیدامیکند.)مالصدرا،215،1360(

ویطلبورغبتبهسویآخرترااصلهرسعادیتمیداند)مالصدرا،499،1385(کهانسانبهواسطۀآن

ازجنسفرشتگاناهلیشدهواززمرۀحیواناتخارجمیشود)مالصدرا،2،1360(وغرضازاجنامهرعمیل

کیدمیکندانسانمهوارهباید دردنیاراحتصیلزادوتوشهبرایآخرتمیداند)مالصدرا،502،1385(وتأ

اعمایلرااجنامدهدکهویرابهسعادتاخروینزدیکمیکند.)مهان،505(

ویامیانوگرایشقلیببهمعادراامیانحقییقدانسته،انسانراازاعمایلمانندقتلوکالهبرداریوغیرهکهبه

یرامعتقداستایناعمالطبیعیت منافعآنانرابهخطرمیاندازد،بازمیدارد؛ز
ً
دیگرانصدمهمیزندوظاهرا

دارندکهانسانراازرسیدنبهسعادتاخرویبازمیگرداند.)مهان،507(

انتقاداتخودگراییفایقمیآید.برایمنونه،دیدگاه دیدگاهمالصدرابراساسسهمبناییادشدهبربسیاریاز

یرمواجهخنواهدبود: ویباانتقاداتز

الف:»بسیاریازچیزهانفعانسانرادریکجنبهتأمنیمیکند،امامنافعدیگرویرابهخطرمیاندازد.«

یقدینمشخصشدهاست. )گنسلر،63،1392(اماازنظرمالصدرامنفعتحقییقانسانهاازطر

ب:»خودحموریدیدگاهینتیجهگرااست،اماپیشگوییقاطعانهنتایجاعمال-حیتنتایجیکعمل-خالف

یرامستلزممعرفتیبحدوحصرانساناست.«)مهان،73(درحایلکهازنظرمالصدرادین ممکناتاست؛ز

امریماوراییاستکهنتایجبسیاریازاعمالراحتتمقولۀمعادووحیبرایانسانمشخصمیکند.
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ینخیررابرایخودشبه کهبیشتر کندکههریکازمابایدآنچهرا ج:»خودگراییاخالیقمنیتوانداستدالل

عام
ً
ینخیرمهگایننتیجهخواهدشدوچننیانسایناساسا گرچننیکنمی،بیشتر یراا بارمیآورد،اجنامدهد؛ز

نگر)دیگرگرا(استنهخودگرا«.)فرانکنا،58،1380(

4-3: حرکت جوهری و اشتداد وجودی
کمالدرحرکت بهاعتقادمالصدراموجوداتمتغیردرذاتخوداشتدادداشتهوازحالتضعفبهشدتو

هستند،بهعبارتدیگریکموجوددرهرآندرحالاستمکالواشتداداست.)مالصدرا،324:3،1368(بر

گردد. ایناساسمالصدرامعتقداستکهئشواحد،درسیراستمکایلخودممکناستجامعکماالتخمتلف

)مهان،325(مالصدراحبثاشتدادوجودیراباتعبیرحرکتجوهرینیزبیانمیکند.بهاعتقادویجواهر

مادی،مهانگونهکهدراعراضمتحولهستند،دراصلذاتشاننیزحتولمیپذیرندومتامعاملماّدهروبهیک

غایتمشخصدرحرکتاست.)مهان،186:1(انسانهمماننددیگرجواهرمادی،دارایحرکتجوهری

یتانسانبودنخودراازدستبدهد. است؛وجودیذومراتبدارد،یبآنکههو

کهدراینحرکتاشتدادیکدامیکازمراحلخودحقییقوواقعیانساناستوآیاانساندرمهه اینحبث

مواردبایدتابعنفسخودباشد؟ازمجلهسؤاالیتاستکهدرفلسفۀمالصدراپاسخدادهشدهوخودگراییوی

یۀخودگراییمتمایزمیکند. راازنظر

4-4: معنی حب ذات در دستگاه فکری مالصدرا
ازنگاهکیلمعاینحبذاتیاخودگراییبهچندشکلمتصوراست:

1.خودگراییروانشناخیتوفلسیف:کهبهعنوانمنشاءادراک،حیات،شعوروارادۀانسایندرنظرگرفتهمیشود.

پرسیتعقلکهمتناسببااصلخلقتاست. 2.خودگراییمثبت:دوستداشنتیاعملمنودنحتتادارهوسر

ییف، کهمنشأرذایلاخالیقاست.)شر 3.خودگراییمنیف:دوستداشنتوعملمنودنطبقنیازهایحیواین

)29،1389

یۀفقر کهباساختارفلسیفاوبرمبناینظر مالصدرانوعیدیگریازخودگراییرادرفلسفۀخودترسمیمیکند

وجودیووحدتشخیصوجودسازگاراست.ازنظرمالصدراعشقهرموجودیبهحقیقتذاتشنهتهنا

سبببهدستآوردنکمالمیشود،)مالصدرا،134،1420(بلکهدرمسیردستیایببهکمالبهجاییمیرسد

کمالوجاللومقاماو،عشیقرا کهدیگرخوِدانساینخودرانیزفراموشمیکندومعرفتبهخداومشاهدۀ
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رادرخوداحساسمنیکند؛ کسبمنفعتیادفعضرر کهدیگرهیچانگیزهایبرای درهناداوحتققمیخبشد

گرواردهبشتشود،هیچتوجهیبهآنندارد. گرواردجهمنشود،آتشآنراحسمنیکندوا بهمهنیعلتا

کهدرهنایت یرامعلول )مالصدرا،303،1366(دراینمعنا،معلولبهذاتحقییقخوددستیافتهاست؛ز

نیازوفقربهعلتاستدروجودحقییقعلتخودفناشدهوبقامییابد.روشنفکرانقرونوسطینیزمعتقد

بودندحتققذاتآدمیدرعشقبهخدامکشوفمیشود.)نیگل،542،1392(اینمعناازخودگراییدیگربه

معنایخودخواسنتصرفنیست؛بلکهدرجهتخودخواسنتبرایملحقشدنبهموجودیاستکهانسان

اودارد.براساساینمبنا،دیگرگراییوخودگراییمشهوررنگمیبازدوانسانخواهان مهۀموجودّیتخودرااز

پیوسنتبهخودیوسیعوبایقاست.

4-5: توجه به ساختار وجودی انسان )نفس و بدن(
بهاعتقادمالصدرامهوارهمیاننفسوبدنتأثیروتأّثروجودداردوباتوجهبهمیزانشکوفاییاستعدادهای

حقییقانسان،گاهینفسبربدنفایقمیشودوآنراتدبیرمیکندوگاهیبدنبرنفسفایقشدهوآنرااداره

یشراازدست میکندوبهاینترتیب،نفس،تسلمیخواستههاوخواهشهایبدنشدهوعنانقدرتخو

کهنفسبتواندبربدن ّیاتبدنوبهاصطالحمالصدرااسیرشیطانمیشود.امادرصوریت دادهواسیرمنو

یشبرسد،)مالصدرا،362،1354(خودگراییدر کندوبهآزادیدروین،عدالتدروینواستقاللخو غلبه

کرد یانمیافتد.بایدتوجه یۀخودگراییمالصدرادرشکلحقییقآنبهجر کردهونظر جهتمثبتآنحرکت

یهایمیشودکه گرنسبتنفسوبدنوتأثیروتأثراتآندرنظرگرفتهنشود،خودگراییتبدیلبهمهاننظر کها

ینانتقادبهآنعدموجودضابطهومعیارروشینبرایافرادخودگرااست. مهمتر

4-6: تمایز  میان خودهای انسانی )انسان طبیعی، نفسانی، عقالنی(
باتوجهبهفلسفۀمالصدرامیتوانانسانراباسهنوعخودتعبیرکرد:خودطبیعی،خودنفساینوخودعقالین؛

اینخودهایوجود از کدام هر بنابراین منفعتخودشاست، و هروجودیطالبخیر که این به توجه با

انسایننیزطالبخیروسعادتخمصوصبهخودهستند.)مالصدرا،126:9،1981(دراینمیانتهناحتقق

که بعدعقالین،خیروسعادتحقییقرابهمهراهدارد.)مالصدرا،137،1366(اینحب،مهانعشیقاست

زمینۀرسیدنبهفناییفاهللرافراهممیکند.

کماالتآنها بنابراینحببهذاتوخودگراییازدیدگاهمالصدراعشقبهانسانطبیعیونفساینوتمکیل
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منافع بلکه میشود برآورده فرد حقییق منافع تهنا نه آن اساس بر که است عقیل انسان مراد، بلکه نیست،

پرتواینخودگراییحمّققخواهدشد. انسانهایدیگرنیزدر

یژگیهایهرکداماشارهمیکند: مالصدراطبیعتهریکازخودهایانساینرابیانمیکندوبهو

1.انسانطبیعی:ازنظرمالصدراانسانازهنگامتولدوتازماینکهبدنبهضعفنگراییدهونفسانسایننیز

بهکمالالزمجهتادراکخمّیالتنرسیدهاست،درمرتبۀانسانطبیعییاحیسقراردارد.)مالصدرا،1981،

کندودلبستۀحمسوساتولذاتحیسشود،پسازمرگ گرخودگراییحیسبرکیسغلبهپیدا 98:9-97(ا

کهبامرگ،ابزارمادی اثرفقدانحمسوساتوبقایدلبستگیویبهآنها،دچارعذابخواهدشد؛چرا در

کاتحیسخودگرازوالمیپذیرند. حواّسنابودمیشودوبهتبعآن،ادرا

2.حبنفسطبیعیمنجربهحبدنیاودیگرگراییبرایبهدستآوردنمنافعدنیویمیشودوعقلانسان

درچننیحالیتمسخرشهوتشدهوبرایرسیدنبهلذاتجسماینوخواستههاینفساینتالشمیکند.

)مالصدرا،198،1354؛مهو،182،1360(

3.انساننفساین:بهیاریبدن،انسانطبیعیبهارتقایتدرجییخودادامهمیدهدوپسازتلطیفوصفای

وجودطبیعی،نیازانسانجسماینبهحواسوابزارجسماینکاهشمییابد.باادامۀاینروند،حواسظاهری

کهدرمواضعخمتلفومتعددمتفرقهستند،دریکحسواحدمشترکمجعشدهوانسانبهانسایننفساین

ارتقامییابد.)مالصدرا،97:9،1981(

4.انسانعقالین:ازنظرمالصدراتهناعدهایقلییلازانسانهامیتوانندازمرحلۀادراکحمسوساتوخمیالت

فراتررفتهوبالفعلمدرکمعقوالتشوند.اینمرتبه،مرتبۀعقولاست.انساندراینمرتبه،انسانعقالینو

کمالاینمرتبه،کمالعقیلاست.)مهان،98(

اینمرحلهمانندمتامابعاددیگرانساینانسان،تشکیکیاستگسترشُبعدعقالینانسانازدوجنبه،قابلیت

انسان ُبعدعقالین بنابراینهرچه انسان،مهانحیاتمعقولاست، اینکهحیاتحقییق اول برریسدارد:

کرد.ازطریفمتامحقیقتاخالیق یتشودانسانتواناییدستیایببهحیاتحقییقخودراپیداخواهد تقو

کندمتامقوایدیگرنفس یراهرچهسعۀعقالینانسانگسترشپیدا انسانوابستهبهحیاتعقیلاواست؛ز

یشدرمیآوردوانساناخالیقترخواهدشد.)مالصدرا،141،1419(درنتیجه،ُبعد راحتتتسلطوفرمانخو

اخالیقانسانازخودگراییوتالشانساندرجهتبهدستآوردنخودحقییقاونایشمیشود.
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وجوداینمتایزدرمراتبانساینسببمیشودانتقادایتماننداینکه»درخودگرایی،خویببهخوشایندبودن

ایناعمال،اخالیق فردباشد، کردنوغیرهخوشایند گرقتلومست ا بنابراین برمیگردد. براینفس چیزی

که یرااینسؤالدرفلسفۀاومطرحاست حمسوبمیشوند.«،بهمالصدراواردنشود.)گنسلر،66،1392(ز

خوشایندبودنبرایکدامیکازمراتبانسایندرنظرگرفتهمیشود؟هرنوعخوشایندیبرایانسان،ازدیدگاه

مالصدراخودگرایینیست؛بلکهخوشایندیکهحقیقتاصیلانسانراتأمنیمیکند،حبوخودگراییحقییق

حمسوبمیشود.

4-7: تمایز میان قوای انسانی
اقتضای و ظرفیت اندازۀ به را قوهای هر کمال و سعادت و میداند متعدد قوایی دارای را انسان مالصدرا

کمال یه،لذتهایحیس، کمالوسعادتقوۀشهو مهانقوهوازجنسونوعآنهامیداند؛بهعنوانمثال

کمالوسعادتخیال،به آرزو، و امید کمالوسعادتقوۀوامهه، پیروزی، و وسعادتقوۀغضبیه،غلبه

یباییهاوکمالوخیرنفسبهتناسبذاتعقیلاش،رسیدنبهکماالتعقیلوپذیرشصور یرکشیدنز تصو

ینوجوداست.)مالصدرا،126:9،1981( ینموجودتاداینتر موجوداتازعایلتر

اماانسانگرچهمتاماینقوارادردرونخودداردامابرمبنایحقیقتوجودیخود،نبایدبهکماالتهرقوایی

یهحمسوب کمالقوۀشهو گرچهبرایمنونه،لذتهایحیسبهحلاظهسیتشنایس که کند؛بهاینمعنا توجه

کمالخمتصحیواناتاستوبرایوجودانساننقصورذیلهحمسوبمیشود؛)مالصدرا، میشوندامااین

کهحرکتنفسبهسویجذبلذت کیفیتنفساین یراماهیتشهوتعبارتاستازآن 115:4،1368(ز

ظاهریرادریپدارد.)مهان،150(

همچننیاعمایلمانندخبل،ترس،اسراف،کبر،عجب،وهمچننیکارهایزشتمانندظلم،قتلعمد،غیبت،

کمالاشیاءطبیعی گرچهبهخودیخودشرنیستوخیروجودیبودهو سخنچیین،فحشوماننداینها،

کمالقوایحیواینیاطبیعیموجودحمسوبمیشود،اماشربودناینامور،درمقایسهبانیرویواالتری بلکه

استکهشأنکمایلآنتسلطبرقواینفساست.)مهان،61:7(

گرسیرحرکتانسانتهنابرآورده ابتدایتولدخوددارایاینقواهستند،اماا گرچهمهۀانسانهادر بنابراین

برایانسانچیزیجزشروشقاوتوخسرانخنواهدبود. نیازهایقواییمانندهبیمیوسبعیباشد، کردن

کارهایاینقوابدوندخالتقوایعقالین،معصیتورذیلتدرهناد )مالصدرا،137:7،1366(درواقع
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آدمیبهوجودمیآورندواوراازرسیدنبهکمالونیلبهفهمحقایقبازمیدارد.)مالصدرا،278:4،1363(

کهتوجهبهقوایحیواینبدوندخالتقوایعقالینباشد، بنابراینازنظرمالصدراتوجهبهخوددرصوریت

توّجهمالصدرا مورد 
ً
اساسا رذایلشدهوچننیخودگرایی آمدن بهوجود وسبب بودهاست خودگراییمنیف

یۀخودگراییبهعلتعدمتفکیکاینقواازهماستوتوّجهیبقیدو انتقاداتواردبرنظر نیست.بسیاریاز

شرطانسانبههرنوعقوهواستعدادیکهدرهنادانسانقراردادهشدهاست.

4-8: داشتن غایت واحد در میان انسان ها
درحایلکهازنظرخودگرایان،الزمنیستانسانهااهدافیکساینداشتهباشند.)ژکس،67،1362(مالصدرا

معتقداستکهمهۀانسانهادارایهدیفواحدهستند.درسلسلهمراتبوجود،مرتبۀباالتربرایمتامیمراتب

که پاینیترخودغایتحمسوبمیشود.بنیاینغایتهانیزنوعیسلسلهمراتبطویلبرقراراستبهگونهای

کهغاییتباالترازآن هرغایتبهغایتباالترخوداستنادپیدامیکند.اینغایتانگاریبهجاییخمتمیشود

کهخداوند وجودنداردوغایتهناییمهۀموجوداتحمسوبمیشود.)مالصدرا،289:8،1368(ازآنجا

واجدمهۀکماالتاستومهۀموجوداتطالبکماالتخداوندهستند،بنابراینخداوندغایتمتامموجودات

است.)مهان،149:7(

ازمنظرمالصدراهدفهناییوکمالهناییانسانایناستکهانسانحقیقتخودراکهمهانعنیربطوفقر

کهعرفایاسالمیازآنباعنوان کند.اینمهانچیزیاست بهخداوندمتعالاست،بهعلمحضوریدرک

»فناییفاهلل«یادمیکنند.

کسب هدف نهایی انسان 4-9: ابزار 
کهعشقواشتیاقانسانهابهخود کهانساندارایدوُبعدعقلنظریوعقلعمیلاستوازآنجا ازآنجا

درجهتتمکیلوحفظکماالتخوداست،ازاینروانسانبایداستعدادقواینظریوعمیلخودرابهفعلیت

برساندوموانعآنرابرطرفکندتابتواندبهکماالتالیقوشایستهوبهتبعآنکماالتهناییخوددستپیداکند.

کثرحمکایاسالمیعقلنظریرابهچهاردستهعقلهیوالیی،عقلبامللکه،عقلبالفعل،عقلمستفاد ویمانندا

تقسمیمیکند.)مالصدرا،426:1981،3؛مهو،206،1360(ومراتبعقلعمیلرااینگونهبیانمیکند:

1.جتلیهیاپاكکردنظاهرکهبهواسطۀهتذیبظاهرورعایتظاهردستوراتاهلیاست.

2.ختلیهیاتطهیرباطنکهتطهیرقلبونفسازملکاتمردودهواخالقزشتوناپسندوامورظلمایناست.
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3.حتلیهکهنوراینکردننفسبهصورتهاىعلمیومعارفعقیلوصفاتموردرضایتحقتعایلوآراسنت

باطناست.

4.حقیقةاحلقیقةکهفناىنفسازذاتخودوبایقشدنبهبقاىاهلیاست.)مالصدرا،207،1417(

کمالهر کمالبرسدو کهدرقوۀعقلنظریوعمیلبه کمالوسعادتحقییقدستمییابد انسان،زماینبه

یکازایندوقوهدرایناستکهبهآنچهذاتشاقتضامیکند،دستیابد.)مالصدرا،125:9،1419(

کهدرخودگراییمالصدراپرورشوتوجهبهقوۀعقلعمیلوعقلنظریبهدوصورتقابل کرد بایدتوجه

تبینیاست:خنستاینکههرموجودیدرسیرحرکتجوهریخوددریپکسبکماالتممکناست؛بنابراین

دستیایببهمراتبعالیۀقوایعمیلونظری،مهانکسبکماالتاست.درنتیجۀتوجهبهخودوخودگرایی

درفلسفۀاوروشنمیشود.

یرجمموعۀدورشدنازاخالقرذیلهوعمل کهز گرفنتمنافعآنها کهرعایتحقوقدیگرانودرنظر دوماین

بهدستوراتاهلیحمسوبمیشود،درمراتبعقلعمیلقراردارد.باتوجهبهاینمسأله،میتواننتیجهگرفت

یرازمینۀسعادتورسیدنبههدفهناییرابرای کهدیگرگراییدرفلسفۀمالصدراچیزیجزخودگرایینیست؛ز

اومهیامیکند.

4-10: عدم وجود نسبیت گرایی در اخالق
یرامنفعتحقییق براساسفلسفۀمالصدراهیچگونهنسبیتگراییدرنوععملورفتارشخصوجودندارد؛ز

راههاییخمتلیفهست،
ً
گرچهبرایدستیایببهسعادتظاهرا انسانازسویخداوندمشخصشدهاستو

یۀخودگرایی،ازآنجانایشمیشودکهآنها دارایتشابهذایتهستند.نسبیتگراییدرنظر
ً
امااینراههااساسا

یۀمالصدراعقلو کهنظر هیچمالکومعیارمشخیصبرایتعینیخودگراییساملوحقییقندارند،درحایل

نقلرادارایمعیارهایمشخیصبرایحفظمنفعتانسانمیداند.

فعیلواحد
ً
عالوهبراینکهمالصدراحسنوقبحرابهاعتبارتفاوتقابلوفاعلآنهامتفاوتمیداند.مثال

کار تنبیهخطا
ً
بهحسباینکهقابلآنفرقدارد،ممکناستیکبارحسنویکباردیگرقبیحباشد.مثال

فعلواحدیبهحسباینکهفاعلآنمتفاوتاست،ممکن
ً
حسناستویلتنبیهیبگناهقبیحاست؛یامثال

یرسؤالببرد.)مالصدرا،222:2،1366( استازخودگذشتگیوایثاربهحسابآیدیاعّزتنفسراز

کماالتانسایناصلواساسحقیقتعملراتشکیل یتورسیدنبه کهمعنو پسدرنظامفکریمالصدرا
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یرااواًلشارعخوبوبدبسیاریازاعمال یۀخودگراییرنگمیبازد؛ز میدهد،نسبّیتگراییبهمعنایعامنظر

اعمالباتوجهبههدفمتعایلانسانازیکمطلقیتواحدبرخورداراست.
ً
رامشخصکردهاستوثانیا

4-11: لذت معنوی اصل همۀ لذت ها
کرد: بهطورکیلمیتوانلذتراازدیدگاهمالصدرابهدودستهتقسمی

1.لذتهایمادیوحیس؛

2.لذتهایمعنویوعقیل.

باتوجهبهمقامومرتبۀهریکازقوا،فقطلذتعقیلاستکهبهمقاممعرفترهنمونشدهوموجبکمالو

تعایلنفسمیگرددوسایرلذتها،نتیجهایجزشقاوتدنیویدریپنداردکهمهانغوطهورشدندررذایل

ینمرتبۀلذتهاولذتعقیل ینوناقصتر اخالیقونقصهایمراتبنفساست.بنابراینلذتشهواین،بدتر

یندرجۀلذتهابهمشارمیرود.)مالصدرا،40:7،1361( ومعرفیتباالتر

کمالحقییقوهناییخودبرسند،رابطهشانبااینبدنعنصریماّدیقطعمیشودوبه هرگاهنفوسانساینبه

یدگاررجوعمیکنند،آنگاهبهقربایلاهللنایلشده؛بهسعادت،هبجتوسروری حقیقتوجودیخود،یعینآفر

دستپیدامیکنندکهبرایهیچکسقابلوصفنیست.برایناساس،زماینکهلذتمربوطبهعاملحسوماّده

است،خودگراییمیتواندبهخودخواهیورذایلاخالیقمنهتیشود،امازماینکهانسانجتربۀلذتعقیلومعنوی

رابهدستمیآورد،میفهمدنهتهنااینلذتقویتر،کاملتر،بیشتروبرایانسانالزمتراست)مالصدرا،1981،

122:9(بلکهاینلذتبهمهراهخود،خودگراییمهراهبادیگرگراییوفضایلاخالیقرابهمهراهدارد.

4-12: معنای خیر و شر اخالقی
تنفرانگیزماداللتمیکنند؛ کهبرخواهشهاوامور یۀخودگراییخیروشراسمهاییهستند کهدرنظر درحایل

)پاملر،83،1385(ازدیدگاهمالصدراخیروشرامورینیستندکهباخواهشهاینفساینانسانمطابقتکنند؛

بلکهاموریهستندکهتوسطدینمشخصشده)مالصدرا،208:1،1981؛مهو،149،1381(ویابهیاریعقل

بادرنظرگرفنتهدفخلقتمعنیمیشوند.)مالصدرا،422:3،1366(

4-13: وحدت وجود
کیرامیانمهۀموجوداتدرنظرمیگیردوآنوجوداست؛ازدیدگاه مالصدرابااثباتاصالتوجود،وجهاشترا

اواستوشرفهر اوهرگاهحقایقرابرریسکنمی،روشنمیشودکهشرافتهرموجودیبهخاطرغلبۀوحدتدر
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واحدنیزبهغلبۀوجوددرآناست.)مالصدرا،71:5،1366(سپسباطرحمبنایتشکیکوجودبیانمیکند

کهنهتهناوحدتمیانموجوداتازآنوجوداست،بلکهکثرتآنهاهمبهوجودبازمیگردد.

یژگیهاییمانندقدرت،علم،عشقوحیاتوغیرهراعنوانمیکند)مالصدرا،417:1،1981( ویسپسبرایوجود،و

یژگیهانیزبرخوردارهستند. ومعتقداستکهمهۀموجوداتبهاندازهایکهازوجودهبرهمندشدهاند،ازاینو

کههیچربطیبههمنداشتهباشند. بهاینشکلانسانهاومهۀموجودات،خملوقایتمتباینازهمنیستند

کنارفرد طلبخیرومنفعتبرایخود،هنگامیبهیکخودخواهیافراطیمنجرمیشودکههیچموجودیدر

کهباکمکدیگرانبهمنافعخوددستیابد ازاصالتبرخوردارنباشد.وحدتوجودبهانسانکمکمیکند

یرامهۀهسیتبهسوییکهدفومقصدمعنی وایندستیایبتلیقخودگراییمنیفرادرذهناجیادنکند؛ز

درحرکتهستند،درنتیجهخیرمنباخیرموجوداتدیگردرتضادخنواهدبود.

ازطرفدیگراینتلیقدرفردبهوجودمیآیدکهنسبتبههیچچیزیدرعاملمنیتواندیبتفاوتباشدوهرچه

بهموجوداتدیگرنزدیکشودوباآنانتعاملداشتهباشدبهوحدتنزدیکتروبهتبعآنبهحقیقتوجودی

گردوشخصدعواییرانزدانسانبیاورند، خودنزدیکترمیشود.بنابرایندرفلسفۀاواشکایلماننداینکه»ا

انسانبراساسخودگراییاخالیقبایدرأیایبدهدکهبهنفعخودشباشد،درحایلکهچننیتوصیهوداوری

نامریضیبربطتلیقمیشود«وجودندارد.)فرانکنا،55،1380(
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نتیجه گیــری

یهخودگراییدارد.وروددینومفاهیمی چنانکهمالحظهشدنظامفکریمالصدراتفاوتهاییاسایسبانظر

مانندمعادووحیبهساحتزندگیانسان،درنظرگرفنتغایتحقییقویوابعادوجودیاو،برریسمعنایلذت

کهبراساسآن وسعادتحقییقانسانوتوجهبهساختاروجودیاو،نظامیجدیدازخودگراییرابنامیکند

کهباجهانعقیلومبادیعایلوجودسنخیت یتمعصیتهاورذایلاخالیقایمیشود خودگراییباعثتقو

نداردوفردراازمشاهدۀحقایقموجوددرجهانعقیلومبادیعایلغافلمیکند.)مالصدرا،28:9،1368(

کماالتجدیدباشد کسب کماالتخودراحفظمنایدومهوارهدریپ که بلکهانسانراطوریپرورشمیدهد

کند.بنابرایناینخودگراییبههیچرویباخودگرایی کاملرسیدهوقربایلاهللپیدا کهبهفعلیت بهطوری

دنیاییموافقنیستوساختاریرابنامیکندکهانسان،منّیتهایمتعلقبهخودهایحیواینراکنارگذاشتهو

ازبندهایامورشهویوغضیبرهاشودوازاموروحمسوساتمادیجتردپیداکند.)مالصدرا،4:8،1389(

کهبراساسآن بارۀخودگراییباساختاریجدیدمطرحمیشود.ساختاری بهاینشکلدیدگاهمالصدرادر

نقدهایواردهبرخودگراییدیگرحملظهوروبروزمنییابد.باتوجهبهدیدگاهمالصدراومبایننادرستودالیل

یۀخودگراییوهمچننیعدمتوانپاسخگوییبهانتقادات،هبتراستکهخودگراییبهعنوانیکنظام غلطنظر

گیرد. قانونمندویکپارچهازنووبامبایندیگریموردبازبیینقرار
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پی نوشت ها
1. hedonism

2. pluralism

3. egoism

گرفتهشدهاست. 4.واژۀخودگراییازواژۀEgoبهمعنای»خود«
5. Self-interest

6.altruistic behaviour

7. egoism psychological

8. Ethical egoism

9. Holmes, Robert L

10.Moore,Georg Edward

11.Micheal Palmer

12.Gensler
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