دکتر جهانگیر مسعودی

1

ریحانه شایسته

2

خودگرایـــی؛
*
بررسی ساختار و مؤلفههای آن در فلسفۀ صدرا

چکیــده
یکی از نظر یات مهم در حوزههای روانشناخیت و اخالیق ،نظر یۀ خودگرایی است .اما از آنجا که این نظر یه
دالییل متقن نداشته و مباین آن قابل دفاع نیست ،نقدهایی به آن وارد شده است که نظر یهپردازان خودگرایی
از پاسخگویی به آنها ناتوان هستند .با وجود طرد این نظر یه از سوی بسیاری از اندیشمندان ،مالصدرا به
خودگرایی امهییت و ِیژه داده است .بر اساس نظر مالصدرا ،خودگرایی در ذات انسان قرار دارد .وی در نسبت

دادن خودگرایی به انسان ،به و یژگیهایی مانند انواع لذت ،غایت حقییق انسان ،معین صحیح حب ذات ،ابعاد
وجودی انسان ،مراتب وجودی وی و غیره اشاره می کند تا معنای صحیح و دقییق برای خودگرایی به دست
دهد .به طور مثال خودگرایی از دیدگاه او متعلق به مهۀ مراتب نیست؛ بلکه تهنا متعلق به مراتب عقالین و
حقییق انسان است.
در فلسفۀ مالصدرا مهۀ انسانها در جهت کسب بیشتر ین صفات کمایل برای خود و حفظ آن تالش میکنند و
این مسأله هیچ منافایت با دیگرخواهی ندارد و دیگرخواهی نیز به نوعی خودگرایی حمسوب میشود.
واژ گان کلیدی :خودگرایی ،حب ذات ،خودگرایی روانشناخیت ،خودگرایی اخالیق ،مالصدرا.
* تار یخ در یافت1394/12/10 :
 -1دانشیار گروه فلسفه و

تار یخ پذیرش1395/04/10 :

کالم اسالمی دانشگاه فردویس مشهد        ja_masoodi@yahoo.com

 -2دانشجوی دکترای دانشگاه فردویس مشهد        r.shayesteh3@yahoo.com

139

مقدمه
یکی از دیدگ اههای مهم در اخالق هنجاری ،پیامدگرایی یا غایتگرایی است که بر اساس آن انسان موظف است
کاری را اجنام دهد که بیشترین پیامد خوب را در برداشته باشد .صورتهای خمتلف این دیدگاه بر اساس دو مسألۀ
پایه شکل میگیرد :خنست اینکه پیامدها بر حسب لذت و امل (لذتگرایی )1یا بر حسب انواع خو یبها (کثرتگرایی)2
ارزشگذاری میشود؛ دوم اینکه به بار آوردن بیشتر ین پیامد خوب تهنا برای خود فرد است (خودگرایی )3یا
معطوف به مهۀ موجودات ذیشعوری میباشد که در معرض تأثیر کار فرد قرار میگیرد (فایدهباوری)
بر این اساس ،مسألۀ خودگرایی 4یکی از صورتهای اخالق پیامدگرایانه حمسوب میشود که بر منفعت شخیص 5و
حب ذات تکیه دارد .در مقابل این نظریه ،دگرحموری یا دیگرگرایی 6قرار دارد که براساس آن فرد ،خیر و خوشبخیت
دیگران را نیز در نظر میگیرد (لورنس )39 ،1384،یعین نظریهای که در آن الزامهای مبنایی دیگری مانند عمل کردن
به خاطر دیگران ،حیت به قیمت از دست رفنت منافع خو یش ،وجود دارد( .نیگل)255 ،1392 ،
ً
نظر یۀ خودگرایی غالبا از دو بعد قابل برریس است:
خود
ُ .1بعد توصییف خودگرایی یا خودگرایی روانشناخیت  :7از این نظر اهداف و گرایشهای انسان ،حافظ منافع ِ
انسان است و آدمی درصدد به حداکثر رساندن خوىب و خیر خود است .ساختار این بعد بر آنچه «هست»،
نه بر آنچه «باید» باشد ،بناشده است.
ُ .2بعد توصیهای خودگرایی یا خودگرایی اخالیق :8این بعد ناظر بر چگونگی رفتار انسانها است؛ یعین تهنا خوىب 
که فرد  ،باید در هنایت به دنبال آن باشد ،خوىب خود او میباشد( .کرات )53-56 ،1383 ،در این ُبعد ،حکم

و قضاوت نسبت به درست یا نادرست بودن رفتار انسان مورد ّ
توجه قرار میگیرد.
در سالهای اخیر نقدهایی جدی به هر دو ُبعد این نظر یه وارد شده است ،به شکیل که این نظر یه ،را به نظر یهای
بدون ضابطه تبدیل کرده است که  هیچ استدالل قانعکننده و معیاری برای کنترل و تأیید آن وجود ندارد .این
مقاله با برریس دیدگاه مالصدرا در این زمینه نشان میدهد که با تصحیح برخی مباین این نظر یه ،میتوان آن را
به نظر یهای مورد پذیرش و مهم در وادی تفکرات انساین تبدیل کرد.

 -1بررسی نظریۀ خودگرایی اخالقی و روانشناختی
 :1-1خودگرایی روانشناختی
نظر یه ای که نشان می دهد ،تهنا چیزی که هر کس قادر به خواسنت یا طلبیدن آن است در هنایت مهان منافع
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شخیص او است( .فرانکنا )58 ،1380 ،یعین مهۀ رفتار و اعمال انسان ،متأثر از انگیزهای به نام حب ذات است؛
(هوملز  )142 ،1382 ،9و مهۀ اهداف و امیال غایی بر اساس خودحموری شکل میگیرد( .مهان 152 ،و ادوارد مور ،10
)209 ،1388
از دیدگاه خودگرایان ،روانشناخیت امیال دگرحمور فقط ابزار و واسطهای برای رسیدن به رفاه و خوشبخیت و
احساس شعف و پیشبرد خیر شخص است (هوملز 141 ،1385 ،؛  )Sober,2000,129و حیت کر میانهتر ین
ً
دوسیتها نیز هرقدر صمیمانه باشد ،حالیت از حب ذات دارد و عایل و داین در حایل که ظاهرا سخت سرگرم
چارهاندییش برای آزادی و خوشبخیت بقیه هستند ،در یپ خوشبخیت و راه خود هستند.

()Hume,1989,269

آنچه از این بیان روشن میشود این است که این دیدگاه منیتواند منکر «اعمال» فداکارانه باشد ،بلکه
ً
صرفا«امیال» فداکارانه را انکار میکند( .پاملر )77 ،1385 ،11

 :1-1-1دالیل خودگرایی روان شناسی
ت هستند از:
صاحبنظران برای اثبات خودگرایی روانشنایس دالییل را ذکر میکنند که مهمتر ین آنها عبار 
 .1هر عمیل که از انسان سر میزند ،نتیجۀ انگیزهها یا امیایل است که انگیزههای خود او و نه فردی دیگر است.
(فاینبرگ)55 ،1384 ،
 .2انسان از تأمنی خواستههای خود احساس لذت میکند ،مهنی لذت ،تأمنیکنندۀ انگیزۀ اصیل او برای
اعمالش است( .هوملز)151 ،1382 ،
 .3اگر در اعمال و رفتار هر انساین تأمل کنمی ،مشاهده میکنمی در شرایطی که امکانات حمدود است و طالبان
آن امکانات نیز فراوان هستند ،هر فردی بر اساس غر یزۀ حب ذایت که دارد ،متام تالش خود را میکند تا منافع
شخیصاش را تأمنی مناید( .فاینبرگ)55 ،1384 :
 .4دلیل دیگر این است که از کارهای خودگرایانه و خودخواهانه که در خارج از انسان سر میزند ،به منفعت و حب
ذات در او یپ برده میشود (از معلول به علت) مانند فردی که یکی از نیازها و خواستههای دوست خود را برآورده
میکند ،به امید اینکه روزی دیگر ،دوست او نیز نیاز و خواهشش را برآورده سازد( .علو جیه)133-136 ،1386 ،
 .5کودکان تهنا با روش وعدۀ پاداشهای وسوسه انگیز و وعید جمازات سخت به کسب فضایل اخالیق نایل
میشوند؛ بنابراین اجنام یا عدم اجنام کاری ،زماین حمقق است که در آن عمل ،چیزی برای انسان وجود داشته
باشد .پس شکلگیری شاکلۀ اخالیق انسان ،ناظر به لذت و درد شخیص است( .فاینبرگ)55 ،1384 ،
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 .6در سرشت و هناد انسان حب ذات و خودخواهی هنفته است؛ لذا کارهای خودگرایانه از انسان سر میزند.
(سیر از علت به معلول)
 .7با این مقدمه که من با علم حضوری به خو یشنت و خودکاوی ،میفهمم که دارای «حب ذات» هسمت ،کنار یکدیگر
قرار دهمی این نتیجه به دست میآید که مهۀ انسانها دارای حب ذات میباشند( .علوجیه)133-136 ،1386 ،

 :2-1خودگرایی اخالقی
خودگرایی اخالیق نظر یهای اخالیق است (فرانکنا51 ،1380 ،؛ هوملز )131 ،1382 ،که در آن هر انساین «باید»
درصدد به حداکثر رساندن خیر خود باشد و بر اساس آن انسان ،تهنا در قبال زندگی خود ،موظف و مسئول
ً
است و هدف غایی انسان باید صرفا خیر خودش باشد( .کرات)54 ،1383،
البته این نظریه به این معنا نیست که فرد نباید به دیگران کمک کرده و منافع آنها را در نظر بگیرد ،بلکه معتقد است
که عمل فرد در هر شرایطی در هنایت باید به سود خود فرد منجر شو د (فرانکنا51 ،1380 ،؛ رچیلز )119 ،1378 ،و اعمال
دیگر گرایانه تهنا به این دلیل که امتیازهایی برایش اجیاد میکنند ،اجنام میشود( .پاملر)82 ،1385 ،
بنابراین بسیاری از تالشهایی که انسان در جهت منافع دیگران ،اجنام میدهد ،از حیث اخالیق حیت برای
ً
انسان الزامآور است؛ به مهنی جهت است این افراد لزوما خودخواه و خودپسند نیستند( .هوملز-133 ،1382،
 )132به مهنی دلیل از توجه فردی به منافع دیگران منیتوان نتیجه گرفت که وی فردی خود حمور است یا نه ،مگر
اینکه چیزی دربارۀ عقایدش دانسته شود( .مهان)133 ،
همچننی این نظر یه به این معنا نیست که حداکثر خیر به معنای حداکثر لذت باشد ،ز یرا ممکن است لذتهایی
برای انسان وجود داشته باشد که در کوتاه مدت برای او خیر حمسوب شود ،اما در بلند مدت به او آسیب
ً
برساند .بنابراین نظر ،شخص بایدکاری را اجنام دهد که واقعا و در دراز مدت برای وی بیشتر ین نفع را داشته
باشد( .ر چیلز )120 ،1387 ،و اگر عمیل برای انسان ضرر داشته باشد یا برای او نفعی نداشته باشد ،شخص
ً
اخالقا باید آن عمل را کنار بگذارد( .ژکس)67 ،1362 ،

 :1-2-1دالیل خودگرایی اخالقی
صاحبنظران برای اثبات خودگرایی اخالیق نیز دالییل را ذکر میکنند که مهمتر ین آنها موارد ذیل هستند:
 .1انسان به گونهای ساخته شده که مهواره در یپ سود و رفاه خو یش است و مهیشه کاری را اجنام میدهد که
میپندارد بیشتر ین غلبۀ خیر بر شر را برای او به ارمغان میآورد؛ (فرانکنا)58 ،1380 ،
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پاداش بیشتری نصیب کساین میشود
 .2خودگرایی ،جهاین سعادمتندتر برای فرد اجیاد میکند .اگر سعادت و
ِ
که در طلب نفع خود هستند ،در این صورت ،هر اندازه انسانهای بیشتری خودگرا باشند ،هبتر خواهد بود و در

نتیجه جهاین سعادتمندتر فراهم خواهد شد؛
ً
 .3برخی دالییل را که در رد دگر گرایی اقامه شده است ،دلییل بر خودگرایی دانستهاند .مثال نیچه ،دگرگرایی را
مبتین بر تنفر و گر یز از خو یشنت و ارزشهای واالتری میداند که تهنا خو یشنت انسان قادر به اجیاد آنها است؛
()Lawrence, 2001,36

 .4برخی نیز به نوعی بر دالیل سرمایهداری و اقتصادی تأ کید میکنند و معتقد هستند که منافع شخیص هبتر ین
انگیزه اقتصادی را فراهم میکند ،هر جا انگیزهی سود یا انگیزههای فردی وجود نداشته باشد ،مردم یا کار
خنواهند کرد یا آنچنان که باید دل به کار خنواهند بست .به این ترتیب برخی برانگیختهشدن آدمی بر اثر نفع
شخیص را ،باعث شکوفایی اقتصادی می دانند( .ژکس)91 ،1362 ،

 -2انتقادات وارد بر خودگرایی
گرچه خودگرایان اخالیق و روانشناخیت ،هر یک به نوعی برای نظر یۀ خود دالییل را بیان کردهاند ،اما به طور کیل
این دالیل به علت ضعفهایی که دارد ،چندان مورد توجه اندیشمندان قرار نگرفته است .ضعف این دالیل از
یک سو و انتقادات برخی از فیلسوفان اخالق از سوی دیگر ،باعث شده خودگراىی ،مدافعان فلسىف اندکى داشته
باشد .از آن رو که این نوشتار در صدد اثبات خودگرایی در فلسفۀ مالصدرا است ،الزم است به انتقادات خودگرایی
پرداخته شود تا در برریس دیدگاه مالصدرا ،نشان داده شود که این انتقادات بر نظر یۀ مالصدرا وارد منیشود.
انتقادات وارد بر خودگرایی بر اساس دو بعد خودگرایی روانشناخیت و اخالیق به دو دسته تقسمی میشود:

 :1-2انتقادات بر خودگرایی روانشناختی
 -1خودگرایی روانشنایس با فلسفۀ اخالق سروکار ندارد .بلکه سروکارش با انگیزش انساین است ،یعین خودگرایی
ً
روانشناخیت به اندازهای سخن میگو ید که انسان چیست و ضرورتا چگونه عمل میکند و به هیچ وجه به اجنام
کاری خاص توصیه منیکند .چننی ادعایی را ادعای جتریب مینامند .ادعایی که اطالعایت دربارۀ جهان به ما
میدهد و بر جتربۀ ما از جهان خارج مبتین است .بنابراین یک گزارۀ جتریب در صوریت صادق است که با جتربه
و مشاهده منطبق باشد؛ در غیر این صورت کاذب خواهد بود( .پاملر)78 ،1385 ،
 -2این مطلب که مهۀ انسانها در خدمت نفع شخیص خود هستند ،نیز تعمیمی جتریب است .تعمیمی دربارۀ
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ماهیت انسان و از این حلاظ مبتین بر جتربه و مشاهده بوده و در صوریت صادق است که شاهدی مبین بر این
داشته باشمی که هرگز عمل فداکارانهای نبوده و منیتواند باشد و این امری است که خودگرایان روانشناخیت
منیتوانند ارائه دهند( .مهان)80 ،
 -3حب ذات ىف نفسه منىتواند تهنا عنصر تشکلدهندۀ گنجینه و منبع انگیزىش ما باشد .حىت اگر ما با برآورده
شدن امیال خود احساس رضایت و خشنودى پیدا کنمی ،منىتوان نتیجه گرفت که این خشنودى متعلق آن
امیال ما است( .فرانکنا )59 ،1380 ،زماین که انگیزههای ما خیرخواهانه است ،پیشبرد خیر دیگران به مثابۀ
ً
غایت ،موضع میل ما میباشد .بنابراین اگر در رسیدن به این غایت کامیاب شومی ،کامال طبیعی است که از این
امر احساس لذت یا رضایت خاطر کنمی.
 -4پیش گرفنت اعمایل که در کوتاه مدت ،خیر شخص را کاهش میدهد ،به منظور به حداکثر رساندن خیر
شخص در بلند مدت ،با عقل سلمی سازگار است .به این ترتیب ابطال خودحموری روانشناخیت به مهنی طر یق
مستلزم به ثبوت رسیدن گزارهای نظیر گزاره ز یر است« :ما گاهی اوقات با در نظر گرفنت مهۀ جوانب آ گاهانه
برخالف میل خود عمل میکنمی( ».هوملز)144 ،1382 ،

 :2-2انتقادات بر خودگرایی اخالقی
 -1برخی معتقد هستند خودگرایی اخالیق دارای تناقض است؛ به این شکل که اعتقاد به دستیایب فرد به منافع
خود ،منیتواند به نفع شخص باشد و به تعبیر دیگر خودحموری ،خودشکن است .یعین در حایل که خود حمورها
به خوشبخیت خودشان امهیت میدهند ،اما این رو یکرد برای آنها بدخبیت به بار میآورد ( .گنسلر )259 ،1392 ،
 -2خودگرایی اخالیق میگو ید« :اگر و تهنا اگر اجنام دادن این کار ،خیر مشا را به حداکثر برساند ،این کار
فعیل اخالیق است؛ اما اگر پذیرش خودحموری و تبعیت از آن ،مشا را در آستانۀ کشا کش با دیگراین قرار دهد
که به اندازۀ مشا به اینکه خیر خودشان را به حداکثر برسانند ،پایبند هستند .این پذیرش و تبعیت ممکن
است خیر مشا را به حداکثر نرساند .اگر زماینکه با چننی شخیص روبرو میشو ید ،دست از مقاومت بکشید،
در این صورت خیر خو یش را به حداکثر نرساندید و کردارتان نادرست خواهد بود .اما اگر تسلمی نشو ید چه
بسا با این استدالل که مشا برحق هستید و دیگری در اشتباه است ،در این صورت در چارچوب اخالق،
راهی برای حل و فصل مناقشۀ مشا پیدا منیشود و هر دوی مشا ناگز یر هستید کار را با دعوا فیصله دهید ،که
در این صورت یا مشا چیره میشو ید یا طرف مقابل .در هر صورت حیت اگر قبول کنمی که خودحموری اخالیق
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ً
اساسا فریض صحیح است ،اما امکان ندارد از حیث اخالیق برای متام کساین که آن را میپذیرند درست باشد».
(هوملز140 ،1382 ،؛ پاملر)84 ،1385 ،
 -3اگر شخص الف و ب دعوایی را نزد ج ببرند ،ج بر اساس خودگرایی اخالیق باید رآیای بدهد که به نفع
خودش باشد ،در حایل که چننی توصیه و داوری نامریض یبربط تلیق میشود( .فرانکنا)55 ،1380 ،
 -4نظر یۀ خودگرایی اخالیق ،مستلزم نسیبگرایی است .بنابراین تا حدی ز یاد به عنوان نظر یهای در باب اخالق
هنجاری غیر قابل قبول است و تضمیین برای ثبات اخالیق ندارد ،یعین خودگرایی اخالیق این اصل اسایس
اخالیق که اخالق باید برای مهۀ افراد یکسان باشد را نادیده میگیرد .نسیبگرایی در خودگرایی اخالیق به دو
شکل منود پیدا میکند:
الف :نسبیت در فعل واحد برای خود شخص :برداشت یک خودگرا از درسیت و نادرسیت اعمال ،به موازات
تغییر منافعش تغییر میکند .یعین در یک حلظه ،عمیل خاص مقبول ،ویل در حلظۀ بعد مردود است( .پاملر،
)87 ،1385
ب :نسبیت در فعل واحد برای دو فرد  :به طور مثال در مورد افشای سر ،منفعت من به عنوان کیس که رازی را
برای دوسمت گفتهام ،در این است که آن خبر پهنان باشد ،ویل منفعت دوست من در این است که آن خبر فاش
شود ،پس خمیف بودن خبر و فاش کردن آن هر دو کاری اخالیق و درست است و این نتیجهای جز افتادن در دام
نسیبگرایی خنواهد داشت؛ ز یرا حتصیل منفعت شخیص برای هر کس ،امری اخالیق و الزامی است؛ اگر چه در
تعارض و تضاد با منافع دیگران باشد( .هوملز)139 ،1382، ،
 -5خودگرایی اخالق منیتواند استدالل کند که هر یک از ما باید آنچه را که بیشترین خیر را برای خودش به بار
ً
میآورد ،اجنام دهد؛ زیرا اگر چننی کنمی ،بیشترین خیر مهگاین نتیجه خواهد شد و چننی انساین اساسا عامنگر (دیگرگرا)
و نه خودگرا است( .فرانکنا)58 ،1380 ،
 -6در خودگرایی ،خویب به خوشایند بودن چیزی برای نفس بازمیگردد .بنابراین اگر قتل و مست کردن و غیره
خوشایند فرد باشد ،این اعمال ،اخالیق حمسوب میشوند .نژادپرسیت از عواقب چننی دیدگاهی است .در این
نظر یه امکان تربیت فرزند نیز از دست میرود(.گنسلر)66 ،1392 ،
 -7در خودگرایی اخالیق در بسیاری از مواضع ،تصممیگیری بهگونهای است که اگر فاعل برای به حداکثر
رساندن نفع شخیص خود اقدام کند ،به طرزی شگفتانگیز سودی کمتر به دست میآورد .تا اینکه با تشر یک
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ً
مساعی و نه صرفا از روی خودخواهی عمل کند .به عنوان مثال شخیص به دلیل اجنام کاری خالف به مهراه
دوستش دستگیر و زنداین میشود؛ ویل در زندان از یکدیگر جدا هستند .اگر هر کدام از آنها در بازجو یی به جرم
خود اعتراف کند ،ممکن است در جمازاتش ختفیف بدهند ،اگر اعتراف نکند ،چون مدرکی علیه آنها در دست
نیست ممکن است آزاد شوند؛ ّاما هر کدام از آنها چون منیداند که آیا دوستش اعتراف کرده یا خیر ،بر سر دو
راهی میماند که آیا اعتراف کردن سودی بیشتر دارد یا اعتراف نکردن؛ ز یرا امکان مشارکت و ارتباط بنی آن دو
در

زندان وجود ندارد)Becker, 1992,88( .

 -8بسیاری از چیزها نفع انسان را در یک جنبه تأمنی میکند؛ اما منافع دیگر وی را به خطر میاندازد (گنسلر،
 )63 ،1392مانند سیگار کشیدن که ارضای آین دارد و برای فرد خوب به نظر میرسد اما پیامدهایی دارد که
خمالف منافع فرد است( .مهان)64 ،

 -3بررسی خودگرایی از دیدگاه مالصدرا
پس از برریس دیدگاه خودگرایی به عنوان نظر یهای روانشناخیت و اخالیق از سوی اندیشمندان و برریس انتقادات
وارد بر آن ،باید پذیرفت که اگر خودگرایی را به عنوان یک نظر ّیۀ بدون ضابطه بپذیرمی ،هیچ استدالل قانعکننده و
هیچ معیاری برای کنترل و تأیید آن وجود ندارد؛ اما در این نوشتار با کمک با استعانت از دیدگاه فکری مالصدرا
اثبات خواهد شد که حقیقت انسان بر اساس حب ذات و خودنگری بنا شده است (خودگرایی روانشناخیت)
و بر اساس مهنی واقعیت او باید تابع بایدها و نبایدهایی باشد که این حقیقت را استحکام خبشد (خودگرایی
اخالیق).
در فلسفۀ مالصدرا برخالف نظر یۀ خودگرایان ،میتوان به ضابطهها و و یژگیهایی منسجم و قابل قبول دست
یافت .در این خبش ابتدا ثابت میشود که مالصدرا به خودگرایی روانشناخیت و اخالیق معتقد است و سپس
مباین خودگرایی وی و تفاوتهای آن با نظر یه خودگرایی بیان میشود.

 :1-3نشانههای خودگرایی روانشناختی در حکمت متعالیه
مالصدرا در نظر یۀ خودگرایی روانشناخیت خود ،اثبات میکند که خودگرایی و حب به ذات ،در انسان فطری
است(مالصدرا )269 ،1363 ،و نه تهنا در هر موجودی وجود دارد ،بلکه وجود چننی مییل برای هر موجودی
الزم ،واجب و جدانشدین است( .مالصدرا)161 :7 ،1981 ،
با توجه به آرای او مهۀ موجودات دارای حب ذات هستند ،اما حب ذات در هر موجودی متناسب با هبرۀ
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وجودی او است و معاین و نتایج متفاویت دارد ،بنابراین میتوان موجودات را در سه دسته طبقهبندی کرد:
 .1حب ذات در خداوند؛
 .2حب ذات در وجودهایی که فعلیت متام دارند؛
 .3حب ذات در وجودهایی که قوه و فعلیت را به صورت توامان دارند.
حب ذات در خداوند به این معنا است که او ذایت دارد که از هر جهت کامل است ،بنابراین خداوند بالذات
معشوق خو یش و خواهان خو یش است( .مهان )149 ،حب به ذات در موجودایت که فعلیت متام دارند ،حافظ
کماالت وجودی آنها است و در موجودایت که قوه و فعل را به صورت توامان دارند ،هم حافظ کماالیت است
که در آنها حاصل شده است ،هم اشتیایق را برای به دست آوردن کماالیت که به صورت بالقوه در آنها وجود
دارد ،به وجود میآورد( .مهان ،)161 ،بنابراین مهۀ موجودایت که در عامل طبیعت قرار دارند ،حب به ذات دارند و
خداوند به مهۀ آنها قوهای عطا کرده که مصالح را جذب و ضرر را ترک میکنند .این قوه در نفس نبایت جذب
و دفع ،در نفس حیواین میل و نفرت و در انسان به عنوان اراده و کراهت منود پیدا میکند .به اعتقاد مالصدرا
حیت نفس ،تدبیر بدن را نیز به خاطر عشق به ذات خودش و شوق رسیدن به کماالت خودش اجنام میدهد.
(مهان)157 ،
با توجه به فلسفۀ مالصدرا میتوان دیگرگرایی را نیز به دو دسته تقسمی کرد :حب به خداوند و حب به
دیگرموجودات که هر دو حب را منطبق بر حب انسان به خودش میداند .وی از یک طرف معتقد است که
هر موجودی به گونهای آفر یده شده است که حب به ذات دارد و از طرف دیگر بیان میکند که حب ذات هر
موجودی حتت هبا و درخشش نور آفر یننده عامل است( .مهان) به این معنا که هر موجودی عاشق ذات و کمال
ً
ذاتش میباشد و کمال ذات معلول با علت متام میشود و عشق به کمال ذات عینا عشق به علت خود که
خبشندۀ ذاتش است ،میباشد (مهان )159 ،پس در واقع عشیق که حافظ هر معلویل است ،مهان عشق به
علتش یعین انتساب وجود و ارتباط با علتش است و با این انتساب ،هو ّیت معلول حفظ شده و بایق میماند.
در نتیجه مهۀ موجودات به حسب ّ
ظرفیت ذات خود ،طالب کسب کماالت واجب الوجود در ذات خود هستند

تا پس از حتصیل آن کمال ،تشبه و مهانندی به او پیدا کنند .بنابراین خداوند غایت متام موجودات و هنایت
مراتب آنها است .پس عشق و شوق موجودات به خودشان ،نه تهنا سبب حفظ و استمکال کماالت میشود،
بلکه سبب دوام آنها نیز میشود( .مهان)161 ،
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براساس این عقیده ،انسان سالک برای رسیدن به مطلوب و غایت حقییق خود باید سفرهای چهارگانه را طی
کند( .مالصدرا )362 ،1360 ،وی الزمۀ استقرار در آخر ین مرتبۀ اسفار اربعه  -سفر یف اخللق باحلق -را حب به
مردم و حب به خداوند میداند ،به این معنا که گویی فرد میان عامل حس و عقل نشسته است؛ یعین زماىن با
خدا و حب او است و زماىن با خلق ،در دوسىت و مهرباىن است( .مالصدرا 63 ،1371 ،؛ مهو)127 ،1363 ،
به این ترتیب از دیدگاه مالصدرا انسان به گونهای آفر یده شده که طالب کسب کماالت برای خودش است و
خودگرایی و حب به ذات در درون او و مهۀ موجودات دیگر قرار دارد.

 :2-3نشانههای خودگرایی اخالقی در حکمت متعالیه
خودگرایی روانشناخیت مالصدرا زمینۀ اثبات خودگرایی اخالیق را در فلسفۀ او فراهم میکند؛ ز یرا از آنجا که
خودگرایی و حب ذات در هناد انسان قرار دارد ،مهۀ انسانها در صدد حفظ و به دست آوردن کماالت هستند و
در این راستا باید به ترسمی بایدها و نبایدهایی که در راستای طبیعت آنها قرار دارد ،دست بزنند.
مالصدرا در ساختار فلسفۀ خود به نفس توجه کرده و به اجنام یا ترک برخی اعمال مانند ترک مردمآزاری،
غیبت و فحایش ،تطهیر مال از مال غیر و غیره که مصادیق دیگرگرایی در اخالق حمسوب میشود ،اشاره میکند.
(مالصدرا )688 ،1363 ،تأ کید او بر ر یاضت نفس و بهطور مشخص اعمال یاد شده ،دیگرگرایی نیست؛ بلکه
هدف آن ،تقو یت نفس و رسیدن تواناییهای آن به منصۀ ظهور و حیات عقیل انسان (مالصدرا:9 ،1981 ،
 )475و کشف ّ
تام حقایق هسیت و در هنایت حتقق امیان است( .مالصدرا )271 :4 ،1366 ،این مطلب نشان
خود انسان و در هنایت فعلیت یافنت قوای او میباشد.
میدهد که متام مهت مالصدرا در اخالق و هتذیب نفس ِ
ً
بنابراین فضاییل مانند حسن خلق ،حسن سیاست و غیره که ظاهرا به نفع دیگران هستند ،بالذات مطلوب
نیستند؛ بلکه وسیله و ابزار برای میل به چیزهای دیگر هستند .وی «سعادیت» را که توسط این فضایل تأمنی
میشود ،مطلوب بالذات میداند( .هبارنژاد)30 ،1392 ،

 -4مبانی مالصدرا در تعدیل و تصحیح نظریۀ خودگرایی
 :1-4ورود دین به ساحت فکری فرد خودگرا
مالصدرا فیلسویف مسلمان است که فلسفۀ او با دین عجنی شده است .به مهنی دلیل ساختار فکری او از نوعی
انسجام دروین ماورایی برخوردار است و نظر یهای ساخته و پرداختۀ ذهن انسان حمسوب منیشود .توجه به خود
در بهدست آوردن سعادت ،توجهی حقییق است .قبول موجودی مانند خدا برای عالقۀ هر شخیص به سعادت
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کیل کایف است( .مور )216 ،1388 ،و این نظر یه در فلسفۀ او به چشم میخورد .وی هدف ادیان اهلی را سوق
دادن خملوقات به جوار اهلی و نیل به سعادت لقای خداوند و ارتقا از حضیض نفس به اوج کمال و از هبوط
اجسام پست به شرف ارواح واال میداند( .مالصدرا)623 ،1380 ،
دین مهۀ مباین دیگر در فلسفۀ مالصدرا را حتت شعاع قرار میدهد به گونهای که متام موارد ز یر می تواند از لوازم
پذیرش دین در فلسفۀ مالصدرا حمسوب میشود.

 :2-4اعتقاد به معاد
دیدگاه خودگرایی مبتین بر نوعی جهانبیین مادی ،بدون در نظر گرفنت جهاین اخروی و روحاین است .اعتقاد
مالصدرا به معاد و ترسمی و یژگیهای آن در بسیاری از کتبش ،نشان میدهد که هر عمل دگرگرایانهای که انسان
نسبت به دیگر موجودات اجنام میدهد ،انگیزهای جز ّ
توجه به خود ندارد و این خود شخص است که بازگردانده
شده (مالصدرا )۳۸5 ،1385 ،و به ضرر و نفع حاصل از اجنام عمل دست پیدا میکند( .مالصدرا)215 ،1360 ،
وی طلب و رغبت به سوی آخرت را اصل هر سعادیت میداند (مالصدرا )499  ،1385 ،که انسان به واسطۀ آن
از جنس فرشتگان اهلی شده و از زمرۀ حیوانات خارج میشود (مالصدرا )2 ،1360 ،و غرض از اجنام هر عمیل
در دنیا را حتصیل زاد و توشه برای آخرت میداند (مالصدرا )502 ،1385 ،و تأ کید میکند انسان مهواره باید
اعمایل را اجنام دهد که وی را به سعادت اخروی نزدیک میکند( .مهان)505 ،
وی امیان و گرایش قلیب به معاد را امیان حقییق دانسته ،انسان را از اعمایل مانند قتل و کالهبرداری و غیره که به
ً
دیگران صدمه میزند و ظاهرا منافع آنان را به خطر میاندازد ،بازمیدارد؛ ز یرا معتقد است این اعمال طبیعیت
دارند که انسان را از رسیدن به سعادت اخروی باز میگرداند( .مهان)507 ،
دیدگاه مالصدرا بر اساس سه مبنای یاد شده بر بسیاری از انتقادات خودگرایی فایق میآید .برای منونه ،دیدگاه
وی با انتقادات ز یر مواجه خنواهد بود:
الف« :بسیاری از چیزها نفع انسان را در یک جنبه تأمنی میکند ،اما منافع دیگر وی را به خطر میاندازد».
(گنسلر )63 ،1392 ،اما از نظر مالصدرا منفعت حقییق انسانها از طر یق دین مشخص شده است.
ب« :خودحموری دیدگاهی نتیجهگرا است ،اما پیشگویی قاطعانه نتایج اعمال -حیت نتایج یک عمل -خالف
ممکنات است؛ ز یرا مستلزم معرفت یب حد و حصر انسان است( ».مهان )73 ،در حایل که از نظر مالصدرا دین
امری ماورایی است که نتایج بسیاری از اعمال را حتت مقولۀ معاد و وحی برای انسان مشخص میکند.
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ج« :خودگرایی اخالیق منیتواند استدالل کند که هر یک از ما باید آنچه را که بیشتر ین خیر را برای خودش به
ً
بار میآورد ،اجنام دهد؛ ز یرا اگر چننی کنمی ،بیشتر ین خیر مهگاین نتیجه خواهد شد و چننی انساین اساسا عام
نگر (دیگرگرا) است نه خودگرا»( .فرانکنا)58 ،1380 ،

 :3-4حرکت جوهری و اشتداد وجودی
به اعتقاد مالصدرا موجودات متغیر در ذات خود اشتداد داشته و از حالت ضعف به شدت و کمال در حرکت
هستند ،به عبارت دیگر یک موجود در هر آن در حال استمکال و اشتداد است( .مالصدرا )324 :3 ،1368 ،بر
این اساس مالصدرا معتقد است که ئش واحد ،در سیر استمکایل خود ممکن است جامع کماالت خمتلف گردد.
(مهان )325 ،مالصدرا حبث اشتداد وجودی را با تعبیر حرکت جوهری نیز بیان میکند .به اعتقاد وی جواهر
مادی ،مهانگونه که در اعراض متحول هستند ،در اصل ذاتشان نیز حتول میپذیرند و متام عامل ّ
ماده رو به یک
غایت مشخص در حرکت است( .مهان )186 :1 ،انسان هم مانند دیگر جواهر مادی ،دارای حرکت جوهری
است؛ وجودی ذومراتب دارد ،یبآنکه هو یت انسان بودن خود را از دست بدهد.
این حبث که در این حرکت اشتدادی کدام یک از مراحل خود حقییق و واقعی انسان است و آیا انسان در مهه
موارد باید تابع نفس خود باشد؟ از مجله سؤاالیت است که در فلسفۀ مالصدرا پاسخ داده شده و خودگرایی وی
را از نظر یۀ خودگرایی متمایز میکند.

 :4-4معنی حب ذات در دستگاه فکری مالصدرا
از نگاه کیل معاین حب ذات یا خودگرایی به چند شکل متصور است:
 .1خودگرایی روانشناخیت و فلسیف :که به عنوان منشاء ادراک ،حیات ،شعور و ارادۀ انساین در نظر گرفته میشود.
 .2خودگرایی مثبت :دوست داشنت یا عمل منودن حتت اداره و سر پرسیت عقل که متناسب با اصل خلقت است.
 .3خودگرایی منیف :دوست داشنت و عمل منودن طبق نیازهای حیواین که منشأ رذایل اخالیق است( .شر ییف،
)29 ،1389
مالصدرا نوعی دیگری از خودگرایی را در فلسفۀ خود ترسمی میکند که با ساختار فلسیف او بر مبنای نظر یۀ فقر
وجودی و وحدت شخیص وجود سازگار است .از نظر مالصدرا عشق هر موجودی به حقیقت ذاتش نه تهنا
سبب به دست آوردن کمال میشود( ،مالصدرا )134 ،1420 ،بلکه در مسیر دستیایب به کمال به جایی میرسد
خود انساین خود را نیز فراموش میکند و معرفت به خدا و مشاهدۀ کمال و جالل و مقام او ،عشیق را
که دیگر ِ
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در هناد او حتقق میخبشد که دیگر هیچ انگیزهای برای کسب منفعت یا دفع ضرر را در خود احساس منیکند؛
به مهنی علت اگر وارد جهمن شود ،آتش آن را حس منیکند و اگر وارد هبشت شود ،هیچ توجهی به آن ندارد.
(مالصدرا )303 ،1366 ،در این معنا ،معلول به ذات حقییق خود دست یافته است؛ ز یرا معلول که در هنایت
نیاز و فقر به علت است در وجود حقییق علت خود فنا شده و بقا مییابد .روشنفکران قرون وسطی نیز معتقد
بودند حتقق ذات آدمی در عشق به خدا مکشوف میشود( .نیگل )542 ،1392 ،این معنا از خودگرایی دیگر به
معنای خودخواسنت صرف نیست؛ بلکه در جهت خودخواسنت برای ملحق شدن به موجودی است که انسان
ّ
موجودیت خود را از او دارد .براساس این مبنا ،دیگرگرایی و خودگرایی مشهور رنگ میبازد و انسان خواهان
مهۀ
پیوسنت به خودی وسیع و بایق است.

 :5-4توجه به ساختار وجودی انسان (نفس و بدن)
ّ
به اعتقاد مالصدرا مهواره میان نفس و بدن تأثیر و تأثر وجود دارد و با توجه به میزان شکوفایی استعدادهای
حقییق انسان ،گاهی نفس بر بدن فایق میشود و آن را تدبیر میکند و گاهی بدن بر نفس فایق شده و آن را اداره
میکند و به این ترتیب ،نفس ،تسلمی خواستهها و خواهشهای بدن شده و عنان قدرت خو یش را از دست
داده و اسیر منو ّیات بدن و به اصطالح مالصدرا اسیر شیطان میشود .اما در صوریت که نفس بتواند بر بدن
غلبه کند و به آزادی دروین ،عدالت دروین و استقالل خو یش برسد( ،مالصدرا )362 ،1354 ،خودگرایی در
جهت مثبت آن حرکت کرده و نظر یۀ خودگرایی مالصدرا در شکل حقییق آن به جر یان میافتد .باید توجه کرد
که اگر نسبت نفس و بدن و تأثیر و تأثرات آن در نظر گرفته نشود ،خودگرایی تبدیل به مهان نظر یهای میشود که
مهمتر ین انتقاد به آن عدم وجود ضابطه و معیار روشین برای افراد خودگرا است.

 :6-4تمایز میان خودهای انسانی (انسان طبیعی ،نفسانی ،عقالنی)
با توجه به فلسفۀ مالصدرا میتوان انسان را با سه نوع خود تعبیر کرد :خود طبیعی ،خود نفساین و خود عقالین؛
با توجه به این که هر وجودی طالب خیر و منفعت خودش است ،بنابراین هر کدام از این خودهای وجود
انساین نیز طالب خیر و سعادت خمصوص به خود هستند( .مالصدرا )126 :9 ،1981 ،در این میان تهنا حتقق
بعد عقالین ،خیر و سعادت حقییق را بهمهراه دارد( .مالصدرا )137 ،1366 ،این حب ،مهان عشیق است که
زمینۀ رسیدن به فنای یف اهلل را فراهم میکند.
بنابراین حب به ذات و خودگرایی از دیدگاه مالصدرا عشق به انسان طبیعی و نفساین و تمکیل کماالت آنها
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نیست ،بلکه مراد ،انسان عقیل است که بر اساس آن نه تهنا منافع حقییق فرد برآورده میشود بلکه منافع
ّ
انسانهای دیگر نیز در پرتو این خودگرایی حمقق خواهد شد.
مالصدرا طبیعت هر یک از خودهای انساین را بیان میکند و به و یژگیهای هر کدام اشاره میکند:
 .1انسان طبیعی :از نظر مالصدرا انسان از هنگام تولد و تا زماین که بدن به ضعف نگراییده و نفس انساین نیز
به کمال الزم جهت ادراک ّ
خمیالت نرسیده است ،در مرتبۀ انسان طبیعی یا حیس قرار دارد( .مالصدرا  ،1981 ،
 )97 -98 :9اگر خودگرایی حیس بر کیس غلبه پیدا کند و دلبستۀ حمسوسات و لذات حیس شود ،پس از مرگ
در اثر فقدان حمسوسات و بقای دلبستگی وی به آنها ،دچار عذاب خواهد شد؛ چرا که با مرگ ،ابزار مادی
ّ
حواس نابود میشود و به تبع آن ،ادراکات حیس خودگرا زوال میپذیرند.
 .2حب نفس طبیعی منجر به حب دنیا و دیگرگرایی برای به دست آوردن منافع دنیوی میشود و عقل انسان
در چننی حالیت مسخر شهوت شده و برای رسیدن به لذات جسماین و خواستههای نفساین تالش میکند.
(مالصدرا198 ،1354 ،؛ مهو)182 ،1360 ،
 .3انسان نفساین :به یاری بدن ،انسان طبیعی به ارتقای تدر جیی خود ادامه میدهد و پس از تلطیف و صفای
وجود طبیعی ،نیاز انسان جسماین به حواس و ابزار جسماین کاهش مییابد .با ادامۀ این روند ،حواس ظاهری
که در مواضع خمتلف و متعدد متفرقهستند ،در یک حس واحد مشترک مجع شده و انسان به انساین نفساین
ارتقا مییابد( .مالصدرا)97 :9 ،1981 ،
 .4انسان عقالین :از نظر مالصدرا تهنا عدهای قلییل از انسانها میتوانند از مرحلۀ ادراک حمسوسات و خمیالت
فراتر رفته و بالفعل مدرک معقوالت شوند .این مرتبه ،مرتبۀ عقول است .انسان در این مرتبه ،انسان عقالین و
کمال این مرتبه ،کمال عقیل است( .مهان)98 ،

این مرحله مانند متام ابعاد دیگر انساین انسان ،تشکیکی است گسترش ُبعد عقالین انسان از دو جنبه ،قابلیت
برریس دارد :اول اینکه حیات حقییق انسان ،مهان حیات معقول است ،بنابراین هر چه ُبعد عقالین انسان
تقو یت شود انسان توانایی دستیایب به حیات حقییق خود را پیدا خواهد کرد .از طریف متام حقیقت اخالیق

انسان وابسته به حیات عقیل او است؛ ز یرا هر چه سعۀ عقالین انسان گسترش پیدا کند متام قوای دیگر نفس
را حتت تسلط و فرمان خو یش در میآورد و انسان اخالیقتر خواهد شد( .مالصدرا )141 ،1419 ،در نتیجهُ ،بعد
اخالیق انسان از خودگرایی و تالش انسان در جهت به دست آوردن خود حقییق او نایش میشود.
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وجود این متایز در مراتب انساین سبب میشود انتقادایت مانند اینکه«در خودگرایی ،خویب به خوشایند بودن
چیزی برای نفس برمیگردد .بنابراین اگر قتل و مست کردن و غیره خوشایند فرد باشد ،این اعمال ،اخالیق
حمسوب میشوند ،».به مالصدرا وارد نشود( .گنسلر )66 ،1392 ،ز یرا این سؤال در فلسفۀ او مطرح است که
خوشایند بودن برای کدام یک از مراتب انساین در نظر گرفته میشود؟ هر نوع خوشایندی برای انسان ،از دیدگاه
مالصدرا خودگرایی نیست؛ بلکه خوشایندی که حقیقت اصیل انسان را تأمنی میکند ،حب و خودگرایی حقییق
حمسوب میشود.

 :7-4تمایز میان قوای انسانی
مالصدرا انسان را دارای قوایی متعدد میداند و سعادت و کمال هر قوهای را به اندازۀ ظرفیت و اقتضای
مهان قوه و از جنس و نوع آنها میداند؛ به عنوان مثال کمال و سعادت قوۀ شهو یه ،لذتهای حیس ،کمال
و سعادت قوۀ غضبیه ،غلبه و پیروزی ،کمال و سعادت قوۀ وامهه ،امید و آرزو ،کمال و سعادت خیال ،به
تصو یر کشیدن ز یباییها و کمال و خیر نفس به تناسب ذات عقیلاش ،رسیدن به کماالت عقیل و پذیرش صور
موجودات از عایلتر ین موجود تا داینتر ین وجود است( .مالصدرا)126 :9 ،1981 ،
اما انسان گرچه متام این قوا را در درون خود دارد اما بر مبنای حقیقت وجودی خود ،نباید به کماالت هر قوایی
توجه کند؛ به این معنا که گرچه برای منونه ،لذتهای حیس به حلاظ هسیتشنایس کمال قوۀ شهو یه حمسوب
میشوند اما این کمال خمتص حیوانات است و برای وجود انسان نقص و رذیله حمسوب میشود؛ (مالصدرا،
 )115 :4 ،1368ز یرا ماهیت شهوت عبارت است از آن کیفیت نفساین که حرکت نفس به سوی جذب لذت
ظاهری را در یپ دارد( .مهان)150 ،
همچننی اعمایل مانند خبل ،ترس ،اسراف ،کبر ،عجب ،و همچننی کارهای زشت مانند ظلم ،قتل عمد ،غیبت،
سخن چیین ،فحش و مانند اینها ،گرچه به خودی خود شر نیست و خیر وجودی بوده و کمال اشیاء طبیعی
بلکه کمال قوای حیواین یا طبیعی موجود حمسوب میشود ،اما شر بودن این امور ،در مقایسه با نیروی واالتری
است که شأن کمایل آن تسلط بر قوای نفس است( .مهان)61 :7 ،
بنابراین گرچه مهۀ انسانها در ابتدای تولد خود دارای این قوا هستند ،اما اگر سیر حرکت انسان تهنا برآورده
کردن نیازهای قوایی مانند هبیمی و سبعی باشد ،برای انسان چیزی جز شر و شقاوت و خسران خنواهد بود.
(مالصدرا )137 :7 ،1366 ،در واقع کارهای این قوا بدون دخالت قوای عقالین ،معصیت و رذیلت در هناد
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آدمی به وجود میآورند و او را از رسیدن به کمال و نیل به فهم حقایق بازمیدارد( .مالصدرا)278 :4 ،1363 ،
بنابراین از نظر مالصدرا توجه به خود در صوریت که توجه به قوای حیواین بدون دخالت قوای عقالین باشد،
ً
اساسا مورد ّ
توجه مالصدرا
خودگرایی منیف بوده است و سبب به وجود آمدن رذایل شده و چننی خودگرایی
نیست .بسیاری از انتقادات وارد بر نظر یۀ خودگرایی به علت عدم تفکیک این قوا از هم است و ّ
توجه یبقید و
شرط انسان به هر نوع قوه و استعدادی که در هناد انسان قرار داده شده است.

 :8-4داشتن غایت واحد در میان انسانها
در حایل که از نظر خودگرایان ،الزم نیست انسانها اهداف یکساین داشته باشند( .ژکس )67 ،1362 ،مالصدرا
معتقد است که مهۀ انسانها دارای هدیف واحد هستند .در سلسله مراتب وجود ،مرتبۀ باالتر برای متامی مراتب
پاینیتر خود غایت حمسوب میشود .بنی این غایتها نیز نوعی سلسله مراتب طویل برقرار است بهگونهای که
هر غایت به غایت باالتر خود استناد پیدا میکند .این غایتانگاری به جایی خمت میشود که غاییت باالتر از آن
وجود ندارد و غایت هنایی مهۀ موجودات حمسوب میشود( .مالصدرا )289 :8 ،1368 ،از آنجا که خداوند
واجد مهۀ کماالت است و مهۀ موجودات طالب کماالت خداوند هستند ،بنابراین خداوند غایت متام موجودات
است( .مهان)149 :7 ،
از منظر مالصدرا هدف هنایی و کمال هنایی انسان این است که انسان حقیقت خود را که مهان عنی ربط و فقر
به خداوند متعال است ،به علم حضوری درک کند .این مهان چیزی است که عرفای اسالمی از آن با عنوان
«فنای یف اهلل» یاد میکنند.

 :9-4ابزار کسب هدف نهایی انسان
از آنجا که انسان دارای دو ُبعد عقل نظری و عقل عمیل است و از آنجا که عشق و اشتیاق انسانها به خود
در جهت تمکیل و حفظ کماالت خود است ،از این رو انسان باید استعداد قوای نظری و عمیل خود را به فعلیت
برساند و موانع آن را برطرف کند تا بتواند به کماالت الیق و شایسته و به تبع آن کماالت هنایی خود دست پیدا کند.
وی مانند اکثر حمکای اسالمی عقل نظری را به چهار دسته عقل هیوالىی ،عقل بامللكه ،عقل بالفعل ،عقل مستفاد
تقسمی می کند( .مالصدرا426 :1981،3 ،؛ مهو )206 ،1360 ،و مراتب عقل عمیل را این گونه بیان می کند:
 .1جتلیه یا پاك كردن ظاهر که به واسطۀ هتذیب ظاهر و رعایت ظاهر دستورات اهلى است.
 .2ختلیه یا تطهیر باطن که تطهیر قلب و نفس از ملكات مردوده و اخالق زشت و ناپسند و امور ظلماىن است.
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 .3حتلیه که نوراىن كردن نفس به صورتهاى علمى و معارف عقىل و صفات مورد رضایت حق تعاىل و آراسنت
باطن است.
 .4حقیقة احلقیقة که فناى نفس از ذات خود و باىق شدن به بقاى اهلى است( .مالصدرا)207 ،1417 ،
انسان ،زماین به کمال و سعادت حقییق دست مییابد که در قوۀ عقل نظری و عمیل به کمال برسد و کمال هر
یک از این دو قوه در این است که به آنچه ذاتش اقتضا میکند ،دست یابد( .مالصدرا)125 :9 ،1419 ،
باید توجه کرد که در خودگرایی مالصدرا پرورش و توجه به قوۀ عقل عمیل و عقل نظری به دو صورت قابل
تبینی است :خنست اینکه هر موجودی در سیر حرکت جوهری خود در یپ کسب کماالت ممکن است؛ بنابراین
دستیایب به مراتب عالیۀ قوای عمیل و نظری ،مهان کسب کماالت است .در نتیجۀ توجه به خود و خودگرایی
در فلسفۀ او روشن میشود.
دوم این که رعایت حقوق دیگران و در نظر گرفنت منافع آنها که ز یر جمموعۀ دور شدن از اخالق رذیله و عمل
به دستورات اهلی حمسوب میشود ،در مراتب عقل عمیل قرار دارد .با توجه به این مسأله ،میتوان نتیجه گرفت
که دیگرگرایی در فلسفۀ مالصدرا چیزی جز خودگرایی نیست؛ ز یرا زمینۀ سعادت و رسیدن به هدف هنایی را برای
او مهیا میکند.

 :10-4عدم وجود نسبیتگرایی در اخالق
بر اساس فلسفۀ مالصدرا هیچگونه نسبیتگرایی در نوع عمل و رفتار شخص وجود ندارد؛ ز یرا منفعت حقییق
ً
انسان از سوی خداوند مشخص شده است و گرچه برای دستیایب به سعادت ظاهرا راههایی خمتلیف هست،
ً
اما این راهها اساسا دارای تشابه ذایت هستند .نسبیتگرایی در نظر یۀ خودگرایی ،از آنجا نایش میشود که آنها
هیچ مالک و معیار مشخیص برای تعینی خودگرایی سامل و حقییق ندارند ،در حایل که نظر یۀ مالصدرا عقل و
نقل را دارای معیارهای مشخیص برای حفظ منفعت انسان میداند.
ً
عالوه بر این که مالصدرا حسن و قبح را به اعتبار تفاوت قابل و فاعل آنها متفاوت میداند .مثال فعیل واحد
ً
به حسب اینکه قابل آن فرق دارد ،ممکن است یک بار حسن و یک بار دیگر قبیح باشد .مثال تنبیه خطاکار
ً
حسن است ویل تنبیه یبگناه قبیح است؛ یا مثال فعل واحدی به حسب این که فاعل آن متفاوت است ،ممکن
است از خودگذشتگی و ایثار  به حساب آید یا ّ
عزت نفس را ز یر سؤال ببرد( .مالصدرا)222 :2 ،1366 ،
پس در نظام فکری مالصدرا که معنو یت و رسیدن به کماالت انساین اصل و اساس حقیقت عمل را تشکیل
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ً
میدهدّ ،
نسبیتگرایی به معنای عام نظر یۀ خودگرایی رنگ میبازد؛ ز یرا اوال شارع خوب و بد بسیاری از اعمال
ً
را مشخص کرده است و ثانیا اعمال با توجه به هدف متعایل انسان از یک مطلقیت واحد برخوردار است.

 :11-4لذت معنوی اصل همۀ لذتها
به طور کیل میتوان لذت را از دیدگاه مالصدرا به دو دسته تقسمی کرد:
 .1لذتهای مادی و حیس؛
 .2لذتهای معنوی و عقیل.
با توجه به مقام و مرتبۀ هر یک از قوا ،فقط لذت عقیل است که به مقام معرفت رهنمون شده و موجب کمال و
تعایل نفس میگردد و سایر لذتها ،نتیجهای جز شقاوت دنیوی در یپ ندارد که مهان غوطهور شدن در رذایل
اخالیق و نقصهای مراتب نفس است .بنابراین لذت شهواین ،بدتر ین و ناقصتر ین مرتبۀ لذتها و لذت عقیل
و معرفیت باالتر ین درجۀ لذتها به مشار میرود( .مالصدرا)40 :7 ،1361 ،

هرگاه نفوس انساین به كمال حقییق و هنایی خود برسند ،رابطهشان با این بدن عنصری ّ
مادی قطع میشود و به
حقیقت وجودی خود ،یعین آفر یدگار رجوع میكنند،آنگاه به قرب ایل اهلل نایل شده؛ به سعادت ،هبجت و سروری
دست پیدا میکنندكه برای هیچ كس قابل وصف نیست .بر این اساس ،زماین که لذت مربوط به عامل حس و ّ
ماده
است ،خودگرایی میتواند به خودخواهی و رذایل اخالیق منهتی شود ،اما زماین که انسان جتربۀ لذت عقیل و معنوی
را به دست میآورد ،میفهمد نه تهنا این لذت قویتر ،کاملتر ،بیشتر و برای انسان الزمتر است (مالصدرا،1981 ،
 )122 :9بلکه این لذت به مهراه خود ،خودگرایی مهراه با دیگرگرایی و فضایل اخالیق را به مهراه دارد.

 :12-4معنای خیر و شر اخالقی
در حایل که در نظر یۀ خودگرایی خیر و شر اسمهایی هستند که برخواهشها و امور تنفرانگیز ما داللت میکنند؛
(پاملر )83 ،1385 ،از دیدگاه مالصدرا خیر و شر اموری نیستند که با خواهشهای نفساین انسان مطابقت کنند؛
بلکه اموری هستند که توسط دین مشخص شده (مالصدرا208 :1 ،1981 ،؛ مهو )149 ،1381 ،و یا به یاری عقل
با در نظر گرفنت هدف خلقت معنی میشوند( .مالصدرا)422 :3 ،1366 ،

 :13-4وحدت وجود
مالصدرا با اثبات اصالت وجود ،وجه اشتراکی را میان مهۀ موجودات در نظر میگیرد و آن وجود است؛ از دیدگاه
او هرگاه حقایق را برریس کنمی ،روشن میشود که شرافت هر موجودی بهخاطر غلبۀ وحدت در او است و شرف هر
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واحد نیز به غلبۀ وجود در آن است( .مالصدرا )71 :5 ،1366 ،سپس با طرح مبنای تشکیک وجود بیان میکند
که نه تهنا وحدت میان موجودات از آن وجود است ،بلکه کثرت آنها هم به وجود باز میگردد.
وی سپس برای وجود ،ویژگیهایی مانند قدرت ،علم ،عشق و حیات و غیره را عنوان میکند (مالصدرا)417 :1 ،1981 ،
و معتقد است که مهۀ موجودات به اندازهای که از وجود هبرهمند شدهاند ،از این و یژگیها نیز برخوردار هستند.
به این شکل انسانها و مهۀ موجودات ،خملوقایت متباین از هم نیستند که هیچ ربطی به هم نداشته باشند.
طلب خیر و منفعت برای خود ،هنگامی به یک خودخواهی افراطی منجر میشود که هیچ موجودی در کنار فرد
از اصالت برخوردار نباشد .وحدت وجود به انسان کمک میکند که با کمک دیگران به منافع خود دست یابد
و این دستیایب  تلیق خودگرایی منیف را در ذهن اجیاد نکند؛ ز یرا مهۀ هسیت به سوی یک هدف و مقصد معنی
در حرکت هستند ،در نتیجه خیر من با خیر موجودات دیگر در تضاد خنواهد بود.
از طرف دیگر این تلیق در فرد به وجود میآید که نسبت به هیچ چیزی در عامل منیتواند یبتفاوت باشد و هر چه
به موجودات دیگر نزدیک شود و با آنان تعامل داشته باشد به وحدت نزدیکتر و به تبع آن به حقیقت وجودی
خود نزدیکتر میشود .بنابراین در فلسفۀ او اشکایل مانند این که«اگر دو شخص دعوایی را نزد انسان بیاورند،
انسان بر اساس خودگرایی اخالیق باید رأیای بدهد که به نفع خودش باشد ،در حایل که چننی توصیه و داوری
نامریض یبربط تلیق میشود» وجود ندارد( .فرانکنا)55 ،1380 ،
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نتیجهگیــری
چنانکه مالحظه شد نظام فکری مالصدرا تفاوتهایی اسایس با نظر یه خودگرایی دارد .ورود دین و مفاهیمی
مانند معاد و وحی به ساحت زندگی انسان ،در نظر گرفنت غایت حقییق وی و ابعاد وجودی او ،برریس معنای لذت
و سعادت حقییق انسان و توجه به ساختار وجودی او ،نظامی جدید از خودگرایی را بنا میکند که بر اساس آن
خودگرایی باعث تقو یت معصیتها و رذایل اخالیقای میشود که با جهان عقیل و مبادی عایل وجود سنخیت
ندارد و فرد را از مشاهدۀ حقایق موجود در جهان عقیل و مبادی عایل غافل میکند ( .مالصدرا)28 :9 ،1368 ،
بلکه انسان را طوری پرورش میدهد که کماالت خود را حفظ مناید و مهواره در یپ کسب کماالت جدید باشد
به طوری که به فعلیت کامل رسیده و قرب ایل اهلل پیدا کند .بنابراین این خودگرایی به هیچ روی با خودگرایی
دنیایی موافق نیست و ساختاری را بنا میکند که انسانّ ،
منیتهای متعلق به خودهای حیواین را کنار گذاشته و
از بندهای امور شهوی و غضیب رها شود و از امور و حمسوسات مادی جترد پیدا کند ( .مالصدرا)4 :8 ،1389 ،
به این شکل دیدگاه مالصدرا دربارۀ خودگرایی با ساختاری جدید مطرح میشود .ساختاری که بر اساس آن
نقدهای وارده بر خودگرایی دیگر حمل ظهور و بروز منییابد .با توجه به دیدگاه مالصدرا و مباین نادرست و دالیل
غلط نظر یۀ خودگرایی و همچننی عدم توان پاسخگویی به انتقادات ،هبتر است که خودگرایی به عنوان یک نظام
قانو نمند و یکپارچه از نو و با مباین دیگری مورد بازبیین قرار گیرد.
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1. hedonism

پینوشتها

2. pluralism
3. egoism

. به معنای «خود» گرفته شده استEgo واژۀ خودگرایی از واژۀ.4
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

159

منابع و مآخذ

 .1پاملر ،مایکل ( ،)1385مسائل اخالیق(منت آموزیش فلسفه اخالق) ،ترمجۀ علیرضا آل بو یه ،قم :پژوهشگاه علوم

و فرهنگ اسالمی.

 .2ر چیلز ،جیمز ( ،)1378فلسفۀ اخالق ،هتران :حمکت.

 .3زواردهی ،روح اهلل ( ،)1391برریس نسبت خودگرایی اخالیق و خودگرایی روانشناخیت ،پژوهشنامه اخالق،
دانشگاه معارف اسالمی قم ،سال پنجم ،مشارۀ .85-64 ،16

 .4ژکس ( ،)1362فلسفۀ اخالق(حمکت عمیل) ،ترمجۀ ابوالقاسم پورحسیین ،هتران :امیرکبیر.

 .5شر ییف ،امحد حسنی ( ،)1389ارزشهای اخالیق و خودگرایی روانشناخیت ،معرفت اخالیق ،مؤسسۀ آموزیش و
پژوهیش امام مخیین (ره) ،مشارۀ .27-42 ،3

 .6شیرواین  ،عیل ( ،)1378ساختار کیل اخالق اسالمی ،قبسات ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،مشارۀ
.38 -43 ،13

 .7عبداللهی ،مهدی ( ،)1390کمال هنایی انسان و راه حتصیل آن از دیدگاه فیلسوفان اسالمی ،قم :مؤسسه
آموزیش و پژوهیش امام مخیین.

 .8عز یری علو جیه ،مصطیف ( ،)1386برریس تطبییق نظر یۀ خودگرایی و حب ذات ،اندیشۀ نو ین دیین ،دانشگاه

معارف اسالمی قم ،سال سوم ،مشارۀ هنم ،صص .135 -160

 .9علیزاده ،مهدی ( ،)1390مهیشه من یا گاهی او « تأمیل در خودگرایی روانشناخیت» ،پژوهشنامۀ اخالق،

دانشگاه معارف اسالمی قم ،سال چهارم ،مشارۀ  ،13صص .35-63

 .10فاینبرگ ،جول ( ،)1384خودگرایی روانشناخیت ،ترمجۀ منصور نصیری ،در :جستارهایی در روانشنایس

اخالق ،قم :معارف.

 .11فرانکنا ،و یلیام ،)1380( ،فلسفۀ اخالق ،انشااهلل رمحیت ،چاپ اول ،هتران :انتشارات حمکت.

 .12کرات ،ر چیارد ( ،)1383خودگرایی و دیگرگرایی در فلسفه اخالق ،جملۀ معرفت ،ترمجه منصور نصیری ،مؤسسۀ
آموزیش و پژوهیش امام مخیین (ره) ،مشارۀ .56 -53 ،78

 .13گنسلر ،هری ( ،)1392درآمدی جدید به فلسفۀ اخالق ،ترمجۀ محیده حبر یین و و یراستاری مصطیف ملکیان،

چاپ چهارم ،هتران :آمسان خیال.
160

 .14لورنس ،توماس ( ،)1384جستارهایی در روانشنایس اخالق ،ترمجۀ منصور نصیری ،قم :دفتر نشر معارف.

 .15مالصدرا ،حممد بن ابراهمي شيرازى ( ،)1360اسرار اآليات ،به حتقيق خواجوى ،چاپ اول ،هتران :اجنمن
اسالمي حمكت و فلسفۀ اسالمي.

 ،)1389( ،_____________________ .16تفسیر سورۀ واقعه  ،هتران :بنیاد حمکت اسالمی صدرا.

 ،)1361( ،_____________________ .17تفسير القرآن الكر مي ،جلد  6و ،7تصحیح حممد خواجوی ،قم :بیدار.
 ،)1366( ،_____________________ .18تفسير القرآن الكر مي ،جلد 2و 3و ،7چاپ دوم ،قم :بیدار.

 ،)1363( ،_____________________ .19تفسير القرآن الكر مي ،جلد ،4قم :بیدار.

  ،)1981 ،_____________________ .20احلمكة املتعالية ىف األسفار العقلية األربعة (با حاشيۀ عالمه طباطباىی) ،چاپ

سوم ،بيروت :دار إحياء التراث العريب.

 ،)1368( ،____________________.21احلمكة املتعالية ىف األسفار العقلية األربعة ،قم :مکتبة املصطفوی.

  ،)1360( ،____________________ .22الشواهد الر بوبية يف املناهج السلوكية ،چاپ دوم ،هتران :مركز نشر دانشگاهى.
 ،)1385( ،____________________ .23الشواهد الر بوبية يف املناهج السلوكية ،ترمجه و تفسیر دکتر جواد مصلح،
چاپ چهارم ،هتران :انتشارات سروش.

 ،)1371( ،_____________________ .24عرفان و عارف منايان ،چاپ سوم ،هتران :الزهرا.

 ،)1381( ،_____________________ .25کسر االصنام اجلاهلیه ،مقدمه و تصحیح دکتر جهانگیری ،چاپ اول،
هتران :بنیاد حمکت اسالمی صدرا.

 ،)1354( ،_____________________ .26املبدأ و املعاد ،چاپ اول ،هتران :اجنمن حمكت و فلسفه ايران.

 ،)1420( ،_____________________ .27جمموعه رسائل فلسىف صدر املتأهلني ،چاپ دوم ،هتران :حمكت.

  ،)1363( ،_____________________ .28مفاتيح الغيب ،چاپ اول ،هتران :مؤسسۀ مطالعات و حتقيقات.

 .29مور ،جورج ادوارد (1388ش) ،مباین اخالق ،عیل عسگری یزدی ،قم :انتشارات مست.

 .30نصیری ،منصور ( ، )1382تأمیل در حبث خودگرایی و دگرگرایی ،نقد و نظر ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،

مشارۀ 31و  ،32صص .383 -403

 .31نیگل ،تامس  و دیگران ( ،)1392دانشنامه فلسفه اخالق ،ترمجۀ انشااهلل رمحیت ،چاپ اول ،هتران :سوفیا.
 .32هوملز ،رابرت ال ، 1382،مباین فلسفه اخالق ،ترمجۀ مسعود علیا ، ،چاپ اول ،هتران :انتشارات ققنوس.

161

